
1 

Ericsson & Hammarbäck 

Examensarbete i Maskinteknik 

Utveckling och 

konstruktion av 

belysningsarmatur av 

aluminiumprofiler 
– Development and design of flood light fixture of

aluminium profiles

Författare: Fredric Ericsson, Hampus 

Hammarbäck 

Handledare LNU: Samir Khoshaba 

Handledare företag: Torbjörn Weiholt 

Examinator LNU: Izudin Dugic 

Datum: 2016-05-19 

Kurskod: 2MT10E, 22.5hp 

Ämne: Maskinteknik 

Nivå: Högskoleingenjör 

Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik 



 

II 

Ericsson & Hammarbäck 

 

  



   

 

III 

Ericsson & Hammarbäck 

Sammanfattning 

Fasadbelysning är en attraktiv och nödvändig detalj i flera sammanhang där 

avändaren vill skapa en trevligare miljö eller förmedla ett budskap. 

Detta examensarbete behandlar produktutvecklingen av en fasadbelysningsarmatur. 

Producentens nuvarande armatur är ineffektiv på många sätt. Eftersom den bygger på 

en konstruktion som tillverkas genom gjutning har det inte varit ekonomiskt hållbart 

att förnya konstruktionen. Det har lett till att en gammalmodig armatur, anpassad för 

dåtidens teknik, länge har använts trots att ny, mindre skrymmande teknik har 

monterats inuti. 

Uppgiften för projektet är att konstruera en fasadbelysningsarmatur som nyttjar den 

senaste belysningstekniken samtidigt som den är anpassningsbar, billigare, lättare, 

enklare att montera samt miljövänligare än den nuvarande armaturen. Detta kan ske 

genom att huvudsakligen tillämpa strängpressning av aluminium. Frågeställningen 

för rapporten är: 

Hur utvecklas och konstrueras en fasadlampa i aluminium för att få effektivast 

konstruktion med avseende på funktion, montering och tillverkning". 

Produktutvecklingsteorin som presenteras är en sammanställning av arbetssätten från 

flera etablerade och beprövade teorier. Förutom produktutvecklingsteori presenteras 

annan teori som anses vara av nytta för att besvara undersökningsfrågan i rapporten. 

Genomförandet är uppdelat i sex olika steg, där det första består av att definiera 

uppgiften och hitta funktionskrav. Det andra steget består av att värdera funktionerna 

och göra en konkurrensanalys. I det tredje steget genereras koncept utifrån de 

funktionskrav som genererats. Efter att alla koncept genererats värderas de för att 

finna det bästa. Sedan inleds ett arbete att optimera parametrar för att erhålla en 

produkt som uppfyller samtliga funktionskrav, vilket leder till att en preliminär 

konstruktion kan genereras. I det sista steget granskas den primära konstruktionen 

med avsikt på de tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna. För att 

kunna avgöra om den preliminära konstruktionen kan ses som den slutgiltiga 

konstruktionen. Arbetssättet är ett så kallat iterationsarbete där resultatet efter varje 

steg ifrågasätts innan kommande steg. Om resultatet inte når acceptabla värden görs 

det föregående steget om. 

Resultatet av projektet är en slutgiltig konstruktion som uppfyller de ekonomiska och 

miljömässiga krav samt nästintill alla tekniska funktionskrav. Den slutliga 

konstruktionen kommer kräva ytterligare tester för att validera att samtliga 

funktionskrav uppfylls. 

För att kontrollera att undersökningsfrågan besvarats, analyseras resultatet. Slutligen 

presenteras en diskussion där metod, genomförande och resultatet granskas. Där 

framgår att uppdragsgivarna var nöjda med konstruktionen men de kommer behöva 

arbeta mer med belysningskomponenterna för att kunna sänka den totala kostnaden. 
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Summary 

Facade illumination is an attractive and necessary solution in many contexts, usually 

when the user wants to create a more pleasant environment or spread a message. 

This thesis project deals with the product development of a flood light fixture. The 

current fixture is ineffective in many ways. Since it is based on a design which is 

produced by casting it has not been economically sustainable to renew the design. 

This has led to an old fashioned armature, suited for yesterdays technology, being 

used for a long time although new smaller technology have been mounted within. 

The task for the project is to design a new fixture that uses the latest illumination 

technology as well as being more adaptable, cheaper, lighter, simpler to mount and 

more environmental friendly than the old fixture. This by mainly using aluminium 

extrusion. The survey question is formulated as: 

"How is an aluminium flood light fixture developed and designed to have the most 

efficient design with respect to function, assembly and manufacturing?" 

The product development theory that is presented is a compilation of the established, 

state of the art, product development processes. Apart from the product development 

theory that is presented, other theories that are considered necessary to solving the 

survey question is presented in the report. 

The application of the theory is divided in six steps, where the first consists of 

defining the task and to find the functional requirements. The second step consists of 

ranking the functional requirements. In the third step concepts are generated set to 

solve the functional requirements. When all concepts are generated they are ranked to 

find the best. Thereafter a process to optimize the parameters is begun to obtain a 

product that fulfils every functional requirement, which leads to a preliminary design. 

In the last step the preliminary design is evaluated with respect to the technical, 

economical and environmental conditions. The reason for this is to determine if the 

preliminary design can be seen as the final design. This process is iterated where the 

result after every step is questioned before the next step begins, and if the result does 

not reach acceptable levels the previous step is remade.  

The result of the project is a final design the fulfils the economical and 

environmental demands and almost all of the technical ones. The final design will 

require further tests to validate that every functional requirement is fulfilled. 

To review if the survey question has been answered, the result is analysed. Finally a 

discussion where method, application and the result is reviewed. There it was 

discovered that the companies involved with the project was satisfied with the 

design. However they will have to optimise the lighting components to lower the 

overall cost of the flood light. 
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Abstract 

Detta produktutvecklingsprojekt är utfört av Fredric Ericsson och Hampus 

Hammarbäck som examensarbete i Maskinteknik på Linnéuniversitetet. Projektet 

utfördes i samarbete med uppdragsgivarna Alutrade och Masterlite. Det följer hur en 

fasadlampa som ska belysa skyltar konstrueras och fokuserar på att systematisera 

konstruktionsprocessen. Bakgrunden till projektet ligger i brister hos den befintliga 

armaturen. Målet är att konstruera en armatur som är mer konkurrenskraftig än den 

befintliga. För att uppnå målet studerades problemet och modern 

produktutvecklingsteori tillämpas. 

Produktionsmetoderna är begränsade till huvudsakligen strängpressning av 

aluminium och delvis stansning av uppdragsgivaren, vilket låser produkten till att 

huvudsakligen bestå av aluminiumprofiler. Det resulterar i en kostnadseffektiv 

konstruktion av en armatur till en fasadlampa med en väldokumenterad och 

systematiserad konstruktionsprocess. 

This product development project is made by Fredric Ericsson and Hampus 

Hammarbäck as a thesis project in Mechanical engineering with focus on product 

development at Linnaeus University. The project was in collaboration between the 

students and the outsourcing companies Alutrade and Masterlite. It follows the 

process of designing a flood light fixture for illuminating signs and focuses on 

systematization of the design process. The reason to the project is flaws in the 

outdated current fixture. The aim of the project is to design a fixture that is more 

competitive in the lightning market. This was done by studying the problem and 

applying product development theory.  

The production methods is limited to mainly aluminium extrusion and metal sheet 

punching by the outsourcer which therefore limits the design options to consist 

mainly by aluminium profiles. It results in a cost effective solution of a flood light 

fixture with a well documented and systemized design process. 

Keywords: Product Development, Aluminium, Extrusion, Profile, Design, Flood 

light Fixture, Lamp, LED 

Nyckelord: Produktutveckling, Aluminium, Strängpressning, Aluminiumprofil, 

Konstruktion, Belysningsarmatur, Lampa, LED 
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1. Introduktion 

Fasadbelysning är en attraktiv och nödvändig detalj i flera sammanhang, där 

användaren vill skapa en trevligare miljö eller förmedla ett budskap. 

Trots att trenden exponeringsytor går mot bakgrundsbelysta tavlor är 

fortfarande belysningsarmaturer en stor aktör på marknaden. Utvecklingen 

av nya former av ljuskällor är ständig. Vad som anses som effektivt och vad 

som är ekonomiskt hållbart för tillverkningsföretagen ändras därför hela 

tiden. För att kunna nyttja de tekniska framstegen inom belysningstekniken 

krävs att komponenterna är enkla att modifiera för att fungera med de nya 

belysningskomponenterna. Beroende på hur många artiklar som säljs kan 

vissa tillverkningsformer helt sållas bort, då dessa inte är ekonomiskt 

hållbara för tillverkningsföretagen. 

Denna sorts problem ställs mängder av företag inför, inom flera olika 

branscher. För att vara en stark aktör på marknaden krävs att man utan 

svårigheter och utan stora kostnader kan anpassa komponenterna för att 

utnyttja den nya tekniken. Detta kräver att konstruktörerna planerar 

konstruktionerna för framtida ändringar samt väljer tillverkningsmetoder 

som enkelt kan anpassas. 

En studie som underlättar tillämpandet av mer energieffektiva produkter 

kommer få som konsekvens att tiden mellan patent och fullskalig 

användning av produkten blir kortare. Detta medför en minskning i 

energikonsumtion då det blir en kortare användning av den gamla mindre 

effektiva tekniken. 

I kombination med att konstruktionen blir mer ekologiskt uthållig kan det 

ekologiska fotavtrycket för produkten minskas ännu mer. Detta kommer 

hjälpa samhället att nå vissa av de 16 miljömål Naturvårdsverket satt upp t 

ex. begränsad klimatpåverkan, frisk luft samt endast naturlig försurning [1].  

 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser." 

– Riksdagens definition av generationsmålet 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1879 fick Tomas Alva Edison patent på sin glödlampa. Detta var en 

uppfinning som skulle förändra livsmönstret för alla människor på jorden. 

Förutom eldslågor så hade den enda tidigare  ljuskällan varit solen, och när 

den gick ner fick all aktivitet avbrytas för att återupptas när solen gått upp 

igen. Detta resulterade i att alla varelser på jorden fick sitt beteendemönster 
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rubbat när den naturliga dygnsrytmen blev påverkbar. Mot denna bakgrund 

kan man förstå att denna till synes fantastiska uppfinning också kan ha vissa 

baksidor. Ljus styr inte bara möjligheten att utföra arbete, det styr också 

hormonproduktion, kroppens egen 'klocka' och hela livsbeteenden hos alla 

djur. Därför är det mycket viktigt att användningen av belysning tänks över 

noggrant för att skapa största möjligt trivsel [2]. 

Belysningstekniken har varit under ständig utveckling sedan 1879 och det 

som var hållbart för 20 år sedan är idag sedan länge utdaterat. Tekniken blir 

effektivare och hårdvaran blir mindre. Detta medför att armaturen behöver 

kunna nära anpassas till dagens teknik. Många spår att framtidens 

belysningskällor består av s.k. LED (Light emitting diodes). Jämfört med de 

tidigare använda halogenlamporna har LED-tekniken längre livslängd, högre 

tolerans mot väta, lägre elkonsumtion samt mindre värmebildning [3,4].]. 

Denna form av belysning tar även upp väsentligt mycket mindre plats. Detta 

har lett till en stor användning av LED-teknik på bekostnad av de 

traditionella belysningsmedlen, och utvecklingen av denna teknik är ständigt 

pågående. Vanligen nämns uttrycket lumen per watt, d.v.s. upplysningen i 

förhållande till effekten, med andra ord hur effektiv LED-dioden är. En 

ökning av detta värde gör att mindre eller färre dioder behövs för att få 

önskad upplysning. Detta i sin tur leder till att storleken på den utrustning 

belysningen är monterad i kan minskas och att mindre energi slösas i form 

av värme [5,6].  

Framför allt i Norden, där vintrar innebär långa mörka perioder, är belysning 

ett viktigt tillskott i samhället, inomhus för att lysa upp rum och utomhus för 

att lysa upp vägar, byggnader, parkeringsplatser och skyltar. Att vara 

utomhus i ett nordiskt klimat ställer också vissa krav på hållfasthet och 

motståndskraft mot naturens påfrestningar. För att lamporna ska fylla sin 

funktion krävs en armatur som är av ett material och som har en form som 

uppfyller de krav som ställs på den. 

Aluminiumets egenskaper är väl lämpade vid utomhusapplikationer tack 

vare dess goda korrosionsbeständighet. Det är även miljövänligt, har en låg 

vikt (densitet) samt är enkelt att återvinna [7]. Aluminium tillåter även 

tillverkningsmetoder som är gynnsamma för anpassningsbara typer av 

produkter, exempelvis strängpressning. Vid strängpressning kan även 

koldioxidutsläppen minskas ytterligare då det anses vara en energieffektiv 

tillverkningsmetod jämfört med andra formningsmetoder. Dessutom 

minimeras efterbearbetning på ett effektivt sätt [8,9].   

Därför anses strängpressning vara en attraktiv tillverkningsmetod som 

bygger på att önskad profil pressas genom ett verktyg, kallat matris, som på 

så sätt skapar långa strängar av material med en specifik form. 

Denna profil kan sedan bearbetas för att få önskad skepnad i de andra 

riktningarna. Vad som gör strängpressning till en lämplig tillverkningsmetod 

i detta fall är den låga kostnaden för att framställa en ny profil. Om 
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belysningsanordningen kan minskas kan profilen där den monteras 

modifieras till en låg kostnad. En möjlighet är också att ändra den längd 

profilen kapas i. Denna process går även relativt snabbt att förnya jämfört 

med exempelvis gjutning eftersom då endast en ny matris krävs. En annan 

av styrkorna med denna metod är att den höga ytkvalite som kan uppnås 

leder till ett attraktivt utseende [10]. 

1.2 Problemformulering 

Vid första anblick kan flera produkter vara lämpade för flera 

tillverkningsmetoder. Vanligt är att konstruktörer inte inkluderar möjliga 

framtida förändringar inom teknik eller krav från samhället. Detta kan leda 

till att dessa produkter får en kort produktionsperiod innan de blir 

utdaterade. Speciellt blir detta ett problem om det är hård konkurrens på 

marknaden eller att det är kontinuerlig utveckling av vissa komponenter. 

Viktigt är det att konstruera produkten så att den är enkel att modifiera för 

framtida ändringar. Detta är grunden till att problem har uppkommit i 

produkten som ska förnyas i detta arbete.  

Produkten som ska rekonstrueras i detta arbete är armaturen till en 

fasadbelysning. Problemet ligger i att den tidigare armaturen tillverkats med 

hjälp av gjutning. Denna tillverkningsmetod är svår att anpassa och dyr att 

förnya. Grunden till problemet är att belysningskomponenterna har 

förbättrats samt att förutsättningarna för den nya har förändrats. Den tar 

mindre utrymme samt har andra krav på kylning. Den tidigare armaturen är 

lämpad för en halogenlampa vilken tar stor plats både i huvudet samt i 

infästningskåpan då denna belysningsform kräver en stor transformator.  

Nuvarande armatur är ineffektiv på många sätt. Eftersom den bygger på en 

konstruktion som tillverkas genom gjutning har det inte varit ekonomiskt 

hållbart att förnya konstruktionen. Det har lett till att en gammalmodig 

armatur, anpassad för dåtidens teknik, länge har använts trots att ny teknik 

har monterats inuti. Den använda armaturen är således större och tyngre än 

vad som krävs. Detta leder till en dyrare konstruktion som är svår att 

montera samt har större miljöpåverkan än nödvändigt. Storleken leder även 

till att materialutnyttjandet blir ineffektivt. Kombinationen av detta leder till 

att den tidigare armaturen får en sämre konkurrenskraft.  

Vid all produktutveckling uppkommer en uppgift som måste tas hänsyn till i 

alla steg. Produkten som utvecklas måste inte bara uppfylla sin funktion, den 

måste gå att tillverka också. Den enskilda faktorn som bestämmer hur 

effektiv en produkt kommer vara, hur väl den kommer stå sig på marknaden, 

är hur tillverkningsvänlig den är. Eftersom en produkt som överträffar alla 

konkurrenter i funktion, pris och utseende men som är för dyr att tillverka är 

dömd att misslyckas inom en snar framtid. Därför är det viktigt att alla steg 

av produktionen tas hänsyn till vid konstruktion av en ny produkt. 
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Rent praktiskt innebär detta att utvecklingen av armaturen som ligger till 

grund för detta projekt måste hela tiden ta hänsyn till hur de framtagna 

profilerna ska sammanfogas med övriga delar samt varandra. Också 

montering av lampan vid uppsättningsplatsen måste ha tänkts igenom då 

detta är en avgörande faktor för hur väl lampan kan tas emot av marknaden. 

Uppsättningen får inte skapa några risker för varken uppsättaren eller de 

skyltar eller fasader lampan är tänkt att belysa. Till sist bör också transport 

av lampan ha skänkts en tanke då detta också är en faktor som påverkar 

lampans möjlighet till framgång, både rent kostnadsmässigt och 

miljömässigt eftersom detta är ett steg då oundvikliga kostnader och utsläpp 

uppkommer. 

Frågeställning: 

Hur konstrueras en fasadlampa i aluminium till att ha effektivast design med 

avseende på funktion, montering och tillverkning? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbetet är att utveckla kunskap inom design och 

konstruktion samt att företaget ska få en konkurrenskraftig produkt att sälja. 

Syftet är också att skapa djupare förståelse för design och konstruktion av 

produkter som till största del tillverkas genom strängpressning. 

Anledningen till att detta arbete utförs är även att skapa ett hållbart sätt att 

utveckla produkter så att de blir mer framtidssäkra med avseende på 

konstruktion, tillverkning, montering och resurseffektivitet. Vi vill även visa 

vinsten med att analysera konstruktionsarbetet noggrant så att 

konstruktionen ligger ett steg före och därmed är förberedd för ändringar i 

förutsättningarna. 
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1.4 Mål 

Målet med arbetet är att designa och konstruera en fasadlampa med en bättre 

design än den gamla. Med bättre menas att den ska vara billigare att 

tillverka, innesluta en nyare bättre lampa, vara enklare att montera samt vara 

mer miljövänlig och snyggare. 

Projektägarna vill rekonstruera dagens utformning för att bli mer 

konkurrenskraftiga genom att ta fram en ny konstruktion som jämfört med 

den existerande armaturen är. 

 Mer anpassningsbar 

 Nyttjande av senaste belysningsteknik 

 Billigare 

 Lättare 

 Enklare att montera 

 Miljövänligare 

Samtidigt som de krav som ställs på den nuvarande armaturen behålls ska 

den vara lämplig för serieproduktion. Det effektivaste sättet att uppnå dessa 

mål är genom att tillämpa strängpressning av aluminium i så stor 

utsträckning som möjligt eftersom det är ett material som är billigt, lätt och 

miljövänligt [11].  
 

Ett krav som ska finnas kvar på armaturen är att den ska vara lätt att 

montera, demontera, reparera samt återvinna. 

1.5Avgränsningar 

Detta arbete görs åt Alutrade AB i Växjö som i sin tur har fått uppdraget av 

Masterlite AB i Malmö. Alutrade har vissa aluminiumdelar tillgängliga men 

eftersom framtagning av profiler är deras huvuduppgift är målet att utnyttja 

detta i så många delar som möjligt. Masterlite som i huvudsak arbetar med 

lampor har ett systerbolag vid namn Regstans AB som har möjlighet att 

arbeta med plåtdetaljer som därmed kan inkluderas i konstruktionen. 

Belysningsdelarna har sedan tidigare utvecklats av Masterlite. Detta arbete 

kommer endast att bestå av utveckling av armaturen som ska innehålla 

belysningskomponenterna vilket betyder att detta arbete inte kommer 

innehålla någon form av ellära. Det medför att i förväg bestämda 

dimensioner och hålbilder som finns blir krav på armaturen. 
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Arbetet kommer leda till en teoretisk modell och möjligen även en 

fungerande prototyp då tillverkningstiden för en matris är lång. Företaget 

ställer inte krav på att en färdig produkt, klar för försäljning ska finnas vid 

arbetets slut. Men arbetet ska resultera i tillräckligt underlag för att enkelt 

kunna modifiera armaturen om detta krävs. 

Det kan vara svårt att "bestämma" vilken typ av armatur som blir den mest 

effektiva. Detta kommer undersökas genom att använda beprövade teorier 

och, presentera idéer och intervjua de nämnda företagen (Masterlite och 

Alutrade). Dessa parter har olika bakgrund vilket kanske kommer resultera i 

ett tvetydigt resultat. Uppgiften blir då att metodiskt utvärdera detta resultat 

för att kunna uppnå målet att finna den mest effektiva armaturen. 

Med målet "bättre än tidigare" menas att armaturen som tas fram kommer att 

strängt jämföras med den tidigare armaturen för att se om målen har 

uppfyllts. Detta betyder också att det kan finnas armaturer på marknaden 

som är "lättare" eller "enklare att montera". Denna jämförelse kommer även 

att göras med en viss mån av tolkning då exempelvis en billig armatur kan 

ha brister i kvalitet eller liknande. I slutändan ska de generella och 

kombinerade egenskaperna hos armaturen vara bättre än vad de var hos den 

föregående. 
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2. Metod 

En viktig del i alla vetenskapliga arbeten är att ha en bra planering och 

struktur på vad arbetet ska innehålla och hur detta ska uppnås. Det finns 

mängder med olika sätt att samla och bearbeta information så att det blir 

applicerbart för arbetets mål och syfte. I detta kapitel förklaras de olika 

synsätten och angreppsätten som ska ingå i just detta forskningsarbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt - vetenskapsteori 

Det finns två dominerande vetenskapliga synsätt, positivism och 

hermeneutik. Anledningen till denna splittring är att det råder delade 

meningar om vad vi kan ha kunskap om. Detta resulterar i två läger, ett som 

anser att kunskap bör hämtas ur det mätbara och det som kan kvantifieras 

och ett som anser att det inte räcker, utan att man behöver beskrivningar och 

tolkningar för att förstå någonting. [12,13] 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

För att förstå positivism och hermeneutik bör man till att börja med syna 

deras respektive historiska bakgrund och framväxt. Positivism utvecklades 

under 1800-talet och föddes med uppfattningen att det inte är Gud eller 

något oförklarligt som ligger till grund för världen utan just att det är något 

förklarligt som vi kan mäta och förstå. Hermeneutiken å andra sidan är 

mycket gammal och grundar sig i vetenskapen om hur man tolkar bibeln för 

att skapa sin världsbild. Denna syn fick, också under 1800-talet, en 

breddning och kom att innebära vetenskapen om tolkning. Tolkning av allt 

från konst till beteenden och samhälleliga företeelser. Den stora skillnaden 

mellan positivism och hermeneutik är att positivismen vill beskriva värden 

som den är medan hermeneutiken vill beskriva den som den uppfattas. I 

detta ligger en grundläggande motsättning, nämligen att den positivistiska 

sidan anser att det är möjligt att eliminera den mänskliga faktorn och få helt 

objektiva resultat. Hermeneutiken anser däremot att eftersom allt vi ser, hör 

och känner bara är en representation av verkligheten så måste denna 

uppfattning förstås och analyseras, och det är däri den stora utmaningen 

ligger. Denna motsättning kan verka oöverstiglig men i praktiken är den ett 

mindre problem. Anledningen till detta är att synsätten används var för sig, 

inom olika discipliner: positivismen i naturvetenskapen och hermeneutiken i 

samhällsvetenskapen. På så vis krockar de inte och kan användas var för sig 

där det passar och kombineras där det passar. [12,13] 

2.1.2 Synsätt i praktiken 

Denna studie kommer till största del ha ett hermeneutiskt perspektiv 

eftersom den inte kommer få några direkt mätbara resultat. Istället bygger 
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den på att utnyttja olika experters erfarenhet och kunskap och sätta samman 

dem till en helhet. Vi vill förstå hur experterna uppfattar produkten, hur de 

uppfattar vad kunderna vill ha samt hur vi som utvecklare kan tolka denna 

information och konkretisera den till en produkt. Vad som kommer avgöra 

projektets framgång är däremot klart positivistiskt. Om den nya produkten 

genererar högre vinst anses den lyckad. 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt - kunskapskapsteori 

Det vetenskapliga angreppsättet handlar om hur man vet om något är sant, 

vad som krävs för att någonting ska anses vara bevisat. Exempelvis behöver 

inte axiom bevisas, eftersom de i sig själv redan är sanna. Men hur eller om 

ett resonemang eller observation verkligen stämmer kan vara svårare att 

bevisa och det finns ett antal sätt att göra detta. Anledningen till att det finns 

flera är att olika resonemang passar inom olika områden och kan visas 

stämma i olika grad på olika sammanhang. [13]  

2.2.1 Deduktion 

En deduktiv slutsats innebär att man utifrån en tidigare formulerad teori 

söker empiriska data som bekräftar teorin. Det vill säga att man utgår från 

teorin och avslutar i empirin. Denna metod brukar kritiseras för att den är 

känslig för "confirmation bias", vilket innebär att det är stor risk att man 

bara ser de resultat man vill se eller förväntar sig att se. Då är risken stor att 

man missar viktiga resultat eller delar av resultat. [14,15] 

2.2.2 Induktion 

En induktiv slutsats formuleras på motsatt vis jämfört med en deduktiv. Den 

börjar i empirin och avslutar i teorin. Man drar generella slutsatser om ett 

fenomen som observerats. Denna metod har också vissa nackdelar, nämligen 

att den inte kan bestämmas säkert. Vid mycket stora urval kan man säga att 

ett fenomen eller en företeelse sker med stor säkerhet och att det är stor 

sannolikhet att teorin stämmer. Men det räcker med att hitta ett avvikande 

objekt för att rasera hela teorin. [13,15] 

2.2.3 Hypotetisk deduktiv 

Den hypotetiskt deduktiva metoden är en vidareutveckling av den deduktiva 

metoden. Istället för att observera världen lite allmänt och hoppas hitta data 

som ska bekräfta teorin går den hypotetiskt deduktiva metoden ut på att 

ställa upp en så precis hypotes att det ska eliminera risken för feltolkningar 

av resultatet. [13] 
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2.2.4 Abduktion 

Abduktion är ett fjärde och mer övergripande sätt att bekräfta sanningshalt. 

Det går ut på att kombinera den deduktiva och induktiva processen genom 

att först formulera en teori utifrån en induktiv observation. Därefter återgår 

man till empirin och försöker bekräfta den med nya observationer. Fördelen 

med abduktion är att man utnyttjar både induktion och deduktion och strävar 

efter att få dem att ta ut varandras svagheter. [16] 

2.2.5 Angreppsätt i praktiken 

Detta är en i grunden deduktiv studie men målet är att göra den så abduktiv 

som möjligt. Målet med studien är att komma fram till en teori som genom 

att produkten går i produktion kommer bevisa sin duglighet. Denna teori 

grundar sig i mycket "tänkande" men också i intervjuer, diskussioner och 

resonemang med experter inom området. Dessa diskussioner är de induktiva 

delarna då empiriska data hämtas för att sedan sammanställas till en teori. 

Då produkten säljs är det den deduktiva delen som kommer avgöra om 

teorin om "hur en fasadlampa konstrueras så effektivt som möjligt" ska 

bekräftas eller falsifieras. 

2.3 Forskningsmetod - metodteori 

Innan man kan undersöka någonting måste man bestämma hur man ska 

undersöka det. Vad som styr detta val är undersökningsfrågan, eftersom det 

är den som definierar vilken typ av resultat som söks och därmed vilken 

forskningsmetod som är lämplig. 

Det finns två vedertagna angreppssätt till forskning: kvalitativ och 

kvantitativ. Dessa definierar vilket typ av studie som genomförs och därmed 

vilken typ av resultat som kommer fås. [17] 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vad som kännetecknar den kvalitativa metoden kan beskrivas på många sätt, 

och det enklaste är att beskriva dess relation till den kvantitativa. Den 

kvalitativa är mer följsam än den kvantitativa, vilket innebär att ett steg i den 

kvalitativa ger nästa, som inte var bestämt när det första togs till skillnad 

från den kvantitativa där det från början är bestämt hur objektet ska 

undersökas och man strävar efter att göra en så korrekt avspegling av det 

som möjligt. Kvalitativa data har formen av text och beskrivningar och 

kvantitativa data har formen av siffror och beräkningar. Den kvalitativa 

metoden söker djupet medan den kvantitativa söker bredden. Detta innebär 

att den kvalitativa söker förståelse medan den kvantitativa söker förklaring. 

Ett tydligt sätt att beskriva skillnaderna är att den kvalitativa intresserar sig 
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för det säregna, det som sticker ut medan den kvantitativa fokuserar på det 

gemensamma som kan representera alla urval. I en kvalitativ studie tar 

forskaren hänsyn till sig själv eftersom det är omöjligt att inte påverka 

inifrån vilket är den kvalitativa forskarens utgångspunkt. Den kvantitativa 

forskaren däremot ser sig som en observatör som objektivt iakttar ett 

fenomen eller möjligtvis manipulerar det för att se en viss effekt. Den 

kvalitativa har en jag-du -relation till urvalet och ett ömsesidigt utbyte, 

medan den kvantitativa ser objekten som något sterilt och har en jag- det -

relation till dem. [17] 

2.3.2 Metod i praktiken 

Denna studie bygger på ett kontinuerligt samtal där resultatet av det 

undersökta objektet hela tiden utvärderas utifrån vad uppdragsgivaren anser 

tillfredställande. Detta innebär att studien till största del är kvalitativ 

eftersom den bygger på ett fördjupat samarbete där målet är att nå en så 

välutvecklad produkt som möjligt. 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen kommer ligga som grund för en stor del av arbetet. Det är 

viktigt att kunna basera sin information på en källa för att rapporten ska bli 

tillförlitlig. För att kunna starta med forskningen krävs fakta, och en strategi 

som många forskare förespråkar är "ju mer, desto bättre". Med detta menas 

att forskaren ska samla in en stor mängd information som startpunkt för 

arbetet för att senare smalna av och kunna precisera sin forskning. [18] 

2.4.1 Intervjuer 

En intervju är ett samtal mellan en intervjuare och en eller flera informanter. 

Fördelarna med att samla information genom intervjuer ligger delvis i dess 

möjligheter till inbyggd spontanitet. Till skillnad från exempelvis en enkät 

kan dold information fås via uttryck, tonfall, mimik och pauser. Detta kan ge 

yttligare information om den intervjuades känslor. Denna typ av information 

kan vara omöjlig att få i en skriftlig datainsamling. Mycket av 

intervjuteknikens styrka ligger i intervjuarens skicklighet. Att tolka känslor 

är inte alltid helt lätt, men en erfaren intervjuare finner lätt lämpliga 

följdfrågor till svaren som utökar informationen. Detta leder till att ett kort 

svar på en enkät blir ett djupgående och utvecklat svar i en intervju. 

De stora nackdelarna med intervjuer är att de är tidskrävande samt att 

informanten måste vara fullt medveten om syftet med forskningen.  Och inte 

ha avsikt att förstöra eller göra svaret tvetydligt. Om  man inte har full 

kontroll på vem man intervjuar kan resultatet bli svårtolkat. Olika grupper i 
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samhället har olika åsikt och erfarenhet om olika saker. Det ligger i 

intervjuarens erfarenhet och förnuft att tolka och förmedla samlad 

information på ett korrekt sätt. 

Ett sätt att utföra en intervju är att göra en så kallad gruppintervju. Detta 

innebär att flera informanter samlas och utfrågas på en och samma gång. 

Denna form av datainsamling kan vara strukturerad med förberedda frågor 

eller ostrukturerad där informationen fås genom att informanterna håller en 

diskussion inom ett valt ämne. Här ska intervjuarens fokus ligga på att styra 

diskussionen i en riktning så att samtalet håller sig relevant. 

Plats och tid för intervjun är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Om 

informanten får känslan av att ha blivit påhoppad i en dålig situation kan 

resultatet av intervjun bli tvetydligt. Vanligt är att man delar in 

intervjutekniken i två huvudgrupper, kliniska intervjuer och fältintervjuer. 

Vid en klinisk intervju bjuds informanten in till institutionen eller företaget 

som ska vara mottagare av informationen. En fältintervju bygger på att 

intervjuaren tar sig till informanten och utför intervjun på platser där denne 

vanligtvis befinner sig. [19] 

2.4.2 Dokumentariska datakällor 

Med dokumentariska datakällor menas att information hittas i 

dokumenterade publikationer så som böcker, filmer, artiklar osv. Dessa 

källor är publicerade och enkla att hitta i strukturerade databaser och 

bibliotek. Exempel på en dokumentarisk datakälla är böcker, journaler, 

artiklar,  inspelade konversationer, brev, webb-sidor m.m. 

Vanligtvis har dessa källor två utstickande egenskaper. De kan användas för 

att visa något och om information som förblir oförändrad under en lång tid. 

Denna sorts källa kräver en viss grad av tolkning som vilar på författarens 

förmåga att kommunicera information samt på mottagarens möjligheter att 

förstå innehållet och underliggande kontext. Det är vanligen inte nödvändigt 

att ansöka om tillåtelse för att få använda källor så länge man citerar och 

refererar dem på ett korrekt sätt [18, 20] 

När man använder sig av dokumentariska datakällor är det viktigt att vara 

källkritisk, mer om detta i kapitel 2.5.2. 

2.4.3 Observationer 

Observation som datainsamlingsverktyg betyder i stort att man ser hur olika 

variabler interagerar med varandra. De olika variablerna kan vara 

människor, komponenter, platser o.s.v. man kan t. Ex studera människors 

beteende med andra människor eller på vissa platser. För tekniska studier är 

det vanligt att utföra observationer om hur olika delkomponenter fungerar 
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tillsammans med andra komponenter, eller hur dessa komponenter påverkas 

av vissa krafter eller klimat. 

För att utföra en korrekt observation är det viktigt att strukturera upp vad 

man vill veta och hur detta ska nås. Man måste även utvärdera om denna 

metod kommer ge ett klart resultat och möjliga felkällor. Beroende på vad 

man studerar kan flera upprepningar av samma observation vara nödvändigt 

för att ge resultatet validitet. Innan observationen startar ska man ha 

klargjort vad som ska observeras, hur lång tid observationen ska pågå samt 

vilka resurser som ska användas. 

En observation kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Med en 

ostrukturerad observation menas att forskaren definierar resultatet efter att 

han/hon upptäckt ett mönster i observationen. Denna form av observation är 

mer tillämpningsbar när det gäller generella hypoteser. Vid en strukturerad 

observation har forskaren redan innan observationen formulerat en hypotes 

eller definierat frågan eller syftet med observationen. Därmed kommer 

observationen endast svara på om hypotesen var korrekt eller inte. En annan 

typ av observation är s.k deltagande observation. Den bygger på att 

forskaren deltar och observerar en individs eller grupps vardag. Det kan 

tillämpas i exempelvis produktutveckling för att se om produkten får tänkt 

bemötande och användning. Det är dock en tidskrävande process, då en 

observation kan pågå under flera månader. [19] 

2.4.4 Fallstudie 

Att genomföra en fallstudie är särskilt lämpligt om man vill undersöka en 

händelse eller en process på djupet. Den lämpar sig för forskare som arbetar 

på egen hand och som under längre tid ska göra en enskild undersökning. 

Styrkan med fallstudier, som vissa skulle kalla dess nackdel, är att de 

studerar enskilda fall. Det kan vara svårt att lyfta ut de generella principerna 

och applicera dem i ett annat sammanhang, men det är just denna specificitet 

som gör att man kan få värde ur fallstudier. I de tillfällen ett annat fall är så 

pass likt att det kan jämföras med den gjorda fallstudien kan dess utfall 

förutspås mycket exakt. Fallstudier har ofta ett eller flera av följande 

kännetecken: [21,22]
 

 Aktörsrollen och effekterna av agerade betonas.

 Ett helt händelseförlopp studeras.

 Eftersom fallstudier ofta sker i verkligheten, till exempel på ett 

företag eller en skola, så representerar de också verkligheten och har 

kontakt med aktuella händelser.
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2.4.5 Applicera datasamlingsmetoder för forskningsarbete 

För att forskningsarbetet ska ske korrekt krävs att datainsamlingsmetoden är 

väl anpassad för det specifika forskningsarbetet. I de flesta fall används flera 

former av datainsamling. Forskarens uppgift är att utvärdera värdet i en 

specifik metod. Det som ofta sätter restriktioner på valmöjligheterna är 

tidsbegränsningen. Finns tydliga deadlines måste detta tas hänsyn till vid val 

av datainsamlingsmetod. Genom att utföra sökningar inom ett specifikt 

område kan fullständiga studier om området hittas. Vid detta fall måste 

författaren ta beslut till om hittade studier ska anses tillförlitliga. Om inte 

ska beslut tas om studien ska göras på nytt av forskaren på ett annat sätt så 

att andra resultat kan fås. 

I denna studie kommer samtliga nämnda datainsamlingsmetoder att 

användas för att undersökningsfrågan ska få ett tydligt och korrekt svar. 

Intervjuer med uppdragsgivare och företag kommer att inledas med 

förberedda frågor. Diskussionen som uppstår efteråt kommer leda till 

ytterligare datainsamling för produktutvecklingsarbetet. Denna form av 

datainsamling har stora fördelar då det ligger i uppdragsgivarens intresse att 

erhålla en produkt enligt deras önskemål. Detta kommer leda till att 

informanten är väl förberedd genom att ha strukturerat sin information för 

intervjuaren. 

Vid dessa intervjuer kommer även koncept genererade under 

produktutvecklingsarbetet att presenteras för uppdragsgivare. Här samlas 

information genom observation av deras reaktioner. 

Mycket av informationen som kommer att samlas in för att genomföra ett 

strukturerat och välformulerat produktutvecklingsarbete kommer ske genom 

litteratursökning, d.v.s. användning av dokumentariska datakällor. I detta 

arbete kommer främst böcker, rapporter och artiklar till användning.  

Observationer kommer att göras på uppdragsgivares anläggningar för att 

undersöka möjliga tillgångar som kan användas under framtagningen av 

produkten. Beroende på tidsrestriktioner kommer möjligtvis tester på färdig 

produkt inledas. Detta betyder observationer om hur väl 

produktegenskaperna uppfyller de förväntade egenskaperna på produkten. 

Denna studie är en fallstudie som följer ett projekt från början till slut. 

2.5 Källor 

Källornas uppgift i ett forskningsarbete är att styrka trovärdigheten. Här är 

det viktigt att bemöta källorna kritiskt och inte anta att allt stämmer. 

Forskaren måste kunna urskilja om studien har ett bakomliggande syfte som 

kan förvränga sanningen. 
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2.5.1 Primär- och sekundärkällor 

Källor brukar kategoriseras efter deras ursprung. En primärkälla är en källa 

som uppkommer under forskningsarbetet. Det kan exempelvis vara den 

samlade informationen från en intervju eller observation. En sekundärkälla 

är baserad på en primärkällaoch alltså en tolkning av tidigare insamlade 

data. [19] 

2.5.2 Källkritisk analys 

För att upptäcka felaktigheter i en källa måste den granskas. Denna 

granskning brukar delas upp i extern och intern granskning. 

Extern granskning innebär att avgöra om källan kan anses som äkta, 

autentisk eller om den är förfalskad. Frågor som är aktuella vid en extern 

granskning kan vara om rätt upphovsman är uppgiven, om andra källor 

stödjer samma uppfattning,och om källan har en liknande utformning och 

stil som andra källor från upphovsmannen. 

Intern granskning lägger större fokus på att kontrollera om innehållet i 

källan verkligen stämmer. Frågor som blir aktuella vid denna form av 

granskning kan exempelvis vara vilket syfte källan har, under vilka 

omständigheter har skapades, om den är fullständig o.s.v. [19] 
 

Givetvis är det att rekommendera att forskaren själv gör denna granskning 

av källorna. Men vissa institutioner och avnämare av forskning kräver att 

använda källor ska vara granskade efter vissa system. Ett av de mest 

använda system är "Peer Review” som bygger på att källan skickas ut till 

oberoende experter (peers) som granskar källan noga. [23] 

2.5.3 Val av källor 

Med de datainsamlingsmetoder som har valts för detta arbete kommer både 

sekundära och primära källor att användas. De primära källorna kommer 

hämtas från intervjuer och observationer medan de sekundära källorna fås 

från dokumentariska datakällor. De sistnämna källorna kommer att tolkas 

och kritiskt granskas innan användning. Inom vissa områden finns det flera 

källor som behandlar samma område. I detta fall kommer flera källor att 

studeras för att få bredare kunskap om området och kunna säkerställa 

informationens tillförlitlighet. 
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2.6 Tillförlitlighet 

Att informationen är tillförlitlig är naturligtvis mycket viktigt. Hur detta 

säkerställs är dock komplicerat. Validitet och reliabilitet är två begrepp en 

forskare bör vara vär förtrogen med på för att uppnå tillförlitliga resultat 

eftersom dessa är viktiga för sanningshalten och reproducerbarheten i 

studier. 

2.6.2 Validitet 

Validitet är framför allt relevant när man talar om intervjuer eller 

undersökningar, men det är också viktigt rent generellt när man studerar 

orsak-verkan-fenomen och det är viktigt att förstå hur sambandet ser ut. Den 

bakomliggande motiveringen till att undersöka och mäta validitet är för att 

få svar på frågan "Får vi svar på vad vi vill ha svar på?". Alltså undersöks 

om frågan är ställd på rätt sätt och om svaren har täckning för det som ska 

undersökas. En undersökning med hög validitet har klart för sig vilka data 

som är användbara, vad de kan användas till och framför allt vilka 

begränsningar dem har och vad man inte kan använda dem till. [17] 

2.6.3 Reliabilitet 

Huruvida en mätning ger samma resultat när flera mätningar genomförts är 

ett mått på reliabilitet. Exempelvis har en klocka som går lite för fort eller 

för långsamt mycket låg reliabilitet. Hög reliabilitet nås när flera oberoende 

källor säger samma sak. Det finns flera olika metoder för att uppnå hög 

reliabilitet, som att låta samma forskare utföra samma undersökning vid mer 

än ett tillfälle eller att låta flera forskare göra samma undersökning, men 

dessa sätt är ofta för dyra. Istället ställs krav på att forskaren är noggrann 

och uppmärksam. Forskaren måste också uppfylla ställda krav på reliabilitet 

för att undersökningen ska vara reproducerbar. [21] 

2.6.4 Objektivitet 

Vad som utmärker den positivistiska synsättet är dess krav på objektivitet. 

En kvalitativ studie kräver vissa saker av både studien i sig och forskaren. 

Forskaren ska ha en människosyn som tillåter antagandet att människor kan 

distansera sig från verkligheten på ett sätt som mätinstrument kan. Det 

förutsätter också att studien går att genomföra på ett sätt som inte påverkar 

forskaren att misstolka resultaten. [17] 
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2.6.5 Tillförlitlighet i praktiken 

Hög validitet ska nås genom att vid många tillfällen ha fördjupade samtal 

med experter om produkten. Hög validitet uppnås genom att djupgående 

resonemang kan föras tillsammans med följdfrågor och förklaringar i 

samtalet. 

Hög reliabilitet ska nås genom att flera källor används och genom att 

återkomma till dessa flera gånger. Exempelvis konsulteras experter efter 

varje steg i konceptutvecklingen och flera produktutvecklingsmetoder 

undersöks och sätts samman till en process som är skräddarsydd för just 

detta projekt. 

Objektivitet nås genom att låta flera olika människor granska arbetet vid 

flera olika tillfällen från flera olika perspektiv. De som kontrollerar arbetet 

är oftast experter från de inblandade företagen men också handledare, 

examinator och andra studenter granskar kontinuerligt arbetet för att 

upptäcka brister. 

2.7 Sammanfattning av valda metoder 

För att bringa klarhet i detta kapitel har figur (2.1) genererats. Här illustreras 

valda metoder för varje område. 

 

 

Figur (2.1) Sammanfattning av valda metoder 
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3. Teori 

Under detta kapitlet presenteras den teori som anses vara av nytta för att 

besvara undersökningsfrågan. Detta är teori som ger möjligheten att kunna 

motivera de val som görs under de fjärde kapitlet Genomförande. 

För att strukturera vilka områden som kommer att vara relevanta för denna 

rapport konstrueras ett hierarkidiagram med undersökningsfrågan som bas, 

se figur 3.1. Där identifieras vilken teoretisk bakgrund som kommer behövas 

för att få en förståelse av arbetet. Till varje huvudkategori specificeras ett 

antal underrubriker, eller steg. Anledningen till detta är att läsaren ska få en 

överblick över vilka ämnen som berörs under arbetet och på så vis kunna 

bilda sig en uppfattning om innehållet i arbetet. 

 

Figur (3.1) Uppdelning av teoridelar 

Hur designas en fasadlampa i aluminium till att ha effektivast design 
med avseende på funktion, montering och tillverkning? 
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3.1 Produktutvecklingsteori 

Inledningsvis ska det konstateras att det är omöjligt att finna ett systematiskt 

sätt att utveckla produkter som alltid fungerar. Anledningen till detta är att 

det finns många olika produkter som skiljer sig åt så otroligt mycket. 

Produkter och dess produktutveckling kan delas in i så många olika 

kategorier kors och tvärs vilket gör att varje produkt behöver sitt egna 

angreppssätt. 

Det finns ändå de som har försökt kategorisera processen, men då har de 

avgränsat sig till ett eget område. Preston G. Smith har skrivit "Flexible 

Product Development", vilken inriktar sig på hur man utvecklar produkter på 

ett sätt som ska göra dem anpassningsbara och konkurrenskraftiga på en 

marknad som ständigt förändras och utvecklas. Den inriktar sig också 

framför allt på utveckling av programmjukvara. Tyskarna G. Pahl, W. Beitz, 

J. Feldhusen och K.H. Grote har skrivit "Engineering Design A Systematic 

Approach"[24] som liksom amerikanen David G. Ullmans bok "The 

Mechanical Design process "[25] inriktar sig på produktutvecklning av 

produkter inom det mekaniska området. "Getting Design Right" av Peter L. 

Jackson [26] har en mer allmän infallsvinkel på produktutveckling och 

genom hela boken får man följa hur en konsumentprodukt blir till. Sapa i 

Vetlanda har tagit fram en handbok som heter "Handbok För 

Konstruktörer"[27] som inriktar sig direkt mot konstruktion av 

aluminumprofiler och som innehåller konkreta designförslag och handfasta 

tips. I boken "Product Design and Developement" [28] av Karl T. Ulrich och 

Steven D. Eppinger skriver författarna om produktutveckling från ett 

marknadsförings-, design- och tillverkningsmässigt perspektiv. De försöker 

ge läsaren en bild av hela industrins produktframtagning. Stort fokus ligger 

även på arbetssätt på tillverkningsanpassad, miljöanpassad och 

monteringsanpassad produktutveckling, där en existerade produkt ska 

optimeras på sitt område. Boken beskriver även ytterligare områden som 

patent- och immaterialrätt samt projektledning. Denna bok finns även 

översatt av Silvia Bengtsson vid namn "Produktutveckling: Konstruktion 

och design” [29]. 

Vad dessa böcker har gemensamt, förutom Sapas handbok, är att de 

konkretiserar konstruktionsprocessen till att innehålla ett antal steg med 

vissa milstolpar som ska uppnås för att konstruera en produkt. Antalet 

milstolpar varierar från bok till bok och likaså vilka milstolpar som tas upp. 

Men det finns vissa gemensamma drag. Till att börja med trycker de alla på 

att det är viktigt att samla in så mycket data från kunden och användaren 

som möjligt, eftersom det är svårt att veta exakt vilka data som är relevanta 

och för att man ska få en så klar bild som möjligt av vad produkten ska 

utföra. Därefter förs kunddata över till funktioner som produkten ska ha 

vilka i sin tur tas fram koncept för. Alla böcker tar upp att det är viktigt att ta 

fram många olika koncept för varje funktion. Därefter, genom någon sorts 
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urvalsprocess, sätts lösningarna samman till ett eller ett par fullständiga 

produktförslag som till slut förfinas och anpassas till yttre faktorer innan 

produkten anses designad. 

Smiths bok "Flexible Product Development" tar upp sex steg. Först tar man 

reda på "Customer and Product Requirements". Därefter utvecklar man en 

"Set-Based Design" genom "Experimentation" och "Modular Product 

Architectures" som mynnar ut i "Decision Making". Innan Produkten är 

färdig raffineras den genom "Implementing Flexibility". 

I Pahls med fleras, bok "Engineering Design A Systematic Approach" tas 

nio steg upp. Till att börja med tar den upp "Product Planning, Solution 

Finding and Evaluation" och går vidare med Task Clarification. Därefter 

utvecklas koncept, eller design i tre steg, "Conceptual Design", 

"Embodiment Design" och "Detail Design". Därefter tar de upp hur 

"Mechanical Connections, Mechatronics and Adaptronics" kan 

implementeras i produkten och hur "Size Ranges and Modular Products" 

inverkar och kan användas. Slutligen gås "Design for Quality" och "Design 

for Minimum Cost" igenom. 

"The Mechanical Design Process" av Ullman innehåller sju steg. Han börjar 

med "Understanding the Problem and the Development of Engineering 

Specifications". Därefter påbörjas "Concept Generation" som följs av 

"Concept Evaluation". Sen går man igenom "The Product Design Phase" 

som blir "Product Generation". Innan produkten anses vara färdig ingår två 

utvärderingssteg som lyder "Product Evaluation for Performance" och 

"Product Evaluation for Cost, Manufacture, Assembly, and Other 

Measures". 

Ullman talar om att samma sak kan beskrivas på olika sätt beroende på vad 

man vill framhäva. Till exempel kan man beskriva en skruv med ett ord. Då 

menar man en sammanfogningsdetalj som ofta används och är enkel att 

förstå. Detta är den semantiska representationen av en skruv. Man kan också 

beskriva skruven grafiskt, till exempel i en ritning. Då är skruvens utseende 

och utformning i fokus. Beskriver man den analytiskt kan man fokusera på 

dess funktion, hållfasthet, material eller någon annan relaterad aspekt. Man 

kan också ha en fysisk representation av skruven. Då visar man en verklig 

skruv och man kan känna på den för att förstå dess uppbyggnad, funktion 

och design. Detta kallar Ullman för olika nivåer av abstraktion hos en 

produkt. 

Peter L. Jackson tar i "Getting Design Right" upp sex steg direkt kopplade 

till produktutvecklingen. Det första är "Define the Problem" följt av 

"Measure the Need and Set Targets". Därefter fortsätter han med "Explore 

the Design Space" och "Optimize Design Choices". Nästa steg hallar han för 

"Develop the Architecture" och avslutningsvis kallar han det sista steget för 

"Validate the Design". 
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Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger använder sig av liknande struktur vid 

produktutveckling som Peter L. Jackson. Skillnaden ligger främst i Ulrich 

och Eppingers sätt att tillämpa specialanpassad konstruktion där ett förvalt 

fokus väljs. De arbetssätt som beskrivs är tillverkningsanpassad 

konstruktion, miljöanpassad konstruktion samt robust konstruktion. Genom 

att tillämpa dessa teorier och arbetssätt innan produkten når marknaden kan 

man stärka produktens konkurrenskraft på marknaden. 

Vår strukturen på produktutvecklingen är ett resultat av en egen, 

skräddarsydd, produktutvecklingsprocess som är baserad på alla de tidigare 

nämnda författarnas metoder. Denna metod innehåller sex steg där varje steg 

innehåller delar från de metoder som redan finns. Den är anpassad för att 

passa den produkt som ska utvecklas under detta projekt men den skulle 

kunna sammanfattas vara en metod för att utveckla relativt simpla produkter 

baserade på ett fåtal aluminiumprofiler där fokus är att utveckla en 

konkurrenskraftig produkt. Arbetssättet är ett så kallat iterationsarbete där 

resultatet efter varje steg ifrågasätts innan kommande steg tas. om resultatet 

inte når acceptabla värden tas det föregående steget om. 

3.1.1 Steg 1: Definition av uppgiften 

Det första man ska göra enligt alla böckerna är att förstå uppgiften. Det finns 

många sätt att uttrycka detta, Smith kallar det för "Customer and Product 

Requirements", Ullman kallar det för "Understanding the Problem", Jackson 

kallar det "Define the Problem", Pahl för "Product Planning, Solution 

finding and Evaluation". Dessa steg innehar alla samma tänk, att 

systematiskt beskriva samt bestämma problemet och planera projektet. 

Resultatet samtliga källor kommer fram till efter detta steg är en produktens 

funktionskrav. Det vill säga vad som krävs från produkten. [26]    

Enligt Jackson finns det tre huvuduppgifter när man ska utföra en definition 

av uppgiften.  

1. "Define the projekt"- Definition av projektet 

2. "Define the context"- Definition av sammanhanget 

3. "Define the functional requirement"- Definition av produktens 

funktionskrav 

1. Definition av projektet 

Projektet definieras enligt Jackson med hjälp av fem steg: 

1. "Select the project"- Välj projektet 
Det vill säga att man väljer projektet. [26] 
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2. "Sketch the concept"- Skissering av konceptet 
Detta betyder att man ska illustrera idén. Detta menar författaren är ett 

sätt att använda båda hjärnhalvorna för att visualisera idén och problemet. 

Det är även ett bra verktyg för att enkelt kunna kommunicera tankar med 

andra medlemmar i produktutvecklingsteamet. Det man vill förmedla i 

bilden är tänkt design, användningsområde samt känslan de involverade 

personerna får av produkten. [26] 

3. "Define and tailor the process"- Definition och utformning av 

processen 
I detta steget ska avgränsningar och planering bestämmas. Detta är en 

viktig del i produktutvecklingsarbetet då mottagaren av produkten ofta 

har krav på när produkten ska vara färdig. Om en bestämd budget finns 

måste denna tas hänsyn till när man bestämmer avgränsningar för 

projektet. Så i detta steget bestäms vad som ska göras och när det ska 

utföras. [26] 

4. "Identify the owner, the customer and the user"- Identifikation av 

projektets ägare, mottagare och användare 
Det är viktigt att veta vem/vilka som kommer att nyttjas av projektet. 

Huvudpersonerna i produktutveckling är ägare, mottagare och användare. 

Ägaren är den person eller företag som har beställt att projektet ska 

genomföras, det är även dessa personer som bestämmer designmålen och 

tar andra stora beslut. Mottagaren är den person som betalar för 

produkten och sätter den i på önskat användningsområde. Användaren är 

den person som använder produkten och drar nytta av produktens 

existens. [26] 

5. "Write a mission statement"- Nedskrivning av uppdragsbeskrivningen 
Detta betyder att man skriver syftet och målet med uppdraget från 

perspektivet av ägaren av projektet. [26] 

2. Definition av sammanhanget 

Även definieringen av sammanhanget delas in i fem steg: 

1. "Define the System boundary"- Definition av systemets gränser 
För att minimera risken för felkommunikation är det viktigt att alla vet 

inom vilka gränser som produkten görs. I definitionen ska det tydligt 

framgå var och med vad produkten används. Här ska det stå vad som är 

interna och externa enheter för systemet. En intern enhet är något som 

kan ändras och justeras i produktutvecklingsarbetet och de externa 

enheterna är sådana som inte kan påverkas. [26] 

2. "Document the context of the system"- Dokumentation av systemets 

sammanhang. 
När systemets gränser är definierade ska dessa sammanhanget för dessa 

enheter beskrivas. Med detta menas hur en enhet påverkar en annan. 
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Detta kan göras med så kallade Context Diagram, där produkten sätts i 

mitten och omringas sedan av externa enheter. Kopplingen beskrivs 

sedan i diagrammet. [26] 

3. "Study the current context"- Undersökning av sammanhanget 
Om utvecklarna har lite information om produktområdet är det viktigt att 

utvecklarna får en bra förståelse om vad som krävs av produkten.  [26] 

4. "Collect customer comments"- Sammanställning av kundkommentarer 
Det är viktigt att involvera kunderna i hela produktutvecklingsarbetet. 

Därför ska kundkommentarer tas i ett tidigt skede. Det kan vara 

kommentarer om vad de anser vara fel med existerade produkt eller vad 

de vill ha i framtida produkt. [26] 

5. "Sumarize the project (product) objectives"- Summering av produktens 

mål 
När datan från steg ett till fyra är insamlad rekommenderas det att 

summera detta. Detta för att enklare kunna tillämpa kraven på produkten 

i kommande steg i produktutvecklingsarbetet. [26] 

3. Definiton av produktens funktionskrav 

För att få en komplett definition av uppgiften krävs även att man definierar 

produktens funktionskrav. Detta betyder att man samlar in användningsfall 

som beskriver händelseförloppet för tillfället. Sedan ska dessa 

användningsfall beskrivas och rankas efter hur troligt det är att fler 

funktionskrav kan upptäckas av en studie av det användningsfallet. Man 

brukar dela in användningsfallen i primära och sekundära. Där de primära är 

sådana användningsfall som anses vara vanligt förekommande och de 

sekundära ovanligt förekommande exempelvis en olycka. De primära och 

sekundära användningsfallen rankas även separat. De användningsfall som 

får hög prioritet granskas noggrannare och hela händelseförloppen beskrivs. 

Här är det rekommenderat att dela in de olika enheterna i användningsfallet 

och skriva vilken enhet som ansvarar för en specifik händelse. Det är även 

viktigt att nämna begynnelseläget och slutläget för händelsen. Ett exempel på 

en användningsfalls-beskrivning kan ses i figur (3.1). 
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Tabell (3.1) Exempel användningsfall 
Namn   

Begynnelseläge: 

- Enhet 1 är ... 

- Enhet 2 är ... 

Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 

Enhet 1 interagerar med Enhet 

2 

  

 Enhet 2 tillåter interaktion  

  Enhet 3 observerar 

interaktionen 

Slutläge: 

-Enhet 1 klarar av att interagera med enhet 2 

-Enhet 3 har observerat interaktionen 

När användningsfallen är dokumenterade och väl formulerade kan 

produktens funktionskrav fås från slutlägena och sammanställas i en lista. 

[26] 

3.1.2 Steg 2: Funktionsvärdering 

När projektet, sammanhanget och funktionskraven är definierade ska de 

systematiseras. Detta för att kunna sätta upp specifika mål för produkten 

som man ska sträva mot under utvecklingen och för att verifiera produkten 

mot dem efteråt. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att bygga ett så 

kallat kvalitethus, eller en Quality Function Deployment (QFD). [25] 

Quality Function Deployment, kundcentrerad produkutveckling 

Alla böcker tar upp Quality Function Deployment (QFD), också kallat 

kvalitethuset, som en nyckel till att designa en konkurrenskraftig produkt. 

Vad kvalitetshuset gör är att kategorisera produktspecifikationerna på ett 

systematiskt sätt vilket gör att full kontroll och förståelse över dem fås vilket 

är nödvändigt för att kunna implementera dem hos produkten. Ullman 

beskriver en process med åtta steg för att skapa en QFD som börjar med att 

man identifierar för vem produkten gör nytta.  Därefter definierar man vad 

dessa kunder har för krav på produkten för att den ska kunna utföra vad de 

önskar. Dessa krav behandlas genom en analytisk hirarkiprocess där 

önskemålen delas in i grupper baserat på om sätten de uppfylls på korrelerar, 

det vill säga att de hänger ihop och blir lösta tillsammans. I det tredje steget 

definieras vem som har nytta av vilket krav. Därefter undersöks den 

nuvarande lösningen på problemet för att kunna jämföra de nuvarande 

produktfunktionerna med vad för krav som ställs på den nya. Efter det 

kommer det svåraste steget, att bestämma hur kraven på vad produkten ska 

klara av ska mätas. Detta kommer bli den nya produktens 

produktspecifikation. Under denna processen bestäms en egenskap som hör 
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till varje önskemål. Dessa egenskaper får också ett målvärde, som baserat på 

konkurrensjämförelserna, bedöms kunna generera en produkt som är bättre 

än de gamla. De ska sedan korreleras med vad kundernas krav är för att 

kunna identifiera hur kraven ska kunna uppfyllas. Därefter ska 

produktspecifikationerna jämföras med varandra för att se hur de korrelerar. 

[25] 

För att skapa en komplett produktionskedja krävs i allmänhet fyra QFD'er. I 

det första översätter man kundönskemål till mätbara produktegenskaper. I 

den andra översätter man produktegenskaperna till produktspecifikationer. 

Därefter översätts produktspecifikationerna till processpecifikationer, alltså 

bestämmes vill tillverkningsprinciper som kommer användas i det tredje 

steget. I det fjärde och sista steget översätts processpecifikationerna till 

bestämmelser om hur produktionen går till. Principen går ut på att 

egenskaper och specifikationer från en högre nivå ger önskemål och krav på 

en lägre. [30] 

Konkurrensjämförelse - Benchmarking 

Det är viktigt att på ett tidigt stadie veta hur väl konkurrenter presterar. Detta 

för att få en bild av vad som är rimligt att kräva av produkten samt vad 

produkten behöver prestera för att kunna hävda sig på marknaden. Därför är 

det viktigt att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt. För att få exakta 

värden på vad konkurrenterna presterar inom relevanta avseenden bör 

egenskaperna bestämda av kvalitetshuset undersökas för varje konkurrent. 

På så vis skapas en uppfattning av vad den nya produkten behöver prestera 

och vad som är rimligt att ställa för krav. Detta leder till en påbyggnad av 

funktionskraven på produkten. [26] 

Atomära funktioner 

"Form följer funktion" 

-Louis Sullivan (1896) 

Betydelsen av detta uttalande är att en produkt först och främst ska uppfylla 

sin funktion. Formen av produkten är sekundär och ska bara följa dess 

funktion och framför allt hjälpa, eller ge produkten förutsättningar, att 

uppfylla sin funktion. Därför är det mycket viktigt att definiera produktens 

funktioner för att kunna generera dess form.  

En produkts funktioner består i vad produkten har för relation till sina 

kringliggande enheter eftersom en produkt alltid har en relation till dessa. I 

steget "Studera Sammanhanget" definieras just vilka enheter som produkten 

har en relation till och precis vilken typ av relation som finns.  
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Dessa relationer ställer ömsesidiga krav på vad produkten måste klara av, 

alltså vad produkten måste prestera. Dessa prestationer kan också kallas för 

produktens atomära funktioner, ett uttryck myntat av Ullman, som de är den 

slutgiltiga formen av krav på vad produkten måste prestera. Utifrån dessa 

atomära funktioner kan sedan individuella konceptdelar identifieras. [25] 

Funktionskrav 

För att sedan få klart för sig vad varje konceptdel ska prestera matchas varje 

konceptdel mot de tidigare utifrån konkurrensanalys och kundkommentarer. 

Då skapas en grund för konceptframtagning eftersom vad varje konceptdel 

ska prestera är definierat. [25] 

3.1.3 Steg 3: Konceptgenerering 

Vid konceptgenerering är målet att ha så många olika koncept som uppfyller 

funktionskraven. Det finns många olika arbetssätt för att generera dessa 

koncept. För att få en bredd bland koncepten kan det vara positivt att tillämpa 

flera olika arbetssätt. Bland dessa olika arbetssätt tillämpas designteamets 

kreativitet och på andra dess förmåga att systematiskt formge för att uppnå 

funktionskraven. [26] Det som Smith, Ullman, Jackson och Pahl är överens 

om är att många koncept ska genereras. F. P. Brooks, Jr formulerade det 

såhär: 

"Plan to throw one away. You will anyway." 

F. P. Brooks, Jr 

Med detta citat menas att; för att uppnå en väl utformad produkt krävs flera 

olika koncept för att sedan kunna "slänga" ett som inte håller samma kvalitet 

som ett annat. Peter L. Jackson rekommenderar att konceptgenereringen 

inleds av fyra olika steg, som följer Ulrich and Eppinger (1995) arbetssätt: 

[26, 28] 

1. Klargöra problemet och gruppera funktionerna. 

2. "Brainstorma" och undersöka. 

3. Organisera komponentkoncept. 

4. Prioritera och expandera. 

Dessa steg är för att sedan kunna utforska och hitta koncept. De följande 

steg i koncept genereringen är enligt Jackson att utforska koncepten. Detta är 

uppdelat i 3 steg: [26, 28] 
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5. Kombinera komponentkoncepten. 

6. Generera integrerade koncept. 

7. Identifiera delsystem.  

1. Klargörande av problemet och gruppering av funktionerna- "Clarify the 

problem and Decompose the functions" 

 Vid detta steget ska problemet vara väldefinierat från steg 1 (Definition av 

projektet) och steg 2 (Funktionsvärdering). Här ska de funktionskrav som är 

mest centrala för produktens egenskaper framhävas och användas som 

startpunkt. Uppgiften är att lösa dessa funktionskrav samtidigt som alla andra 

funktionskrav uppfylls. Detta arbetssättet bygger alltså på att succesivt hitta 

lösningar genom att stegvis modifiera konceptet så att man uppfyller 

funktionskraven stegvis. De funktionskrav som väljs till att vara de mest 

centrala definieras som primära funktionskrav och de andra kallas sekundära 

och förhålls som restriktioner på produkten. [26] 

Peter L. Jackson rekommenderar att åter igen undersöka de primära 

funktionskraven från en användares perspektiv, likt de arbetssätt som gjordes 

under användningsfallen i Steg 1 (Definition av projektet) men denna gång 

göra en djupare studie av dessa användningsfall. I samband med att denna 

studien genomförs kommer funktionskraven benas ner till kortare och 

precisare funktioner. Dessa funktioner kan sedan studeras och markeras om 

man anser om de kommer ha stor potential att fundamentalt ändra 

konstruktionen på produkten. Vid denna validation ska designern värdera hur 

svår funktionen är att uppfylla. Vid enkla funktioner kan de få lägre potential 

att fundamentalt ändra designen då det kan finnas flera lösningar till 

problemet. Istället ska fokus läggas på svåra funktioner, för att grunden för 

produkten ska bli stabil. [26] 

2. "Brainstormning" och undersökning- "Brainstorm and research" 

När de svåraste funktionerna är identifierade kan designteamet börja fokusera 

på att lösa dessa funktioner. En lösning på ett funktionskrav brukar kallas för 

"koncept fragment". I detta steg ska många idéer och koncept genereras, för 

att senare kunna sålla bort de dåliga koncepten. De behöver inte vara 

praktiska, kostnadseffektiva eller uppfylla alla andra funktionskrav. Målet 

med brainstormingen menar Jackson (2010) är att generera 10-20 olika 

koncept fragment som man sedan kan välja av i kommande steg. [26] 

3. Organisation av konceptfragment- "Organize concept fragments" 

I detta steg är uppgiften att organisera dessa idéer (koncept fragment) i ett 

träddiagram, även kallat "Concept classification tree". Man ska alltså 

organisera idéerna i olika kategorier. [26] 
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4. Prioritering och expansion- "Prune and expand" 

Med hjälp av "Concept classification tree" diagrammet kan man utläsa om 

vissa kategorier kan expanderas. Man kan även utläsa vilka idéer som inte 

kommer att vara praktiska lösningar för problemet. I detta steget ska man 

granska diagrammet, expandera där det behövs och sållas där det behövs.  

[26] 

5. Kombination av konceptfragment- "Combine concept fragments" 

Ett så kallat "Concept Combination table" sammanställer delkoncepten i en 

organiserad matris ordnat efter funktion. Varje funktion placeras i en egen 

kolumn och lösningen på funktionen i separata rader. Genom att sedan 

kombinera dessa lösningar till ett koncept fås en produkt som kan svara på 

alla funktioner. Ett exempel på ett "Concept Combination table" kan ses i 

tabell (3.2). [26] 

Tabell (3.2) Concept combination table 

Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 Funktion 4 

Lösning 1.1 Lösning 2.1 Lösning 3.1 Lösning 4.1 

Lösning 1.2 Lösning 2.2 Lösning 3.2 Lösning 4.2 

Lösning 1.3 Lösning 2.3 Lösning 3.3 Lösning 4.3 

Kombinerade koncept kan från tabell (3.2) tas genom att kombinera olika 

lösningar. Exempelvis Lösning 1.1, Lösning 2.3, Lösning 3.2 och Lösning 

4.3. I exemplet finns det alltså 81 stycken koncept om alla lösningar är 

kompatibla med varandra. Vanligt är att man gör en initial kombination av 

de lösningar som är kompatibla med varandra och sedan kombinerar dessa. 

Ett exempel på detta kan ses i tabell (3.3). [26] 

Tabell (3.3) Initial kombination av lösningar 

Funktion 1 och 2 Funktion 3 och 4 

Lösning 1.1 och 2.1 Lösning 3.1 och 4.3 

Lösning 1.1 och 2.2 Lösning 3.2 och 4.3 

Lösning 1.2 och 2.3 Lösning 3.3 och 4.1 

Lösning 1.3 och 2.3  Lösning 3.3 och 4.2 

6. Generering av integrerade koncept- "Generate integrated concepts" 

När lösningarna till funktionerna är kombinerade är det dags att ta varje 

lösning och sammanställa till ett koncept. Nu ska även övriga krav tas till 

hänsyn. Här är det upp till designteamet att välja hur koncepten ska 

presenteras för att kunna förmedla om koncepten är genomförbara. Det kan 
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vara nog att presentera koncepten med simpla skisser eller ritningar, men vid 

komplexa produkter kan det vara nödvändigt att generera 3D-ritningar eller 

till och med bygga koncept. [26] 

7. Identifikation av delsystem- "Identify the subsystems" 

För att förenkla nästa steg som innebär att välja koncept, är det 

rekommenderat att summera hela Steg 3: Konceptgenerering. Här ska 

konceptens delsystem identifieras och namnges. Delsystemen i en produkt är 

varje enskilt element. Summeringen görs enklas i en matris. I denna matris 

placeras de funktioner som klargjordes i början av konceptgenereringen i 

matrisens översta rad, där varje funktion har en egen kolumn. Delsystemen 

d.v.s. lösningarna på funktionen placeras sedan under varje funktion. Detta 

medför en klar bild över hela produkten inklusive dess delsystem och varför 

varje enskilt delsystem behövs. [26] 

3.1.4 Steg 4: Konceptutvärdering 

När alla koncept är genererade är det dags att utvärdera dessa koncept för att 

finna det bästa. Detta kan göras på flera sätt aningen genom att succesivt 

sålla bort dåliga koncept eller genom att värdera samtliga och utse det bästa. 

Ett sätt som Jackson beskriver i "Getting Design Right" innehar sju steg, 

som leder upp till en så kallad Pugh analys, där ett koncept återstår vid slutet 

av värderingen. [26] 

1. Identifikation av alternativa konstruktionskoncept- "Identify the 

alternative design concepts" 
I detta steget ska man alltså klargöra vilka koncept man ska värdera i 

detta steg. [26] 

2. Identifikation av relevanta produktegenskaper- "Identify the relevant 

attributes" 
Under funktionsvärderingen genererades en stor mängd 

produktegenskaper. I detta steget ska man prioritera dessa 

produktegenskaper och möjligen sålla bort de produktegenskaper som 

inte anses som relevanta för konceptutvärderingen. Det kan vara 

produktegenskaper som är svårtolkade, enkla att uppnå, eller som har 

stora korrelationer med andra mer relevanta produktegenskaper. [26]  

3. Initial sållning- "Perform an initial screening of alternetives" 
Genom att göra en initial sållning av alternativen kan tid sparas enligt 

Jackson. Detta betyder att man sållar bort de koncepten som förmodligen 

inte håller samma möjligheter att bli en konkurrenskraftig produkt på 

marknaden. Sållningen kan göras genom en sållnings matris (screening 

matrix), där produktegenskaperna sätts i den första kolumnen i separata 

rader. Varje koncept alternativ sätts sedan i den första raden i separata 

kolumner. Man måste även välja ett referens koncept som sätts i den 
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andra kolumnen, alla andra koncept vägs sedan mot detta konceptet. 

Sedan fylls tabellen med +,- eller 0:or, referens konceptet får 0:or i 

samtliga rader. Om man anser att ett koncept uppfyller 

produktegenskapen enklare/bättre än referens konceptet sätts ett 

plustecken, sämre minustecken. Om man anser att konceptet har samma 

uppfyllnadsgrad som referens koncepten sätts en nolla. När samtliga 

produktegenskaper har undersökts på varje koncept kan man summera 

resultatet till ett net-värde, där ett plustecken innebär +1, minustecken -1 

och noll innebär noll. Referens konceptet kommer alltid summeras till 

noll. När summeringen är gjord kan en initial ranking utföras där de 

högsta net-värdet får rank ett osv.  

Hur många koncept som kan sållas bort är beroende på variationen 

mellan net-värdena samt hur många koncept som fanns vid starten. [26] 

4. Värdering av alternativa egenskaper- "Rate the alternatives in each 

attribute" 
I kommande steg lämnar man det simpla plus-minus-noll skalan för en 

mer precis betygsskala. Här rekommenderar Jackson en fem gradig skala 

där en femma är toppbetyg och en etta det sämsta betyget. Tabell (3.4) 

visar betydelsen i varje enskilt betyg. På samma sätt som den tidigare 

rankningen väljs ett koncept till att vara en referens. Detta koncept får 

således betyg tre på samtliga produktegenskaper. Sedan görs 

betygsättningen på samma sätt som tidigare rankning. [26] 

Tabell (3.4) Betygskala 

Betygets betydelse Betyg 

Mycket sämre än referens koncept 1 

Sämre än referens koncept 2 

Samma som referens koncept 3 

Bättre än referens koncept 4 

Mycket bättre än referens koncept 5 

5. Värdering av produktegenskaper- "Weight the attributes" 

För att kunna fullborda konceptutvärderingen måste 

produktegenskaperna värderas. Detta för att produktegenskaperna är 

olika viktiga. Detta är om man följer "Getting design right" redan gjort i 

funktionsvärderingen (Steg 2 enligt denna struktur), där 

produktegenskaperna fick en procentsats som indikerade dess betydelse 

på slutprodukten. I och med att produktegenskaperna prioriterades 

tidigare, så behöver inte dessa procentsatser summeras till 100%. Man 

vinner inte heller något på att justera dessa så att de summeras till 100% 

därför behålls de värde som sattes under funktionsvärderingen. Eftersom 

dessa värderingar nu går från abstrakta mål till mer greppbara mål 

rekommenderar Jackson att granska dessa värderingar på nytt. Efter 
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denna granskning återstår procentsatser som kan beskrivas som 

betydelsevärdet för den produktegenskapen. [26] 

6. Rangordning av koncept- "Score and rank the alternatives" 
Med den samlade informationen kan man nu skapa ett så kallat Pugh 

diagram. Ett exempel på ett Pugh diagram kan ses i tabell (3.5). Här 

multipliceras betydelsevärdet med betygen för att få ett betyg som är 

justerat efter produktegenskapens betydelse för slutprodukten. De 

justerade betygen summeras sedan. Rankingen är baserat på detta värde 

där högst får rank ett. [26] 

Tabell (3.5): Exempel Pugh diagram 

Produktegenskap Betydelse-

värde 

Koncept 1  

(referens koncept) 

Koncept 2 Koncept 3 

  Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Produktegenskap 1 15 % 3 0,45 1 0,15 3 0,5 

Produktegenskap 2 35 % 3 1,05 5 1,75 2 0,7 

Produktegenskap 3 5 % 3 0,15 3 0,15 4 0,2 

Summering:   1,65  2,05  1,4 

Rank   2  1  3 

Fortsätta utveckla?   Nej  Ja  Nej 

7. Val av koncept- "Select an alternative" 
I det sista steget bestäms vilket/vilka koncept som ska tas vidare till Steg 

5: Produktutformning. Det är upp till designteamet att välja hur många 

koncept som ska vidareutvecklas. Väljs flera koncept ska ytterligare en 

utvärdering eller motivering göras när dessa produkter är utvecklade eller 

att båda koncepten når marknaden. [26]  

3.1.5 Steg 5: Produktutformning 

I detta steg inleds ett grundligare och mer detaljerat designarbete. I tidigare 

steg finns ofta begränsningar på tid samt att fokus ligger på kvantitet istället 

för kvalitet (många inte så välarbetade koncept). Detta betyder att vissa 

antaganden och förenklingar finns på konceptet. Uppgiften i detta steget är 

att reda ut vad som är möjligt samt vad som är den effektivaste lösningen. G. 

Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen och K.H Grote kallar detta steget Embodiment 

design, som startar med ett konkret design koncept som sedan arbetas till en 

preliminär design och avslutas med en definitiv, slutgiltig design som blir 

till produkten. [24] 

De beskriver även svårigheterna med ett universellt verktyg för att lösa 

dessa steg då många processer måste ske simultant och återupprepas 

beroende på produkten och den tillgängliga informationen. De väljer att 

istället beskriva ett mer generellt arbetssätt. De listar olika steg som skulle 

kunna tillämpas under produktutformningen men lämnar ansvaret till 

designteamet att välja vilka steg som passar på produkten i fråga. I stort ska 
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processen gå ut på att få lösningen att gå från kvantitativa till kvalitativa 

lösningar samt att designen ska gå från abstrakt till en mer konkret 

utformning. Det vill säga från grov skiss till en detaljerad ritning. G. Pahl, 

W. Beitz, J. Feldhusen och K.H Grote presenterar även en generaliserad 

checklista som kan användas, denna översatt till svenska kan ses i tabell 

(1.A) bilaga (1). För att verkligen kunna testa om produkten uppfyller vissa 

funktioner kan ytterligare tester vara nödvändiga, det sker enligt denna 

rapports struktur i nästa steg (Steg 6: Färdigställande och testmetoder). 

Författarna lägger även fram ett par grundläggande krav på produkten, de 

innebär att produkten måste: [24] 

• Uppfylla de tekniska funktionerna 

• Vara ekonomiskt genomförbart 

• Vara säker för både individen samt för miljön 

 

1. Först ska de funktionskrav som sattes tidigare i design processen lyftas 

fram igen och konceptet ska om det behövs anpassas för att uppfylla 

kraven. Efter detta steget ska funktioner så som mått, storlek, tjocklek, 

antal hål och andra elementära funktioner vara bestämt. Kort kan dessa 

funktioner beskrivas som "hur väl produkten kommer prestera i 

användning". D.v.s. krav som rör säkerhet, ergonomi, produktion, 

montering och återvinning. Efter detta steget ska man alltså ha 

information om vilken materialtjocklek som krävs för att bära 

konstruktionen till exempel. [24] 

2. Efter det studeras och identifieras funktioner som rör toleranser, 

placering av maskinelement, tillverkning- och monteringskrav osv. Det 

vill säga funktioner som kan beskrivas som "hur väl produkten kan 

appliceras i tillverkningsstegen". Efter detta steget ska man veta vilka 

materialtjocklekar som är möjliga att tillverka till exempel. [24] 

3. Med den samlade informationen kan nu en preliminär konstruktion över 

produkten genereras. I detta steget ska man kunna hänvisa vilka 

produktegenskaper som ansvarar för att uppfylla vissa funktioner. [24] 

4. För detta steget krävs en eller flera preliminära designer, här är den 

generella anordningen, former och materialval bestämt provisoriskt.  I 

detta steget rekommenderar  G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen och K.H 

Grote att systematiskt arbeta sig igenom en rad frågor som lyder: 

Har den valda utformningen, med material och dimensioner, tillräcklig: 

[24] 

• Hållbarhet? 

• Styvhet? 

• Stabilitet? 

• Frihet för resonans? 
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• Obehindrad expansion? 

• Livslängd med förväntad korrosion, nötning och utmattning? 

5. Finns fler än en preliminär konstruktion ska en väljas för fortsatt 

utveckling. [24] 

6. Den preliminära konstruktionen genomgår nu ett test för att kontrollera 

att den uppfyller övriga funktionskrav som genererades under Steg 1: 

Definition av uppgiften samt Steg 2: Funktionsvärdering. [24] 

7. Sedan genomgås "extra" funktioner ("Auxiliary functions"). Det är 

funktioner som rör exempelvis behovet av tätningar, kylning osv. [24] 

8-9. Detaljerade ritningar genereras under dessa stegen som ska uppfylla alla 

funktioner. Här måste man ta hänsyn till standarder, regler, beräkningar  och 

andra experimentella upptäckter som kan tänkas vara applicerbara på 

produkten. G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen och K.H Grote rekommenderar 

att ta inspiration från använda deras checklista som presenteras i 

"Engineering Design". [24] Denna checklista finns översatt till svenska i 

bilaga (1). 

10. Nu inleds en undersökning om den detaljerade konstruktionen uppfyller 

de tekniska och ekonomiska krav som finns på produkten. [24] 

11. Om det krävs gör nödvändiga ändringar i produkten och repetera vissa 

steg om det krävs. [24] 

12. Optimera och färdigställ konstruktionen genom att eliminera svaga 

punkter. [24] 

13. Undersök den detaljerade konstruktionen om det finns felaktigheter, 

genomför förbättringar om det krävs. [24] 

14. Förbered en preliminär komponent lista, samt underlag för produktion 

samt montering. [24] 

15. Utför en definitiv konstruktion genom att generera samtliga ritningar 

samt sammanställningsritning.  [24] 

3.1.6 Steg 6: Färdigställande och testmetoder 

Efter man optimerat designvalen ska man enligt Peter L. Jacksson validera 

och säkerställa att valen man gjort leder till en produkts framgång på 

marknaden. Följer man  G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen och K.H Grote görs 

detta under punkt 10-15 under produktutformningen. Därmed skiljer sig 

arbetssättet åt. För att få en tydlig struktur mellan produktutformningen och 
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färdigställandet flyttas därför steg 10-15 ner till färdigställandet (i denna 

rapports struktur).  

Enligt G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen och K.H Grote är steg 10-15 ett 

arbete för att säkerställa och färdigställa konstruktionsarbetet. Detta genom 

att undersöka om kraven som finns på produkten uppfylls. Om brister finns 

ska arbetsgången vara att justera, sedan validera konstruktionen.  

På samma sätt beskriver Peter L. Jackson arbetssättet. Han beskriver dock 

arbetet mer utifrån kundens perspektiv. Där man utför mer strukturerade 

intervjuer med personer som kommer att vara i kontakt med den slutgiltiga 

lösningen. Detta beskrivs i sex steg: [26] 

1. Säkerställ att varje kriterier uppfylls. 

2. Planera ett konstruktionsmöte: 

-Bjud in lämpliga parter 

-Förbered en presentation lämplig för parterna 

-Förbered lämpliga frågeformulär till de medverkande. 

-Bestäm tid för mötet 

3. Presentera konstruktionen. 

4. Samla in kommentarer. 

5. Bedöm om produkten är redo för lansering/djupgående tester. 

6. Repetera om produkten inte ansågs lämplig för lansering/djupgående 

tester. 

3.2 Anpassad konstruktion- DFX  

Speciella metoder för att lösa produktutvecklingsproblem med fokus på 

antingen miljöaspekter, tillverkningsaspekter eller monteringsaspekter har 

fått samlingsnamnet DFX. De främst använda metoderna är DFE (Design 

for Environment) d.v.s. miljöanpassas konstruktion samt DFMA (Design for 

Manufacturing and Assembly) d.v.s. tillverkningsanpassad konstruktion. 

[28, 29] 

3.2.1 Miljöanpassad design - DFE 

För att kunna göra världen till en bättre plats är det viktigt att sträva mot att 

minimera utsläpp från tillverkningsindustrin. Tillämpas denna strävan tidigt 

i konstruktionsarbetet förenklas arbetet med att göra en produkt som har en 

liten påverkan på miljön. DFE är en metod för att konstruera en 

miljömedveten produkt. Detta genom att förlänga livscykeln för produkten, 

minska energiåtgången, minska utarmningen av naturresurser, minska 
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farliga utsläpp och minska mängden avfall. Ursprunget av detta kan delas in 

i två huvudkategorier, energi och material. Vid energi ska fokus vara på att 

minska energiåtgången samt att tillämpa förnybar energi. Fokus vid material 

ska vara att tillämpa rätt material och se till att de kan återanvändas.  

DFE-processen inleds med att upprätta en plan för arbetet. Här ska man 

definiera varför man tillämpar DFE och vilka mål man har med arbetet. I det 

andra steget ska man identifiera vilka potentiella miljöpåverkningar som 

uppkommer under produktens livscykel d.v.s. från materialutvinning till 

återvinning av produkten. Man ska även värdera hur stor påverkan varje 

sekvens i livscykeln har. Detta för att indikera vilken sekvens som ska få 

störst fokus under DFE-arbetet. I det tredje steget ska lämpliga riktlinjer 

väljas, genom att göra detta tidigt i produktutvecklingen kan 

produktutvecklingsteamet tillämpa och följa dessa riktlinjer under hela 

produktutvecklingen. Det kan vara riktlinjer som till exempel "minimera 

antalet komponenter" osv. Under steg fyra ska utvecklingen av produkten 

inledas med riktlinjerna. I steg fem ska produktutvecklingsteamet utvärdera 

miljöpåverkan från produkten. Detta för att under kommande steg (steg 6) 

kunna minimera eller eliminera dessa miljöpåverkningar genom att 

vidareutveckla produkten. I det sista steget värderas DFE-processen, detta 

för att inblandade ska kunna förbättra sina egenskaper med att konstruera en 

miljömedveten produkt. [28, 29] 

3.2.2 Tillverkningsanpassad konstruktion - DFMA 

På samma sätt som DFE är DFMA ett verktyg för att styra eller guida 

produktutvecklingen i en speciell riktning, i detta fallet mot en mer effektiv 

och sparsam tillverkning och montering. Genom att minska 

tillverkningskostnaden fås en produkt som har högre vinstmarginal och kan 

då göra den billigare för konsumenten, som i sin tur gör att produkten blir 

mer konkurrenskraftig. DFMA är ett arbetssätt som kan tillämpas för att 

minska tillverkningskostnaderna utan att sänka kvaliteten på produkten. [28] 

Metoden bygger på fem steg, där man först ska uppskatta 

tillverkningskostnaderna. Efter det ska man försöka reducera 

komponentkostnaderna, monteringskostnaderna samt 

produktionssupportkostnaderna. Sedan ska man studera effekterna av 

besluten. Produktutvecklingsteamet ska sedan bestämma om de nya 

tillverkningskostnaderna är tillräckliga. Om nej så görs processen om till 

dess att tillverkningskostnaderna når en accepterad nivå. [28] 

Kostnaderna kan beroende på produkten delas in i olika grupper. Dessa 

grupper kan ses i figur (3.2). Med hjälp av denna indelningen kan 

produktutvecklingsteamet identifiera vad som medför stora kostnader och 

vilken kategori som ska genomarbetas mest för att kunna sänka kostnaderna. 

[29] 
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Figur (3.2) Uppdelning av tillverkningskostnader  

Vanligt är att separera DFMA till DFM (tillverkningsanpassad konstruktion) 

och DFA (monteringsanpassad konstruktion). DFA kan beskrivas som en 

del utav DFM, som bygger på att minimera monteringskostnader. Ett vanligt 

arbetssätt är att kontinuerligt uppskattar monteringskostnaden. Detta kan 

göras med ett DFA-index som bestämmer monteringseffektiviteten. DFA-

indexet kan beräknas genom ekvation (1). [31] 

 

𝐷𝐹𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
(𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) ∗ (3 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
=

𝑁𝑀 ∗ 3

𝑇𝑀
 

 

 (1) 

Detta index kan ge en känsla för de drivande faktorer som styr 

monteringskostnaden. De tre sekunder motsvarar den minsta teoretiska tiden 

som krävs för att inpassa och montera en del. Generellt sätt gäller att den 

största faktorn som påverkar monteringstiden är antalet delar. Därför ska 

målet vara att integrera komponenter som inte anses som nödvändiga, 

istället för att ha dem separerade, för funktionen. Den uppskattade totala 

monteringstiden kan beräknas genom ekvation (2). [31] 
 

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑇𝑀 = 𝑐2 ∗ (𝑐3 + 𝑐4) 

𝑐2 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑣𝑡 

𝑐3 = 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 
𝑐4 = 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 
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Beräkningen av DFA-indexet (designeffektiviteten) kan göras med hjälp av 

arket i tabell (2.A) bilaga (2). Genom att jämföra olika koncepts 

designeffektivitet fås en bra uppfattning på vilket koncept som kommer att 

ge den mest effektiva monteringen. [28, 29, 31] 

3.3 Tillverkningsmetoder 

Under denna underrubriken presenteras vanligt använda 

tillverkningsmetoder. Dessa presenteras för att få en förståelse till varför 

just strängpressning har valts eftersom alla egentligen är möjliga 

kandidater till att användas till en belysningsarmatur. Ett exempel på detta 

är konkurrenterna där flera olika tillverkningsmetoder används. De kan 

också vara viktiga att ha förståelse för i produktutvecklingsarbetet.  

3.3.1 Strängpressning 

Strängpressning är en tillverkningsmetod där främst aluminium används 

som tillverkningsmaterial. Metoden bygger på att värma upp så kallade göt 

till ca 450-500
o
C. Götet placeras sedan i en hydraulisk driven press där götet 

pressas genom ett verktyg, kallat matris, som har den önskade profilen. 

Materialet kyls sedan genom antingen luft eller vatten. Hastigheten på den 

pressade profilen är från fem till femtio meter per minut. Beroende på 

anläggningen kan profilerna få en längd på 25-45 meter. Efter pressningen 

sträcks profilen för att få bättre rakhetstoleranser och för att frigöra 

spänningar i materialet.  

Det finns två stycken huvudgrupper inom strängpressning; massiva profiler 

och hålprofiler. En massiv profil innehar inga hål, medan en hålprofil kan 

innehålla ett eller flera hål. Detta medför att pressverktyget behöver bli lite 

mer komplext. Är profilen massiv räcker det med att verktyget endast 

innehar formen av den yttreprofilen, detta verktyg kallas matris. Pressas en 

hålprofil behöver pressverktyget vara delat, där matrisverktyget ger profilen 

den yttre konturen och det andra verktyget den inre konturen. Det verktyg 

som formar den inre delen kallas för kärna.  

Profilpressning är en bra tillverkningsmetod då små godstjocklekar krävs. 

Enligt "Sapas konstruktörshandbok" kan godstjocklekar ner till 1 mm 

uppnås. De faktorer som spelar stor roll för godstjockleken är 

presshastigheten, vald legering samt profilens utformning. [27] 

Från göt till leverans 
Vanligtvis lagras en mängd olika göt i olika dimensioner för det alltid ska 

finnas att pressa till olika pressverktyg. Då ett göt med passande diameter 

valts placeras det i en uppvärmningsugn för att nå presstemperatur. Därefter 

skärs de i längder som ska matcha de slutgiltiga, pressade längderna och 

placeras i presskammaren direkt efter götet som pressats innan. När den 
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föregående pressningen är klar och dess reststump avlägsnats kan det nya 

pressverktyget placeras i presskammarens mynning och den nya pressningen 

påbörjas. Profilen grips av en dragare som hjälper till att dra igenom götet 

och styr profilen efter att den pressats. När profilens fullständiga längd är 

pressad rätas den genom att sträckas ut och kapas därefter i de önskade 

längderna. Vid behov kan profilen köras genom en rättningsmaskin där 

profilen rullas igenom formande hjul under tryck för att få korrekt form. 

Slutligen kan profilerna åldras genom värmebehandling eller ytbehandlas 

genom anodisering eller målning innan de är redo för leverans. I figur (3.3) 

illustreras hur denna processen går till i ett flödesschema. [32] 

 

 

Figur (3.3)  Aluminiumets flödesschema 
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Pressparametrar 
För att genomföra en kontrollerad pressning finns ett antal parametrar som 

behöver has under kontroll. Dessa är sammanfattade i tabell (3.6). [32] 

Tabell (3.6) Pressparametrar 

Pressverktyg Dorn Göt Presskolv Omgivning 

Form Form Diameter Tryck Temperatur 

Temperatur Storlek Längd Hastighet Friktion/lubrikator mellan 

göt och kammare 

Konvikel  Temperatur  Friktion/lubrikator mellan 

göt och pressverktyg 

Göt/profil-

areaförhållande 

   Plastiskt 

deformationsarbete 

Öppnings-

placering 

    

Profilutformning 
En aluminiumprofil kan se ut i stort sett hur som helst, men för att göra en 

kostnadseffektiv profil krävs viss kunskap om vad som är lättare att pressa. 

Till att börja med bör profilens yttermått beaktas och generellt gäller att en 

mindre profil är lättare och billigare att pressa än en stor. De möjliga måtten 

att pressa mellan är profiler som har en diameter mellan 5 och 620 mm, där 

priset går upp ju närmre ytterkanterna det är. Den stora kostnaden vid 

aluminiumpressning är pressverktyget, vilket blir svårare och dyrare att 

tillverka ju mer avancerad profilen är. Det finns ett antal saker att tänka på 

som gör verktyget billigare att tillverka och som ger profilen en högre 

kvalité, vilka beskrivs nedan. [27] 

Jämnt gods 

Om det inte är nödvändigt ur exempelvis hållfasthetsskäl eller att man måste 

få ner vikten på produkten bör man sträva efter att ha så jämn godstjocklek 

som möjligt. Detta både minskar belastningen på pressverktyget och ökar 

produktiviteten. I figur (3.4) visas hur godstjockleken kan jämnas ut utan att 

påverka profilens yttre form. [27] 
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Figur (3.4) Utjämnad profiltjocklek [27] 

Mjuka former 

Skarpa hörn går inte att tillverka i en profilpressning och därför måste en 

radie vid alla hörn bestämmas. Ofta är en radie på 0,5 mm tillräckligt för att 

möjliggöra pressningen och även här finns knep för att inte påverka 

profilens funktion. I figur (3.5) visas hur en profil modifierats från att ha en 

skarpt hörn till att få en radie och då inte kunnat ligga an mot den kloss den 

ska göra det mot till att slutligen ha fått en hålkälsradie är alla krav uppfylls. 

[27] 

 

Figur (3.5) Hörn med hålkälsradie [27] 

Håligheter 

Att ha inneslutna hål i en profil ökar verktygskostnaden avsevärt eftersom 

det innebär att verktyget måste bestå av flera delar. Då ett eller flera dorn 

måste användas och eventuellt fler profiler kan mycket pengar sparas genom 

att modifiera profilen så att dorn inte behövs för att pressa den. I figur (3.6) 

och (3.7) visas två exempel hur håligheter kan utformas bort och göra 

profilen enklare att pressa. [27] 
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Figur (3.6) Hålborttagning [27] 

 

Figur (3.7) Hålrumsreducering [27] 

Fickor och spalter 

En annan sak som försvårar pressning, framför allt eftersom det gör det svårt 

att hålla hög kvalité på profilen, är djupa spår eller fickor. En tumregel är att 

förhållande mellan djup och bredd på fickan inte bör överstiga 1:3. Detta 

kan påverkas med radier och en annan anledning till att det gör pressningen 

svår är att det ställer höga krav på verktygets hållfasthet. I figur (3.8) visas 

hur radier kan möjliggöra ett ökat förhållande mellan djup och bredd i en 

pressad spalt. [27] 
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Figur (3.8) Spaltdjup [27] 

Pressningen och verktygstillverkningen underlättas också av att profilen är 

symmetrisk. Vilken godstjocklek som kan användas styrs framförallt av 

vilken legering som valts och storleken på profilen, vilken kan mätas i en 

"omskriven cirkel". I figur (3.9) visas vilken godstjocklek som kan användas 

till vilken omskriven cirkel vid två legeringsalternativ. [27] 

 

Figur (3.9) Godstjocklek [27] 

Skruvfickor 

Skruvfickor kan göras på flera sätt, både vinkelrätt mot och längs med 

pressriktningen. Vad som påverkar hur skruvfickan bör läggas är såklart hur 

sammanfogningen ska användas men också hållfastheten bör has med i 

beaktande. En skruvficka vinkelrät mot pressriktningen har framförallt 

svaghet i de riktningar där inget material ingriper i skruven, vilket visas i 

figur (3.10). [27] 
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Figur (3.10) Skruvficka vinkelrät mot pressriktningen [27] 

Det starkaste sättet att göra en skruvficka är längs med pressrikningen vilket 

visas i figur (3.11). Det enklaste sättet är att använda en gängpressande skruv. 

[27] 

 

Figur (3.11) Skruvficka längs med pressrikningen [27] 

I figur (3.12) och (3.13) visas hur en skruvficka bör utformas och i tabell (3.7) 

visas vilka väggtjocklekar som behövs till viken skruv. [27] 

 

Figur (3.12) Öppningsvinkel [27] 
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Figur (3.13) profilmått [27] 

 

Tabell (3.7) Håldiameter och väggtjocklek för gängpressande skruv [27]

 

För att reducera godsökningen kan skruvfickan med fördel placeras i ett hörn vilket 

visas ett exempel på i figur (3.14). Man måste dock ha i åtanke skruvskallens att 

skruvskallen kan sticka utanför om dess diameter är för stor. [27] 

 

Figur (3.14) Skruvfickeslacering [27] 



   

 

54 

Ericsson & Hammarbäck 

3.3.2 Gjutning 

Gjutning är en väldigt mångsidig tillverkningsmetod. Olika material så som 

gjutjärn, aluminium, zink och brons med flera kan användas vid gjutning. 

Gjutning ställer få krav på formgivningen av produkten. Detta gör att 

komponenter som består av flera sammanfogade delar kan istället gjutas i ett 

stycke om gjutning tillämpas. Detta gör gjutning till en ekonomiskt 

fördelaktig tillverkningsmetod i flera sammanhang, speciellt då produkten 

ska tillverkas i en lång serie med många artiklar. Gjuteritekningen är en 

väldigt mångsidig tillverkningsmetod där gjutgodset kan ha en vikt på några 

gram till flera hundra ton. Gjuteriindustrin utvecklas ständigt, effektivare 

smältugnar tas fram, bättre toleranser nås samt högre automatiseringsgrad 

har gjort att gjutning är en av de mest tillämpade tillverkningsmetoderna 

idag.    

Gjutning är kort beskrivet smält material som hälls i en form, där materialet 

sedan stelar och får den önskade formen. Men beroende på sammanhanget 

kan denna process varieras för att få det bästa resultatet. Gjutning kan delas 

in i två stora tillvägagångsätt; gjutning i engångsformar och gjutning i 

permanenta formar. Dessa tillvägagångsätt kan sedan delas in i mer 

specifika tillverkningsmetoder där olika typer av gjutformar används. Detta 

illustreras i figur (3.A) bilaga (3) [33]. Vilken tillverkningsmetod som är 

lämplig för produkten beror på; produktens utformning, valt material och 

legering, samt seriestorlek. Vilka material och legeringar som kan tillämpas 

för de olika tillverkningsmetoderna presenteras i tabell (3.A) bilaga (3) [34]. 

Seriestorleken på produkten ställer även krav på valet av gjutmetod. Detta då 

vissa gjutmetoder innebär en dyr startkostnad för modeller, kärnor och 

annan utrustning. Produktens utformning och dimensioner ställer även krav 

på utrustningen och på så sätt gjutmetoden. Om produkten har tunna 

passager finns det risk för att formfyllningen blir inkorrekt med vissa 

gjutmetoder. Då produkten är stor finns det risk att smältanläggningen samt 

lyftkapaciteten är otillräcklig. Vid vissa gjutmetoder finns det även risk att 

hållfastheten hos formen/skalet är otillräcklig. 

Vissa av dessa faktorer är platsbestämda så för att se om ett gjuteri kan gjuta 

en produkt så är det bäst lämpat att rådfråga tänkt gjuteri. [34, 35, 36]   

3.3.4 Fräsning 

I fräsning fästs ett verktyg på en spindel som roterar axiellt och som 

samtidigt följer det en programmerad eller manuell bana. Också biten som 

bearbetas kan röras, då vinkelrätt mot spindelns axel, för att verktyget ska 

avverka material. Ofta har skärverktyget flera utbytbara skär vilket syns i 

figur (3.15). På bilden visas en ändplansfräs som kan användas till att plana 

ytor och fräsa fram former. [38] 
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Figur (3.15) Ändplansfräs [37] 

Fräsning används ofta i CNC-maskiner och då för att skapa exakta fickor, 

former och spår. [38] 

3.3.4 Ytbehandlingsmetoder 

Det finns flera anledningar till varför man skulle vilja ytbehandla en 

produkt. Vanligtvis vill man förbättra produktens korrosionsbeständighet, 

utseende eller dess förmåga att sammanfogas med andra material 

exempelvis förberedning innan limning.  

Ytbehandlingsbeläggningarna brukar delas in i tre grupper, icke-metalliska 

oorganiska beläggningar, organiska beläggningar samt metalliska 

beläggningar. Dessa beläggningar kan kombineras för att få önskat skydd 

eller för att den yttre beläggningen ska få bättre kontakt.   

Ytbehandlingsmetoder som är lämpade för aluminium är lackering, polering 

och anodisering. Dessa metoder är främst till för att ge ytan ett önskat 

utseende. Men kan även stärka materialets härdighet mot korrosion, 

nötningsbeständighet, beröringsvänlighet, kontaktegenskaper vid limning 

samt verka som en elektrisk isolator.  

Vanliga ytbeläggningar på stål är fosfatering, emaljering, lackering samt 

varmförzinkning. Fosfatering är ytbeläggning som bygger på en kemisk 

reaktion mellan metallstycket samt en badlösning. Denna lösning består 

främst av fosforsyra. Denna beläggning används främst som underlag för 

målning och är applicerbar för både stål, zink och aluminium. Emaljering 

betyder att en emalj som främst består av olika oxider smälts samman på 

ytan och bildar en hård yta. Denna beläggning ger produkten högre 

nötningsbeständighet samt högre korrosionsbeständighet. Lackeringen kan 
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delas upp i tre primära skikt; en primer som ger god vidhäftning mellan 

metallytan och det andra skiktet kallat mellanfärgen. Mellanfärgens uppgift 

är att ge tjocklek åt skyddet och på så sätt öka korrosionsbeständigheten. Det 

tredje skiktet kallat täckfärg ska ge god motståndskraft mot omgivningen 

samt ge ytan ett önskat utseende. Varmförzinkning är en 

ytbehandlingsmetod som ger metallen ett tunt lager med zink för att öka 

korrosionsbeständigheten. Zinklagret appliceras genom att metallstycket 

doppas i en zinksmälta. [11, 39, 40] 

3.3.5 3D-printing 

Det finns mängder av olika 3D-skrivare på marknaden, den som beskrivs i 

detta kapitel är en så kallad FDM-printing (Fused deposition modeling) som 

bygger på en additiv påbyggnad uppdelad i lager.  

3D-printing är en så kallad additiv tillverkningsmetod. En 3D-skrivare kan 

från en datorgenererad geometri skapa fysiska objekt. Detta genom att ett 

extruderingshuvud extruderar ett tunt lager plastmassa i en precist mönster. 

Föremålet byggs sakta upp av dessa tunna lager. Denna tillverkningsmetod 

faller under kategorin "Rapid prototyping" och används främst i industrin för 

att snabbt ta fram prototyper i produktutvecklingsarbetet. Detta för att 

designteamet ska få en känsla över hur produkten ser ut och känns eller för 

att se hur andra komponenter interagerar med produkten.  

Att skapa 3D-printade objekt är en konst i sig. Det finns många saker som 

påverkar kvalitén på utskriften och alla behöver has under kontroll. 

Framförallt vill man kontrollera plastens temperatur, både i själva 

utläggningsögonblicket men också under svalningen. Anledningen till detta 

är att plasten måste hålla en jämn temperatur för att inte slå sig på något sätt. 

[41, 42]  

3.4 Material 

Under denna underrubriken presenteras tänkbara material, samt dess 

egenskaper, för de bärande delarna i en belysningsarmatur. Här läggs stor 

vikt på ett antal olika materialegenskaper så som: 

 Hållfasthetsegenskaper 

 Densitet 

 Korrosionsbeständighet 

 Lämplighet för serietillverkning 

 Miljöpåverkan 

Notera att priset för materialen inte presenteras i detta kapitlet. Detta då 

exempelvis ett dyrt material kan kombineras med en billig 
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tillverkningsmetod vilket skulle göra att prisuppgifter på materialet blir 

missvisande. 

I kapitlet presenteras även tänkbara material för andra komponenter så som 

tätningar, samt belysningsskydd.  

3.4.1 Aluminium 

Aluminium har en kombination av goda egenskaper och har därför en stor 

spridning i användningsområden. Det är en god bas i många legeringar och 

kan anpassas för att förbättra vissa egenskaper. Aluminium tillhör 

materialgruppen lättmetaller och har en låg densitet på endast 2,7 kg/dm
3
.  

En annan utmärkande egenskap för aluminium är det har en god styrka och 

brotthållfasthet, aluminiumlegeringar kan uppnå en brottgräns mellan 70-

700 MPa beroende på legering. Aluminium har även en god 

korrosionsbeständighet. Detta tack vare det oxidskikt som bildas på 

materialytan spontant i kontakt med syre. Aluminium är även väl lämpat vid 

serietillverkning då det är applicerbart med många olika 

tillverkningsmetoder. Det är exempelvis enkelt att valsa aluminium till 

många olika tjocklekar, som grov plåt eller tunt folie. Det kan även 

strängpressas, gjutas och smidas enkelt. Aluminium är även ett material som 

är både enkelt att bearbeta med skärandebearbetning samt att sammanfoga 

med svetsning. Detta gör aluminium lämpat till serietillverkning. Vid 

återvinning av aluminium krävs endast 5% av den energimängd som krävdes 

vid primärframställningen. Denna egenskap tillsammans med dess låga 

densitet anses aluminium vara ett miljövänligt material, då det krävs lite 

energi för att transportera samt framställa. Ytterligare materialegenskaper 

för aluminium kan ses i tabell (4.A) bilaga (4). [11, 27, 43] 

Framställning 

Aluminium framställs av framför allt bauxit, vilket kan beskrivas som 

aluminiuminnehållsrikt, söndervittrat berg. De största 

aluminiumfyndigheterna finns runt ekvatorn på jorden. Bauxit bryts i 

begränsade områden, så kallade dagbrott. Ett dagbrott hålls öppet i cirka fem 

till tio år och täcks därefter över av jord och material från nästkommande 

brytningsområde. Den area som krävs för att producera cirka 100 000 [ton] 

göt för profiltillverkning upptar cirka 0,05 [km
2
]. Idag bedöms mängden 

aluminium ta slut om 200-400 år med dagens produktionstakt. Därefter 

måste all aluminium komma från återvunnen aluminium. [27] 

3.4.2 Plast 

Plast är närvarande i nästan alla tillverkningsbranscher. Utvecklingen av nya 

plaster är konstant och har varit i ca 100 år. Detta betyder att det idag finns 
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mängder av olika typer av plaster som är lämpade för mängder av 

användningsområden.  

Plast eller polymerer kan delas in i tre generella grupper; Termoplaster, 

Härdplast samt elast.  

Härdplast byggs upp av molekylkedjor som är förnätade d.v.s. de är starkt 

sammanflätade. Denna struktur gör att härdplaster inte mjuknar vid 

upphettning. Detta sätter vissa begränsningar vid val av tillverkningsmetod 

samt att härdplaster endast kan återvinnas till värmeenergi alternativt malas 

ner till fyllnadsmaterial. Härdplast har tack vare sin komplexa struktur en 

hög användningstemperatur d.v.s. att materialet tål en hög temperatur. Det är 

även vanligt att härdplaster armeras med andra material för att nå en hög 

styvhet. Termoplast består av linjära eller förgrenade polymerer. Dessa hålls 

samman med så kallade intermolekylära bindningar. Termoplaster mjuknar 

vid upphettning utan att bryta ner den kemiska strukturen. Detta betyder att 

termoplaster har goda återvinningsegenskaper samt är lämpliga för flertalet 

tillverkningsmetoder. En elast är ett polymert material med stor elastisk 

töjbarhet. Vanligen kan en elast töjas 5-10 gånger sin ursprungliga längd och 

sedan återgå till sin ursprungliga längd. Egenskaperna hos elasterna är stort 

beroende på tvärbindningarna mellan de kedjeformiga molekylerna. Vanligt 

användningsområde för elaster är vid dämpningar samt vid tätningar. 

Elasterna kan armeras med andra material för att få en mindre töjbarhet i 

vissa riktningar, men används sällan som material för strukturella syften.   

Vissa plaster speciellt termoplaster tillåter väldigt många typer av 

tillverkningsmetoder. Detta gör plast lämpat för serietillverkning. Plaster har 

god korrosionsbeständighet mot vanligen förekommande påfrestningar från 

användning utomhus. Däremot är de flesta plaster känsliga mot solljus.  

En del plaster går även att få genomskinliga och detta har gjort att det har 

tagit över vissa användningsområden från glas. En vanlig plast som används 

för dess optiska egenskaper är Polykarbonat och Akrylatplast (plexiglas). 

Dessa används vanligen vid belysningsprodukter för att skydda 

belysningskomponenterna. Skillnaden mellan de två är att polykarbonat 

tillåter högre användningstemperatur på 120
o
C vid kontinuerlig exponering. 

[11, 44, 45]  

ABS-plast 

I namnet ABS syftar bokstäverna på de ingående komponenterna; akrylnitril, 

butadien och styren. Utmärkande mekaniska egenskaper för ABS-plast är 

dess slagseghet och ythårdhet. Detta är en av anledningarna till att ABS-

plast ofta används i synliga, vardagliga applikationer, såsom kåpor för 

hushållsmaskiner, dammsugare, lego, inredningar i bilar, telefoner och 

skyddshjälmar. En annan anledning är att det är mycket formbart. ABS-plast 

uppkommer i många olika konsistenser vid olika temperaturer vilket gör det 

lämpligt för extrudering, formblåsning och inte minst 3D-printning. [46] 
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3.5 Materialegenskaper 

3.5.1 Korrosion 

Korrosion, som på latin betyder "fräta sönder", är en kemisk reaktion som 

får material från metaller att vittra bort allt eftersom tiden går. Detta händer 

för att metaller reagerar med syret i luften på ett sätt som gör att den nya 

föreningen inte binds till den ursprungliga kristallstrukturen lika starkt som 

innan. 

Den vanligaste typen av korrosion är en redoxreaktion vilket innebär att ett 

material oxideras mot ett annat som reduceras. I fallet med järn som rostar 

frigörs järnjoner och byts ut mot fria elektroner. Järnjonerna bildar då 

järnoxidhydroxid då det binder med syre och vatten, vilket i dagligt tal 

kallas för rost. 

Principen som ligger bakom reaktionen är samma princip som ett batteri 

bygger på, skillnaden är att ett batteri har väldigt många fler enheter som 

oxideras och reduceras. När detta sker kallas den oxiderade delen för anod, 

som då blir positivt laddad, och den reducerade delen för katod, som då blir 

negativt laddad.  

Hur detta spelar roll vid konstruktion av maskinelement blir tydligt först när 

man överväger att kombinera metalliska material i en konstruktion. Då två 

eller fler material kombineras i en konstruktion och möjligheten till en 

elektrisk ström mellan dem uppkommer kommer också en sån att 

uppkomma. Detta resulterar i en anod och en katod som kommer att 

oxideras respektive reduceras. För att veta vilket av materialen som oxideras 

respektive reduceras måste den elektrokemiska spänningsserien konsulteras 

för att veta vilket av ämnen som har störst benägenhet att oxideras 

respektive reduceras. Ju oädlare en metall är, eller ju lägre potential det har, 

desto större benägenhet att oxideras har den vilket innebär att då två 

kombinerade metaller har möjlighet att reagera med varandra så kommer det 

med lägst potential oxideras och det med högst potential reduceras.  

I praktiken innebär detta att material med liten potential, eller framför allt 

materialkombinationer med liten skillnad i potential, kommer korroderas i 

mindre grad än material med större potential och potentialskillnad. Men 

detta är inte hela sanningen eftersom material med hög potential kan ha 

andra egenskaper som gör dem motståndskraftiga mot korrosion. Ett 

exempel på detta är aluminium som utnyttjar sin låga potential genom att 

skapa ett mycket tätt och tunt oxidskikt som skyddar resten av materialet 

mot korrosion. Andra sätt kan vara att skydda metallerna mot den 

oxiderande luften med lufttäta skikt av andra material, exempelvis gummi. 

[11, 39, 40, 44] 
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3.5.2 Värmeexpansion 

Värmeexpansion, eller termisk expansion, är den effekt värme har på ett 

materials storlek. Kylning har motsatt effekt och kallas då för termisk 

krympning. Varje material har en viss längdutvidgningskoefficient som är 

unik för varje material. Längdändringen, Δl, i m ges av ekvation (3) där l0 är 

ursprungslängden i [m], α är värmeutvidgningskoefficienten i [K
-1

] och ΔT 

är temperaturförändringen i grader.  [11, 47] 

∆𝑙 = 𝑙0 ∗ 𝑎 ∗ ∆𝑇  (3) 

3.6 Hållfasthetsberäkningar 

Hållfasthetsberäkningar är ofta ett viktigt verktyg för att erhålla en 

konkurrenskraftig produkt på marknaden. Genom att använda materialet på 

ett så precist sätt som möjligt minimerar man materialåtgången för 

produkten. Detta leder till en bättre optimerad produkt med avsikt på vikt, 

miljövänlighet, säkerhet och pris.  

Genom att förstå spänningarnas riktning och intensitet i materialen när 

produkten belastas kan olika beräknings teorier tillämpas. Därför är det 

viktigt att först utföra en korrekt kraftsituationsanalys. [48] 

3.6.1 Normalspänningar 

Normalspänning är den enklaste typen av spänning. Den uppkommer då ett 

föremåls tvärsnitt utsätts för en last vinkelrät mot dess yta. I figur (3.16) a) 

illustreras hur ett föremål utsätts för dragspänningar b) tryckspänningar. [51]

 
 

Figur (3.16) a) Positiv normalspänning b) Negativ normalspänning 
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Normalspänning kan vara positiv (a) eller negativt vilket resulterar i 

dragspänningar respektive tryckspänningar (b). Definitionen av 

normalspänning, σ, är given i ekvation (4), där σ normalspänning i Pa, P 

kraft i [N] och A är area i [m
2
] . [49] 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

 (4) 
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3.6.2 Skjuvspänningar 

Skjuvspänning, till skillnad från normalspänning, uppkommer då ett 

föremåls tvärsnitt utsätts för en last parallell mot dess yta. I figur (3.17) 

illustreras hur ett föremål utsätts för skjuvspänningar. [51] 

 

Figur 3.17: Skjuvspänning 

Material är i allmänhet svagare mot skjuvspänningar än mot 

normalspänningar och för stål är skjuvstyrkan 58% av normalstyrkan. 

Definitionen av skjuvspänning, τ, är given i ekvation (5), där är τ 

skjuvspänning i [Pa]. [51] 

𝜏 =
𝑃

𝐴
 

 (5) 

3.6.3 Viktberäkningar 

Att veta vikten på produkten är nödvändigt för att veta hur egentyngden 

påverkar produktens hållfasthet. Vikten av en produkt beror på två saker; 

dess volym och dess densitet. Därav är en produkts vikt given i ekvation (6) 

Där m är föremålets massa i [kg], ρ är densitet i [kg/m
3
] och V är volym i 

[m
3
]. [50] 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉  (6) 

För att veta hur egentyngden påverkar hållfastheten hos en produkt är det 

också viktigt att veta var produktens tyngdpunkt, eller masscentrum, ligger. 

För att räkna ut det väljer man först och främst vilket plan man vill 

undersöka masscentrum i och om masscentrum behöver undersökas för flera 

plan görs beräkningarna på samma sätt i varje plan, var för sig. Efter att ett 

plan är valt delas föremålet upp i delmassor där varje delmassas individuella 

masscentrum är urskiljbar. Eftersom man valt att endast titta på ett plan kan 

delmassor ersättas med delformer vilket gör masscentrum för varje delform 

enklare att urskilja, exempelvis är masscentrum för en rätvinklig triangel 

alltid en tredjedel av varje katets längd från spetsen där kanterna möts. Då 
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varje delforms masscentrum identifierats multipliceras delmassan (eller i 

detta fallet delformens area) med dess avstånd från referenspunkten, dock 

endast i en riktning, den axiella. Efter att alla delmassor multiplicerats med 

avståndet summeras de och divideras därefter med den totala massan. 

Definitionen av masscentrum är given i ekvation (7) där cm är avståndet från 

referenspunkten till masscentrum i m. m1-n är delmassornas massor i [kg] 

och x1-n är delmassornas avstånd till referenspunkten i det givna planet i [m]. 

[50] 

𝑐𝑚 =
𝑚1 ∗ 𝑥1 + 𝑚2 ∗ 𝑥2+. . . +𝑚𝑛 ∗ 𝑥𝑛

𝑀
 

 (7) 

3.6.4 Böjning 

Då ett föremål utsätts för ren böjning utsätts det endast för 

normalspänningar. I figur (3.18) illustreras hur en fritt upplagt balk utsätts 

för ren böjning. I det fallet uppkommer tryckspänningar i den övre delen av 

balken och dragspänningar i den nedre delen av balken. Dessa spänningar är 

proportionella mot avståndet till det neutrala lagret som är en del av balken 

som inte utsätts för några spänningar och inte deformeras alls. [51] 

 

Figur (3.18) Böjning [50] 

I figur (3.19) illustreras hur en balk utsätts för ett böjande moment som 

resulterar i spänningen σx.  
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Figur (3.19) Böjmoment [51] 

Definitionen av böjspänning är given i ekvation (8) där M är det böjande 

momentet i Nm, y är avståndet från det neutrala lagret till punkten där 

spänningen uppstår i [m] och I är tvärsnittets tröghetsmoment i [m
4
]. 

𝜎 =
𝑀 ∗ 𝑦

𝐼
 

 (8) 

Tröghetsmomentet (I) är olika beroende på formen på objektet som utsätts 

för spänning. I tabell (5.A) bilaga (5) [52], kan ekvationerna för att räkna ut 

tröghetsmomentet för de vanligaste formerna utläsas.  

Definitionen av tröghetsmoment för ett rektangulärt tvärsnitt är given i 

ekvation (9) där B är tvärsnittets bredd i [m] och h är tvärsnittets höjd i [m]. 

[51] 

𝐼 =
𝐵 ∗ ℎ3

12
 

 (9) 

Generella fall där upplagskrafter och de yttrelasterna varieras kan ses i tabell 

(6.A) bilaga (6) [53]. Här finns tillhörande ekvationer som beskriver hur stor 

deformationen i materialet blir. 

3.6.5 Töjning 

Töjning är en enhetslös beskrivning av hur mycket ett föremål förlängs eller 

förkortas då det utsätts för spänning. Definitionen av töjning är given i 

ekvation (10) där ε är töjning vilket är enhetslöst, Δl är den faktiska 

längdförändringen i [m] och l är ursprungslängden i [mm]. 

휀 =
∆𝑙

𝑙
 

 (10) 

Den primära anledningen till att använda töjning är för att göra spännings-

töjnings-diagram. De visar hur mycket ett material töjer sig i förhållande till 

hur mycket spänning de upptar vilket kan användas för att få en uppfattning 

om vad materialet kan användas till. [50] 



   

 

65 

Ericsson & Hammarbäck 

3.6.6 Spänningskoncentration 

För att förstå begreppet spänningskoncentration måste först begreppet 

kraftflöde förstås. Genom alla objekt som bär last finns ett kraftflöde från 

lastens angreppspunkt till objektets infästningspunkt. Hur objektet är 

utformat styr kraftflödet med andra ord bestämmer objektets form hur dess 

last ska bäras. I figur (3.20) illustreras kraftflödet genom två objekt där den 

ena är helt likformad medans den andra har ett hål i sig. Linjerna som 

illustrerar kraftflödet ligger tätare kring hålet illustrerar hur kraftflödet, eller 

kraftkoncentration blir högre just där. Detta innebär att det området bär en 

större del av lasten än det övriga materialet vilket också innebär en högre 

spänningskoncentration. [51] 

 

 

Figur (3.20) Kraftflöde [54] 

Stresskoncentration är beroende av ett föremåls form, och är därmed 

oberoende av föremålets storlek. För olika geometrier kan en speciell 

spänningskoncentrationsfaktor, Kt, tilldelas, vilket innebär att för varje form 

kan spänningen beräknas vara Kt gånger högre än vad den skulle ha varit om 

föremålet hade varit helt likformat. [51] 

3.6.7 Säkerhetsfaktorer 

Säkerhetsfaktorer används för att öka tillförlitligheten på en konstruktion. I 

alla material kan det finnas defekter som leder till osäkra konstruktioner, för 

att motverka detta fenomen brukar konstruktörer överdimensionera 

konstruktionen med olika faktorer beroende på hur allvarligt och hur 

sannolikt ett brott skulle inträffa. Säkerhetsfaktorn definieras som 

sträckgränsen över tillåten spänning i materialet. Generella 

rekommendationer av säkerhetsfaktorer kan ses i tabell (3.8). [55] 

 

 

 



   

 

66 

Ericsson & Hammarbäck 

 

Tabell (3.8) Generella rekommendationer av säkerhetsfaktorer [56] 

Användningsområde Säkerhetsfaktor 

Vid användning av mycket pålitliga material där yttre laster och 

miljöer är förutsägbara. Samt där produktens tyngd spelar stor 

roll.  

1,3-1,5 

Vid användning av pålitliga material där yttre laster och miljöer 

är förutsägbara. 

1,5-2 

Vid användning av beprövade material där yttre laster och 

miljöer är förutsägbara. 

2-2,5 

Vid användning av sköra material där yttre laster och miljöer är 

förutsägbara. 

2,5-3 

Vid användning av material som har opålitliga egenskaper där 

yttre laster och miljöer är förutsägbara. 

3-4 

Vid användning av material som har opålitliga egenskaper där 

yttre laster och miljöer är oförutsägbara. Eller där brott kan leda 

till stor personskada. 

4- 

 3.6.8 Luftmotståndsberäkningar 

Luftmotståndet är kraften som uppstår då en kropp rör sig i en vätska eller 

gas. Samma fenomen uppstår då vätskan eller gasen rör sig i förhållande till 

kroppen. Storleken på denna kraft är beroende på; hastigheten på vätskan 

eller gasen i förhållande till kroppen, densiteten på vätskan eller gasen, 

storleken på objektet samt en så kallad luftmotståndskoefficient. [57] 

Luftmotståndet definieras av funktion (10), där ρ är densiteten på mediet 

uttryckt i [kg/m
3
], A är frontal arean på objektet alltså den yta som hindars 

av mediet i [m
2
], v är skillnaden på hastigheten mellan mediet och objektet i 

[m/s]. Cd är en dragkoefficient som är beroende av formen på objektet. [58] 

 

𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 =
𝐶𝑑 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣2

2
 

 

 (10) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡 [kg/m
3
]  

A=Frontalarean på objektet [mm]  

v=Hastigheten [m/s]  

𝐶𝑑=Drag koefficienten   

I tabell (3.9) ses olika dragkoefficienter tillhörande olika former 
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Tabell (3.9) Dragkoefficienter [59] 

Form Dragkoefficient, Cd 

                          L 

 

                               D  

 

Vasst hörn 

 
 

L/D=0,1 1,9 

L/D=0,5 2,5 

L/D=3 1,3 

 

 

 
 

 

Rundat hörn 

L/D=0,5 1,2 

L/D=1 0,9 

L/D=4 0,7 

 

 

 
 

 

Cirkulärt 

 

1,2 

 

 

 
 

 

Triangulär, med vasst hörn 

mot vind 

 

1,5 

 

 

 
 

 

Triangulär, med platt sida 

mot vind 

 

2 

I Sverige finns bestämmelse på vilken referensvindshastighet (v) som ska 

användas vid dimensionering utav konstruktioner som utsätts för 

vindbelastning. I Boverkets handbok om snö- och vindlast är den högsta 

referensvindshastigheten i Norden 27,3 [m/s]. [60, 61] 

3.6.9 Skruvberäkning 

Vid användning av aluminiumprofiler är en populär monteringsmetod 

gängpressande skruvar. Det innebär att man slipper att gänga profilen som 

en separat tillverkningsmetod. Gängningen utav profilen sker samtidigt som 

skruven skruvas in. Detta montering sätt är dock inte rekommenderat då det 

finns stora krav på hållfastheten. Bärförmågan kan beräknas genom ekvation 

(11). [27]  

𝐹 = 1,6 ∗ 𝑎 ∗
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 

 

  (11) 

F=Maximal axiell kraft i skruven [N]  

a=gänglängden [mm]  

𝑓𝑢=Brottgränsen för profilen [MPa]  

𝛾𝑀2=1,25 (partialkoefficient)  

Tjockleken på skruvfickan bör väljas ifrån tabell (3.7).  
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3.7 Standardiserade maskinelement 

Det finns många olika typer av standardiserade maskinelement, men 

anledningen till att de är standardiserade är samma för alla. Då deras 

användningsområden är många så finns ett stort behov av stor mängd av 

dem. Detta i kombination med att de kan tillverkas i står mängd blir det 

lönsamt med massproduktion vilket resulterar i att det är möjligt att ha ett 

lågt försäljningspris. [44, 62] 

3.7.1 Skruvar 

Det finns många olika typer av skruvar och alla är anpassade för en specifik 

uppgift. En del används för att överföra kraft och en del används för att fästa 

samman olika element. De som fäster samman olika element finns också i 

många olika utföranden, exempelvis delas de upp i trapetsgängor och 

vanliga, spetsiga, gängor. De vanliga har, med några få undantag, en 

spetsvinkel på 60°.  Dessa skruvar kan också delas upp i fin-, normal- och 

grovgängade vilket innebär att gängorna har olika stigning, alltså antal varv 

gängan går per längdenhet. Den vanligaste tillverkningsmetoden för skruvar 

är kallvalsning med valsar formade efter gängorna eftersom detta skapar den 

starkaste gängan, framför allt ur en utmattningssynpunkt. [51, 64] 

3.7.2 Tätningar 

Syftet med en tätning är att förhindra att ett medium läcker. Anledningarna 

till att använda en speciell tätning är många. I en strömningsmaskin kan det 

vara att minimera förluster, det kan vara för att hindra vatten från att komma 

åt elektriska eller andra vattenkänsliga komponenter eller för att säkerställa 

en viss renlighet. [64, 63, 64]     

Elastomertätningar 

En elastomertätning är en så kallad berörande tätning. Det innebär att den 

mjuka elastomeren formar sig efter den yta som ska tätas. [65, 66] 

O-ring 

O-ringen är det enklaste standardiserade tätningselementet. Den består av en 

rund gummiring med ett runt tvärsnitt av solitt gummi. En o-ring kan 

användas för att täta runda hål där en skruv går igenom eller andra 

appliceringar kring runda hål. [65, 66] 
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4. Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs projektets genomförande. Det är uppdelat i en rad 

olika steg inom produktutveckling. De flesta steg leder till ett resultat som 

används i det kommande steget. 

Efter att ha studerat Preston G. "Flexible Product Development", G. Pahl, 

W. Beitz, J. Feldhusen, K.H. Grote "Engineering Design A Systematic 

Approach", David G. Ullmans "The Mechanical Design process", Peter L. 

Jackson "Getting Design Right" följs de sex utformade stegen för att lösa 

uppgiften. Dessa steg innefattar teori från samtliga böcker med en struktur 

som är anpassad för studiens forskningsfråga.  

-Steg 1: Definition av uppgiften 

-Steg 2: Funktionsvärdering 

-Steg 3: Konceptgenerering 

-Steg 4: Konceptutvärdering 

-Steg 5: Produktutformning 

-Steg 6: Färdigställande och Testmetoder. 

Steg 1: Definition av uppgiften 

Skissering av produkten i tänkta användningsområden  

För att få en tydlig bild av hur produkten används skisseras de primära 

användningsområden i figur (7.A-C) bilaga (7), där de olika avseendena 

kring produkten visas. Här kan det urskiljas olika situationer som kommer 

att underlätta arbetet med att ta fram andra användningsfall. I figur (4.A) ses 

att armaturen är monterad högt upp på en fasad. Detta kan betyda 

svårigheter med montering och en simplifiering av monteringen kan betyda 

ökad säkerhet. Som kan ses i figur (4.B) är det vanligt att endast en montör 

får plats i lyftanordningen. Detta betyder att endast två händer finns 

tillgängligt vid montering, en för skruvdragare och en för att hålla i 

armaturen. Detta betyder att en tung armatur leder till en oergonomisk 

position för montören och risk för arbetsskador finns. I figur (4.C) kan det 

även urskiljas att det regnar. Att få en vattenbeständig produkt är väldigt 

viktigt.  I figur (4.C) ses kablar dragna mellan armaturerna. Detta betyder att 

konstruktörerna måste utforma armaturen så att kabeldragningen blir simpel. 
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Identifikation av projektets ägare, inköpare och användare 

Projektets ägare är en kombination av Alutrade, Masterlite och studenterna 

som utvecklar produkten. Inköparen är de företag eller organisationer som 

vill upplysa sin fasad. Användaren är de individer som drar nytta av att 

armaturen lyser upp fasaden eller mottager informationen som syns. 

Användaren är även den person som installerar armaturen på fasaden. 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivningen är delvis skriven under kapitel 1 "Introduktion" av 

denna rapporten. Mer specifikt 1.2 Problemformulering, 1.3 Syfte, 1.4 Mål 

och 1.5 Avgränsningar. 

Definiton av sammanhanget 

Armaturen kommer främst att säljas i Sverige men avsikten med 

konstruktionsarbetet ska vara att produkten ska kunna säljas över hela 

världen. Eftersom ett nordiskt klimat ställer höga krav på utomhusanvända 

produkter kommer det att antas att om produkten fungerar i Sverige fungerar 

den i exempelvis Sydamerika.  

Belysningskomponenterna är redan utvecklade och ska kunna monteras inuti 

armaturen.  

Externa enheter för armaturen är: 

 Belysningskomponenter 

 Montör 

 Skylt/ Fasad 

 El-nät 

 Åskådare 

 Vatten 

 Snö 

 Vind 

 Återvinningscentral 

Detta illustreras i ett kontextdiagram som kan ses i figur (4.1)  
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Figur (4.1) Kontext diagram 

I figur (4.1) så definieras sammanhanget av den streckade rutan.  

Sammanställning av Kundkommentarer 

Kundkommentarerna i detta fall förmedlades till studenterna genom 

Masterlite. Detta är kommentarer Masterlite har fått genom att under en 

längre tid varit en aktör på marknaden. Kommentarerna kommer främst ifrån 

installatörer och inköpare. Detta då det är dessa individer som till större 

utsträckning granskar och utvärderar produkten undermedvetet, till skillnad 

från betraktare som oftast inte lägger märke till armaturen. 

Kundkommentarerna kan ses i tabell (4.1). 
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Tabell (4.1) Kundkommentarer 

Kundkommentarer 

Det är för dyrt att hyra in skylift för att endast byta lampa. Kostnaden för att byta 

hela armaturen blir i sammanhanget oansenlig. 

Armaturen är tung vilket gör den omständlig att montera. 

Vinkelleden är för klen, efter ett tag riktas inte belysningen dit det var tänkt. 

Vid seriekoppling av lampor krävs kopplingsdosor, detta ger ett fult utseende på 

fasaden. 

Kablarnas in- och utgångar från infästningen ska vara så nära väggen som möjligt, 

på undersidan samt i linje för ett bättre utseende samt för att öka 

vattenbeständigheten. 

Den storlek på armaturen som har störst marknadsandel är cirka 115 cm.  

Armaturen ser ut som en spade. 

Summering av produktens mål. 

Baserat på de förra stegen tas produkters mål fram. Här sorteras de i olika 

affinitetsgrupper efter deras ursprung, sammanhang och möjlig koppling. 

Detta kan ses i tabell (8.A) bilaga (8). 

Konstruktionsanpassning – DFE- & DFMA-mål 

Detta arbetet kommer följa både miljöanpassad och tillverkningsanpassad 

konstruktion (DFE och DFMA).  

De interna drivkrafterna (för uppdragsgivare) för att konstruera en 

miljömedveten produkt är främst att de känner ett etisk ansvar. De externa 

drivkrafter är både grundade i miljölagstiftningar samt sociala 

påtryckningar. Alutrade är certifierade enligt standarden ISO 9001:2008 och 

är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, detta betyder att de har som mål 

att värna om miljön [65]. Masterlite är sedan 2001 anslutna till "elretur" 

vilket är ett sammarbete med andra producenter som arbetar mot effektivare 

och säkrare hantering av förbrukade elektronikprodukter [66]. Detta tyder på 

att uppdragsgivarna samt deras kunder har stort intresse av att ta hand om 

miljön.  

De DFE-mål som kommer följa produktutvecklingen är visade i tabell (4.2) 
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Tabell (4.2) Miljömål 

Miljömål 

Välja miljövänliga material som är: 

         -Enkla att återvinna 

         -Fria från giftiga ämnen 

Välja tillverkningsprocesser som har hög energieffektivitet 

Minimera spill och avfall från tillverkning 

Underlätta demontering 

Gällande DFMA har framför allt Masterlite ett stort intresse av att 

effektivisera tillverkningen så mycket som möjligt eftersom det kommer 

avgöra produktens konkurrenskraftighet. Ett antal mål som ställts samman 

för att maximera tillverknings effektivitet är sammanställda i tabell (4.3). 

Tabell (4.3) Konstruktionsmål 

Konstruktionsmål 

Så få delar som möjligt 

Så många likadana delar som möjligt 

Så många symmetriska delar som möjligt 

Så många standarddelar som möjligt 

Så snabba sammansättningsmetoder som möjligt 

Dessa mål kommer att styra och generera de funktionskrav som sätts under 

projektet. 

Definition av produktens funktionskrav 

En brainstorming utfördes för att samla möjliga användningsfall. I tabell 

(9.A) bilaga (9) finns de primära användningsfallen och i tabell (9.B) bilaga 

(9) finns de sekundära användningsfallen. Dessa användningsfall har även 

rankats efter hur troligt det är att fler funktionskrav kan upptäckas genom en 

studie av det användningsfallet. När detta gjorts görs en noggrannare studie 

av de användningsfall som fått hög prioritet. Dessa användningsfall kan ses i 

tabell (9.C-F) bilaga (9).  

När detta färdigställts kan samtlig information samlad från Steg 1: 

Definition av Uppgiften sammanställas som funktionskrav på produkten. 

Detta görs och kraven sätts in i tabell (10.A) bilaga (10). För att förenkla 

hanteringen av dessa krav ges de en kod kallat UK:NR (ursprungligt krav: 

nummer).  
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Steg 2: Funktionsvärdering 

Analytisk hirarkiprocess 

I tabell (11.A) bilaga (11) syns hur funktionskraven från tabell (10.A) bilaga 

(10)  har kategoriserats i fyra huvudkategorier, varav en har två 

underkategorier. Varje kategori har vägts mot de andra och i varje kategori 

har kraven vägts emot varandra och en inbördes rangordning har bestämts. 

Resultatet fås genom att de relativa prioriteringarna multipliceras med 

varandra och det totala prioriteringstalet fås. Resultatet av den analytiska 

hirarkiprocessen visas i tabell (11.B) bilaga (11) där kravet med högst 

prioritet är överst och efterföljande krav kommer i fallande ordning. 

Kvalitetshuset 

Funktionskraven sätt sedan in i kvalitetshuset, vilket finns i bilaga (12), i sin 

relativa ordning tillsammans med sitt respektive prioritetstal, multiplicerat 

med ett hundra. Varje krav matchas med en eller flera egenskaper som ska 

representera hur kravet uppfylls.  

Utifrån kvalitetshuset kan man utläsa att de viktigaste egenskaperna i 

konstruktionsarbetet är att få ner antalet delar och moment för att montera 

lampan. Detta för att det är de faktorer som påverkar de viktigaste kraven, 

vara kostnadseffektiv och modifierbar, mest. Korrelationenen mellan 

egenskaperna kan också utlösas ur kvalitetshuset, lika så målvärden samt en 

bedömning om hur svåra kraven kommer vara att uppfylla i fråga om 

kostnad och tid. De prioriteras också efter hur viktiga de anses vara för 

produkten. Hur väl konkurrenter uppfyller de givna kraven kan också utläsas 

ur kvalitetshuset. 

Konkurrensjämförelse 

I denna studie har tre andra fasadbelysningsarmaturer studerats noga. Målet 

med detta arbetet är att ta fram den bästa armaturen möjligt. Därför studeras 

konkurrenterna med avsikt på följande egenskaper som kan ses i tabell 

(13.A) bilaga (13), här kan även utläsas vad dessa egenskaper får för 

betydelse på armaturen. 

Denna information har fåtts genom att armaturer givna av uppdragsgivaren 

skruvats isär och observerats. Vissa av dessa värden är uppskattade genom 

en rekreation av verkliga scenarion, exempelvis monteringstid. I fallet med 

monteringstid har armaturen skruvats isär och sedan har tiden för 

hopsättningen tagits. Detta värde är således endast till för en jämförelse 

mellan de olika konkurrenterna. Genom att uppskatta monteringsmomenten 



   

 

75 

Ericsson & Hammarbäck 

för varje armatur samt mäta monteringstiden kan armaturerna rankas efter 

monteringsvänlighet.  

De armaturer som studeras ges smeknamn för att inte sprida "dålig/känslig" 

information om något företag eller organisation. Den första som studerades 

kommer att kallas "Svart" och kan ses i figur (13.A) bilaga (13), den andra 

kallas "Vit" och kan ses i figur (13.B) bilaga (13). Armaturen "Svart" och 

"Vit" tillverkas av samma företag och delar många komponenter. Den sista 

armaturen kallas "Grå" och kan ses i figur (13.C) bilaga (13). Dessa 

armaturer skruvas sedan isär för att kunna samla önskad information. Bilder 

på armaturerna i demonterat läge syns i figurer (13.D-F) bilaga (13). 

Den insamlade informationen som följer de specifierade egenskaperna skrivs 

sedan in i tabell (13.B) bilaga (13). 

Övrig information som sågs vid denna observation var att både armatur 

"Svart" och "Vit" kombinerade plast och metall vid vinkelleden. Denna 

konstruktion gav förslitningar på plastdelen. Detta kan ses i figur (4.2-3). 

Detta betyder att denna led har sämre riktningslåsning och att det finns stor 

risk att snö och vind riktar om lampan.   

 

Figur (4.2) Förslitning på "Svart" 

 

Figur (4.3) Förslitning på "Vit" 

Annan information som upptäcktes under monteringen var att armatur "Grå" 

hade två vinkelleder, en vid huvudet och en vid infästningen. Detta gav ett 

stort negativt utslag på monteringstiden då det även var den mest 

komplicerade och minsta leden. För att fästa ledpanelen i huvudet 

tillämpades även någon typ av lim. Detta får en negativ effekt på 

monteringstiden samt återvinningsbarheten.  

Kopplingsvänligheten i infästningen definierades som storleken på 

infästningen. Här ska även tilläggas att armatur "Svart" och "Grå" hade 

drivern placerad i infästningen. Detta tar upp en del av denna yta samt att det 

kan bidra till problem vid montering på fasad.  
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En annan egenskap som påverkas av att separera på driver och led-panel är 

modifieringsbarheten. Minskas båda dessa komponenter blir både 

lamphuvudet och infästningen onödigt stora. 

Vid demontering och montering kunde vissa egenskaper hos armaturerna 

jämföras. Dessa egenskaper är översatta från funktionskraven i tabell (10.A) 

bilaga (10) och kan ses i tabell (13.C) bilaga (13). I denna tabell finns även 

en ranking där hur väl produkten uppfyllde egenskapen. Rankingen är 

mellan 1-5 där fem är högsta och bästa betyget. Resultatet från denna 

jämförelse är att "Vit" presterade bäst på de egenskaper som sattes medans 

"Grå" presterade sämst. 

Vidare har detta gett en stor inblick vad man ska fokusera på när man 

konstruerar en belysningsarmatur. Egenskaper som ska undvikas samt 

utnyttjas har framgått. Även egenskaper som är viktiga för att armaturen ska 

kunna bli konkurrenskraftig har framgått. I tabell (10.A forts.) bilaga (10) 

listas de produktegenskaper som förtydligats under konkurrentjämförelsen. 

Dessa egenskaper blir således en utbyggnad på funktionskraven från tabell 

(10.A) bilaga (10) (UK:22-32). 

Atomära funktioner 

I figur (4.1) visas alla enheter armaturen har någon form av relation till och 

vilken relation som i så fall existerar. Dessa relationer är definierade i tabell 

(14.A) bilaga (14). 

Liksom alla relationer kräver dessa ett ömsesidigt utbyte mellan båda parter 

och nästa steg är att definiera armaturens roll i detta sammanhang. Alla 

relationer ställer ett eller flera krav på vad armaturen måste prestera. Dessa 

prestationer finns i tabell (14.B) bilaga (14). 

En del prestationer hänger ihop, eller till och med är samma, och en del olika 

prestationer kan lösas på samma sätt. Dessa prestationer är produktens 

atomära funktioner, ett uttryck myntet av Ullman. Prestationskraven kan 

delas in i två grupper som kommer ha olika betydelser för konstruktionen, 

vilka visas i tabell (14.C) bilaga (14). 

De specifika atomära funktionerna speglar olika delar av konstruktionen 

som kan uppfyllas var för sig och de allmänna atomära funktionerna 

återspeglar hela konstruktionen och uppfylls tillsammans med hela 

konstruktionen. Utifrån dessa atomära funktioner som är ställda på 

armaturen kan koncept tas fram. Att ta fram en omslutande armatur löses 

enklast genom att konstruera ett "huvud" där belysningskomponenterna är 

skyddade. Att göra armaturen riktbar löses enklast genom att göra en led 

mellan huvudet och en "arm" som bär det. Att göra armaturen fästbar löses 

enklast genom att konstruera en infästning anpassad för att bära upp armen. 

Att höra armaturen opåverkbar löses genom att göra leden låsbar och 
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armaturen tillräckligt stark. De allmänna kraven måste has i åtanke under 

hela konstruktionsarbetet så att alla delar av armaturen ska uppfylla dessa 

krav. Sammanfattningsvis resulterar detta i fyra olika konceptdelar eller, 

komponenter; huvud, led, arm och infästning. 

Funktionskrav 

För att göra produkten konkurrenskraftig har 32 stycken funktionskrav tagits 

fram, som kan ses i Tabell (10.A) bilaga (10). För att kunna göra koncept 

som uppfyller dessa inpassas de mot de konceptdelar där de är relevanta. 

Vilket funktionskrav som är relevant för vilken konceptdel syns i tabell 

(15.A) bilaga (15). I de fall ett funktionskrav är relevant för två konceptdelar 

står det hos båda, i de fall ett funktionskrav är relevant för alla konceptdelar 

står det i tabell (15.B) bilaga (15). 
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Steg 3: Konceptgenerering 

I konceptgenereringen görs alla stegen beskrivet i kapitel 3, för varje 

enskild komponent (Huvud, Vinkelled, Arm och Infästning).  

Klargöande av problemet och gruppering funktionerna  

I detta steget skrivs funktionskraven om till funktioner från användarens 

perspektiv. Här studeras de primära funktionerna genom att studera det 

primära användningsfallet på fasadlampan, d.v.s. när den är lyser upp 

fasaden. Här placeras varje komponent som ett eget element. Under varje 

element skrivs sedan funktionerna. Andra saker som påverkar armaturen blir 

egna element, dessa kolumner får en annan färg för att förtydliga att dessa 

funktioner ligger utanför projektets avgränsningar. Denna klargörelse av 

funktionerna kan ses i tabell (16.A) bilaga (16). De funktioner som anses ha 

stor potential att påverka fundamentala designval skrivs i fet-kursiv stil. 

"Brainstorming" och undersökning 

De svåra funktioner som genererades i tabell (16.A) bilaga (16) för huvudet, 

vinkelleden, armen samt infästningen kan ses i den översta raden i tabell 

(17.A-D) bilaga (17). Lösningar på dessa funktioner skrivs sedan i 

tillhörande kolumn. 

Organisation av koncept fragment 

Koncept fragmenten som genererades i Brainstormingen organiseras i så 

kallade konceptklassificeringsdiagram (Concept classification tree). Som 

kan ses i figur (18.A-D) bilaga (18) för varje komponent.  

Prioritering och expandering 

I genomförandet av detta steg så gjordes expansionen av konceptfragmenten 

parallellt med brainstormingen. I detta steg prioriteras vissa 

konceptfragment genom att sålla bort de som anses vara opraktiska. Ett 

sållat konceptfragment blir överstruket i tabell (19.A-D) bilaga (19). En 

förklaring till varför dessa koncept blir sållade kan ses under tabellerna. Här 

kopplas sållningen till de ursprungliga funktionskraven från tabell (10.A) 

bilaga (10) och tabell (15.A) bilaga (15). 

Kombination av koncept fragmenten 

Vid kombinationen av konceptfragmenten hålls de fragment gällande tätning 

åt sidan. Eftersom flera av tätningsfragmenten går att applicera på många 
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lösningar och behovet av tätningar är fortfarande okänt kommer dessa 

fragment inkluderas senare i produktutvecklingen.  

Detta betyder att vissa av komponenterna endast har en kategori med 

konceptfragment återstående. Detta betyder att ingen kombination går att 

genomföra, dessa delkomponenter anses då vara redo för konceptgenerering. 

Detta rör komponenterna; huvud, arm och infästning. Däremot kan en 

kombination av konceptfragmenten inledas på vinkelleden. De återstående 

konceptfragmenten på vinkelleden kan ses i tabell (19.E) bilaga (19) och 

möjliga kombinationer av dessa konceptfragment kan ses i tabell (19.F) 

bilaga (19). 

Vissa av dessa lösningar är svåra att genomföra och blir opraktiska lösningar 

på vinkelleden, därför sållas vissa bort. De kvarvarande kombinationerna 

kan ses i tabell (19.G) bilaga (19). 

Generering av koncept 

Eftersom detta är en produkt där skillnaderna mellan koncepten är små 

genereras tydliga 3D-modeller. 

Huvud 

Vid konceptgenereringen av huvudet återstår endast konceptfragmentet 

"Profilkonstruktion" av de funktioner som anses vara möjliga. Däremot finns 

de funktionskrav som kan avläsas i tabell (15.A) bilaga (15) kvar.  Med 

dessa krav inleds koncept genereringen utav huvudet. Eftersom kravet med 

"Profilkonstruktion" finns det inte oändligt med varierade koncept. Därför 

studeras olika genererade koncept där variationen är vilken riktning huvudet 

är pressat samt om det är omslutande och öppna profiler. Riktningen på 

pressriktningen definieras av koordinatsystemet i figur (4.4). I detta kapitlet 

presenteras en kort beskrivning. En skiss på huvudena, en sprängskiss samt 

en figur på profilformerna är presenterade i bilaga (20). Intill varje 

konceptbilder finns även en förklarande tabell. 
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Figur (4.4) Pressriktning 

Huvudkoncept 1: 

Den ursprungliga tanken med detta koncept var att göra en omslutande profil 

som dessutom skulle kunna användas vid infästningen. Detta innebär att 

profilen på många sätt måste göras likformig och symmetrisk för att inte 

vara för specifik. Det innebär att den har räta vinklar och raka kanter vilket i 

sin tur öppnar för möjligheten att använda packningar för att på ett enkelt 

sätt täta konstruktionen. Den enda avvikelsen i symmetri är den grövre 

väggtjockleken i den ena gaveln vilken skulle vara en förstärkning vid 

montering av armen. Bilder på utformningen av konceptet kan ses i figur 

(20.A-C) bilaga (20), en förklarande tabell till konceptet kan ses i tabell 

(20.A) bilaga (20).  

 

Huvudkoncept 2: 

Detta konceptet tog stor inspiration från armaturen som säljs av Masterlite 

idag. Detta koncept innehar en så kallad brygga där både drivern och LED-

panelen monteras och sedan skjuts in i huvudprofilen. Denna komponent 

skulle därmed förenkla monteringen. Bilder på utformningen av konceptet 

kan ses i figur (20.D-F) bilaga (20), en förklarande tabell till konceptet kan 

ses i tabell (20.B) bilaga (20). 

Huvudkoncept 3: 

Vid det första mötet medlade uppdragsgivarna att deras vision för produkten 

skulle se ut som en Ipad. Detta koncept har utgått ifrån den visionen, där 

huvudet försöks hållas så tunn som möjligt och i övrigt rätt subtila former. 
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Detta koncept har likt det förra en så kallad brygga som förenklar montering. 

Bilder på utformningen av konceptet kan ses i figur (20.G-I) bilaga (20), en 

förklarande tabell till konceptet kan ses i tabell (20.C) bilaga (20). 

Huvudkoncept 4: 

I ett försök att få ett så kompakt huvud som möjligt genererades 

Huvudkoncept 4. Här monteras driver och LED-panel ovanpå varandra. 

Detta ger en profilform som sett från sidan är relativt kvadratiskt. Bilder på 

utformningen av konceptet kan ses i figur (20.J-L) bilaga (20), en 

förklarande tabell till konceptet kan ses i tabell (20.D) bilaga (20). 

Huvudkoncept 5: 

Tanken med detta koncept var att få in många funktioner i samma profil och 

att uppnå en triangulär design. Att låta fästet till LED-panelen vara vinklat 

ska ge en bättre belysningsvinkel och hindra drivern från att skymma lyset. 

Bilder på utformningen av konceptet kan ses i figur (20.M-O) bilaga (20), en 

förklarande tabell till konceptet kan ses i tabell (20.E) bilaga (20). 

Huvudkoncept 6: 

Detta koncept är sprunget ur två idéer som ska definiera det. Konceptets 

profil ska ha så många funktioner i sig som möjligt och samtidigt vara enkel 

och ekonomisk. LED-panel och driver placerades i olika plan för att kunna 

ha dem i våningar. Anledningen till detta är att då kan profilens längd, i Y-

riktning, göras kort. Detta sparar material men framför allt öppnar det för 

möjligheten att dessutom innesluta en enkel ledfunktion i samma profil. 

Vinkelledskoncept 8 skulle kunna implementeras i profilen utan större 

bekymmer. Skruvhålens placering, och dess antal, är relativt fri. Exempelvis 

skulle profilens övre del också kunna användas eller bara två stycken i 

mitten på profilen. Bilder på utformningen av konceptet kan ses i figur 

(20.P-R) bilaga (20), en förklarande tabell till konceptet kan ses i tabell 

(20.F) bilaga (20). 

Vinkelled 

Vid konceptgenereringen av vinkelleden genererades de kombinationer som 

kan ses i tabell (4.Z). Vissa kombinationer har flera koncept. Vid denna 

process togs även övriga funktionskrav till hänsyn dessa kan ses i tabell 

(4.Z). I detta kapitel presenteras vinkellederna genom en skiss på leden samt 

en sprängskiss. Intill varje koncept finns även en förklarande tabell, här syns 

vilken kombination som syftas på samt tänkt primär tillverkningsmetod osv. 

I samtliga koncept som har ett hål i sidobrickan ska en skruv sitta och hålla 

ihop delarna, denna skruv är inte inritad i varje koncept. Bilder på 

utformningen av de olika koncepten kan ses i figur (21.A-T) bilaga (21), en 

förklarande tabell till varje koncept kan ses i intilliggande tabell (21.A-J) 

bilaga (21). 
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Arm 

Vid koncept genereringen utav armen återstår koncept fragmenten; Runt rör, 

fyrkantsrör samt sexkantsrör. Det ända kravet som finns på armen är att 

"Armaturen ska vara 115 cm lång" samt "Armen ska tillåta kabeldragning". 

Detta betyder att ingen större koncept generering utförs. Det kan alltså 

endast genereras tre olika koncept, dessa kan utläsas i tabell (4.4). 

Tabell (4.4) Armkoncept 

 Rör typ Längd 

Koncept 1 Runt 115 cm 

Koncept 2 Fyrkantigt 115 cm 

Koncept 3 Sexkantigt 115 cm 

 Tjockleken på godset i rören bestäms senare under beräkningskapitlet.  

Infästning 

Vid konceptgenereringen av infästningen återstår endast konceptfragmentet 

"Profilkonstruktion" samt konceptfragmentskategorin "Montering på vägg". 

Här kan infästningens upphängningstyp varieras mellan skruvhål, hängbleck 

samt krok. Utöver detta finns de funktionskrav som kan utläsas i tabell 

(15.A) bilaga (15) kvar. Vid undersökning av kraven kan infästningens krav 

delas in i två grupper; upphängning och omslutning. Detta betyder att 

konceptgenereringen delas in i två steg. De olika typer av koncept kan 

senare kombineras efter utvärderingen av dessa koncept.  

För att kunna erhålla ett lågt pris på produkten, då pressverktygen är dyra 

kan det vara en fördel att göra universella profiler som kan användas som 

både infästning och huvud. Med detta i åtanke kan huvudets profilform 

modifieras för att kunna uppfylla infästningens funktionskrav. Längden på 

profilen behöver inte vara samma samt att övriga delar till denna typ av 

infästning kan vara skilt från huvudet. Om infästningskonceptet kan använda 

sig av samma profil som huvudet skrivs detta i informationstabellen intill 

konceptet. 

Upphängning: 

Konceptfragmentskategorin består av tre stycken konceptfragment; 

skruvhål, hängbleck samt krok. I tabell (22.A) bilaga (22) syns tre 

genererade koncept som uppfyller dessa. 

Omslutning: 

Likt arbetssättet vid huvudet finns det inte oändligt med varierade koncept 

gällande omslutningen vid användning av en profilkonstruktion. Här 

definieras pressriktningen av figur (4.4). I bilaga (22) presenteras en skiss på 

infästningen, en sprängskiss och en på profilformen. Intill varje koncept 

finns även en förklarande tabell. I denna tabell syns vilka upphängnings 
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koncept som är kompatibla med det omslutningskoncept. I tabellerna syns 

även om profilen kan användas både till huvudet samt infästningen. Detta 

visas i figur (22.A-O) bilaga (22) och i tabell (22.B-F) bilaga (22). 

Identifikation av delsystem 

För att underlätta kombinationen av de olika komponent koncepten 

genereras tabell (4.5). Där ges en överblick angående hur 

konceptfragmenten i de olika komponenterna kan kombineras för att skapa 

en komplett produkt. 

 

Tabell (4.5) Identifikation av delsystem  

 Belysningsarmatur 

Komponent Huvud Vinkelled Arm Infästning 

Funktioner Omslutning Tätning Ställbar Kabeldragning Tätning Vinkellåsning Kabeldragning Omslutning Montering 
på vägg 

Tätning 

 

 

 

Delsystem/ 

Element 

Profil 

konstruktion 

Tätnings-

list 

Stegvis Genomgående Tätnings-

list 

Mekanisk- 

låsning 

Runt rör Profil-

konstruktion 

Skruvhål Tätnings-

list 

 Tätnings-
massa 

Steglös Frigående Tätnings-
massa 

Friktions-
låsning 

Fyrkantsrör  Hängbleck Tätnings-
massa 

 Tätnings-

tejp 

  Tätnings-

tejp 

 Sexkantsrör  Krok Tätnings-

tejp 

    O-ring      

    Kabel-
tätning 
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Steg 4: Konceptutvärdering 

Konceptutvärderingen har enbart gjorts tillsammans med inblandade parter 

i projektet d.v.s. representanter från Masterlite, Alutrade samt studenter. 

Underlaget för denna utvärdering har fåtts genom att utnyttja Masterlites 

och Alutrades expertis inom området samt genom 3D-printade modeller som 

gett större förståelse för koncepten. Dessa 3D-printade koncepten kan ses i 

figur (23.A-H) bilaga (23). 

De koncept som kommer att ingå i konceptutvärderingen är samtliga 

koncept som presenterades under Steg 3: Konceptgenerering.  

Produktegenskaper gällande i konceptutvärderingen är tagna från tabell 

(15.A) bilaga (15). De relevanta produktegenskaper som är gällande för 

varje enskild komponent kan ses i tabell (24.A) bilaga (24), för enklare 

hantering av dessa produktegenskaper ges ett "Egenskapsnamn". 

3D-Printning 

För att underlätta konceptutvärderingen 3D-printades en stor del av de 

genererade koncepten. Anledningen till detta är att en fysisk modell av 

produkten kan underlätta bedömningen av exempelvis monterbarhet och 

utseende. Bilder på dessa modeller kan ses i figur (23.A-H) bilaga (23). 

Modeller av både huvudet och leden printades, huvudmodellerna framförallt 

för att få en uppfattning om storlek, monterbarhet och utseende och 

vinkelledsmodellerna för att undersöka deras funktion och täthet. Alla 

modeller underlättade också de möten som genomförts eftersom de snabbt 

ger en klar bild av hur ett koncept ser ut.  

Initial sållning 

Genom att tillämpa produktegenskaperna från tabell (24.A) bilaga (24) görs 

en initial sållning av de koncepten som genererades under Steg 3: 

Konceptgenerering. I denna studie ställs frågan "Är [koncept X] 

enklare/bättre med avseende på [egenskap Y] än referenskonceptet?". 

Totalen summeras och sedan sållas de koncept som har lägst total bort. Hur 

många koncept som behålls beror på spridningen av totalen, i förhållande till 

antal produktegenskaper. Efter den initiala sållningen är det önskvärt att tre 

till fyra koncept återstår.  

I tabell (24.B) bilaga (24) ses den initiala sållningen av huvudkoncepten. 

Här sätts Huvudkoncept 1 som referens konceptet. Resultatet av den initiala 

sållningen av huvudkonceptet blir att Huvudkoncept 4 och 5 sållas bort. 
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I tabell (24.C) bilaga (24) ses den initiala sållningen av vinkelledskoncepten. 

Här sätts vinkelledskoncept 1 till referenskoncept. Resultatet av den initiala 

sållningen av vinkelledskoncepten blir att vinkelledskoncept 3, 7, 8 och 9 

återstår. 

I tabell (24.D) bilaga (24) ses den initiala sållningen av armkoncepten. Här 

sätts armkoncept 1 till referenskoncept. Resultatet av den initiala sållningen 

av armkoncepten blir att armkoncept 3 sållas bort på grund av att det inte är 

lika kostnadseffektivt som de andra koncepten. 

I tabell (24.E) bilaga (24) ses den initiala sållningen av 

infästningskoncepten. Här sätts infästningskoncept 1 som referenskoncept. 

Resultatet av den initiala sållningen av infästningskoncepten blir att koncept 

2 och 3 behålls för vidare utvärdering. 

Rangordning av koncept 

Den initiala sållningen är nu genomförd och rangordningen enligt Pugh's 

konceptvalsmatris kan nu genomföras. Värderingen av betydelsen för 

produktegenskaperna kan ses i tabell (11.B) bilaga (11). Separata tabeller 

med Pugh's konceptvalsmatris för huvudet, vinkelleden, armen och 

infästningen kan ses i tabell (24.F-I). 

Val av koncept 

Resultatet från rangordningen är att Huvudkoncept 3, Vinkelledskoncept 3, 

båda armkoncepten samt Infästningskoncept 2 väljs för vidare utveckling. 

Anledningen till att båda återstående armkoncept väljs är för att de fick 

samma net-värde.  
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Steg 5: Produktutformning 

Produktutformningen har gjorts tillsammans med Alutrade och Masterlite 

för att optimisterna de koncept som ficks i konceptvärderingen. Detta 

sammarbete har skett genom mail-konversationer, möten samt telefonmöten. 

Detta för att kunna utnyttja deras expertis samt för att de ska få en produkt 

som de tycker är önskvärd. 

Optimering av parametrar 

För att kunna uppnå en produkt som uppfyller de tekniska funktionerna på 

ett säkert och hållbart sätt som dessutom är ekonomiskt hållbart krävs en 

djupare studie av vissa parametrar. De tekniska funktionerna ställer krav på 

hur stor armaturen behöver vara för att andra komponenter ska kunna få 

plats inuti. Tjockleken på materialet får stor påverkan både säkerhetsmässigt 

samt kostnadsmässigt. Från teori kapitlet kan det utläsas att G. Pahl, W. 

Beitz, J. Feldhusen och K.H Grote rekommenderar att dela upp 

optimeringen av de funktionskrav som gäller produktens prestation och de 

krav som gäller tillverkningen av produkten. I denna studie görs dessa krav 

och presentation mer simultant. De parametrar som behöver vara kända 

innan ytterligare utveckling kan ske är: 

• Storleken på belysningskomponenterna och kopplingsdosan  

• Möjliga fästmetoder för belysningskomponenter och kopplingsdosa 

• Storlek på lamphuvud 

• Säkerhetsfaktorer 

• Planerad livslängd 

• Längd på arm 

• Yttre påfrestningar 

• Minsta materialtjockleken på huvudet och infästningen 

• Materialtjockleken på armen 

• Materialtjockleken på infästningen 

• Infästningens utformning 

• Antal skruvar på huvudet och i infästningen 

• Val av skruvar 

• Tätning av huvud 

• Storlek på vinkelleden 

• Vinkelledens utformning 

• Inställningsmöjligheter för vinkelleden 

• Val av toleranser 

• Val minsta möjliga radie 

 

Dessa parametrar baseras på de koncept som togs fram under Steg 4: 

Konceptutvärdering. 
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Storlek på belysningskomponenterna samt möjliga fästmetoder 

Storleken och möjliga fästmetoder för LED-panelen, drivern och 

kopplingsdosan kan ses i tabell (4.6). 

Tabell (4.6) Komponentstorlekar och möjliga fästmetoder. 

Komponent Dimensioner Fästmetod 

LED-panel 125x40x11,5 [mm] Skruv, lim, tejp, skena 

Driver 125x45x20 [mm] Skruv, lim, tejp, skena 

Kopplingsdosa 88x88x38 [mm] Lim, skruv 

Här ska även tilläggas att utrymme för att montören ska kunna dra kablar 

måste finnas. Enligt det ursprungliga funktionskravet UK:30 anför att 

armaturen inte ska inneha limning är detta alternativ inte aktuellt. 

Preliminärt väljs fästmetoden av belysningskomponenterna till skruv. Då 

tejp kan efter ett tag tappa fästförmågan samt att en ytterligare skena på 

bryggan skulle innebära en större tillverkningskostnad. 

Storlek på huvudet 

Storleken på huvudet är styrt av storleken på drivern och LED-panelen. Det 

är önskvärt att dessa komponenter monteras vid sidan av varandra, gärna 

med ett mellanrum på ca 10 [mm], för att drivern inte ska påverkas av 

värmen som genereras från LED-panelen. Komponenterna ska inte heller 

vara placerade för tätt intill väggarna av huvudet, frigången mellan 

belysningskomponenterna och väggarna bör vara ca 5 [mm]. Detta betyder 

att den minsta invändiga dimensionen för lamphuvuden är 135x105x25 

[mm]. Den minsta yttre dimensionen för lamphuvudet med väggarna blir då 

ca; 140x110x30 [mm].  

Säkerhetsfaktorer 
Baserat på tabell (3.8) "Generella rekommendationer av säkerhetsfaktorer", 

väljs säkerhetsfaktorn till 2. Med motiveringen att aluminium är ett beprövat 

material där de yttre lasterna och miljöerna är förutsägbara. Ett brott skulle 

heller inte leda till stor personskada vilket betyder att säkerhetsfaktorn inte 

behöver vara så stor.  

Planerad livslängd 
Den planerade livslängden på armaturen bestäms främst av brinntiden på 

LED-panelen eftersom kostnaden för att byta ut hela armaturen kontra 

endast LED-panelen blir liten i och med att lyftningsanordningar måste 

inhyras. Det är enligt Masterlite standarden inom belysningsindustrin att 

följa detta system, därför säljs belysningskomponenterna som är anpassade 

för armaturen inte som reservdelar. Detta medför att livslängden på 

armaturen är ca 7 år.  

Längd på arm 

Från UK:19 kan det avläsas att armaturens längd ska vara ca 115 cm lång. 

Armens längd blir då 115 cm minus längden för huvudet och infästningen. 
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Eftersom dessa längder inte är bestämda ännu, väljs en initial längd till 100 

[cm]. 

Yttre påfrestningar 
När armaturen sitter på väggen tyngs den främst av sin egenvikt. Klimatet 

bidrar även till ökade yttre påfrestningar i form av vind och snö. För att ta 

reda på de yttre påfrestningarna måste dessa faktorer beräknas. Eftersom 

storleken inte är precist given uppskattas detta värde till 0,0514 [m
2
] 

(0,140x0,110 [m]), även massan på armaturen uppskattas, från koncept 

modellen, genom SolidWorks "Mass Properties". Dessa uppskattade värden 

ligger medvetet över vad som är förväntat. Luftmotståndet som uppstår 

p.g.a. arm och vinkelled förväntas vara väldigt små och försummas därför.  

Scenariot som vindberäkningen har utgått ifrån är då lamphuvudet är ställt 

vinkelrät mot väggen, samt att vinden går parallellt med väggen. Vindens 

hastighet är baserat på standard inom skylt branschen, och klassas som 

"storm vind" enligt SMHI [67]. Kraften Flyft kommer att fås genom att 

tillämpa ekvation (10). 

Krafterna (Fmg samt Fluft) kommer att ge ett moment vid infästningen enligt 

figur (4.5). 

 

Figur (4.5): Moment vid infästning 

Momentet kommer sedan kunna beräknas genom ekvation (12): 

∑ 𝑀

↶

0

= −𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐿𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝐹𝑚𝑔 ∗ 𝐿𝑚𝑔 + 𝑀 = 0                                                  (12) 

Lmg är avståndet från väggen till mitten utav lamphuvudet. Lmg är avståndet 

mellan väggen och armens, vinkelledens samt lamphuvudets gemensamma 

tyngdpunkt. Denna punkt kan genereras med hjälp av Solidworks "Mass 

Properties".  

Genom att rita upp en ungefärlig 3D-modell av de genererade och utvalda 

koncepten fås information gällande tyngdpunkt samt vikt. Dessa värden 

plockas direkt ur Solidworks "Mass Properties". Avståndet Llyft kan även 

mätas i denna 3D-modell. Dessa värden kan ses i tabell (4.7). 
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Tabell (4.7) Värden från Solidworks 

Massan av arm, vinkelled samt huvud. m 920 [g] 

Avstånd mellan vägg och tyngdpunkt Lmg 835 [mm] 

Avstånd mellan vägg och mitten på huvud Llyft 1100 [mm] 

Dimensionerna på lamphuvudet sätts till 140x110 [mm], detta ger en area på 

0,0154 m
2
. Luftens densitet är 1.22 kg/m

3
 [68]. Enligt tabell (3.9) skulle 

dragkoefficienten vara ca 2,2 då L/D=0,22 (D=30, L=140 [mm]). Massan på 

armaturen sätts till 0,920 [kg]. Fluft beräknas m.h.a. ekvation (10) i tabell 

(25.A) bilaga (25).  

Detta betyder att vridmomentet som uppstår vid infästningen kan beräknas 

från ekvation (13) som kan ses i tabell (25.B) bilaga (25). Denna beräkning 

av vridmomentet som uppstår kring infästningen kan också ses i tabell 

(25.B) bilaga (25). 

Minsta materialtjockleken på huvudet och infästningen 

Huvudet kommer att bära belysningskomponenterna och utsätts därför för 

små spänningar. Det som kommer att sätta störst begränsningar på valet av 

materialtjockleken på huvudet är dock den valda tillverkningsmetoden, 

strängpressning. Från tabell (3.9) kan det utläsas att den minsta 

materialtjockleken som rekommenderas av Sapas konstruktörshandbok är 1 

[mm]. Efter vidare diskussion med representanter från Alutrade 

rekommenderas en minsta godstjocklek på 2 [mm] med den tänkta 

utformningen på profilerna.  

Eftersom spänningarna i materialet för huvuden är låga i förhållande till den 

minsta godstjockleken görs inga ytterligare beräkningar på huvudets 

dimensioner.  

Materialtjockleken på armen 

Vid dimensioneringen av tjockleken på armen måste materialtjockleken vara 

tillräcklig för att inte kunna ändra belysningsvinkeln. Det är inte heller 

önskvärt att lampan svajar i vinden, därför undersöks vilken materialtjocklek 

som kommer att ge armen en tillräcklig styvhet.  

Genom att tillämpa det första fallet i tabell (6.A) bilaga (6) kan 

deformationen i stången beräknas. Detta görs genom ekvation (14): 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
 

 (14) 

Där P är kraften som deformerar stången i [N], L är längden på stången 

angivet i [mm], E är elasticitetsmodulen i [MPa] samt I som är 

tröghetsmomentet i [m
4
]. Längden på armen sätts till 1000 [mm]. 
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Lasten P i detta fall är vindpåverkan (Fluft) tillsammans med vikten på 

lamphuvudet och vinkelleden. Denna vikt utläses från Solidworks till 0,470 

[kg]. Detta betyder att P kan beräknas genom ekvation (15). 

𝑃 = 𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 + (𝑚𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎+𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑙𝑒𝑑 ∗ 𝑔) = 15,4 + 0,470 ∗ 9,81 

𝑃 = 20 [𝑁] 

    (15) 

Materialet på armen är ännu inte valt, detta då både aluminium och stål är 

möjliga kandidater. Elasticitetsmodulen för dessa material kan utläsas i 

tabell (4.A) bilaga (4), det lyder att Estål=207 [GPa] samt Ealuminium=72 [GPa]. 

Ekvationen för att beräkna tröghetsmomentet kan utläsas i tabell (5.A) 

bilaga (5). Formen på armen är ännu inte bestämd koncepten som återstår är 

ett cirkulärt rör alternativt ett fyrkantigt rör.   

Då endast egentyngden ger ett böjande moment på armen är den önskvärt att 

deformationen längst ut på armen är så nära noll som möjligt. Vid 

extremfallet med vinden inblandat är det önskvärt att deformationen längst 

ut på armen är mindre än 15 [mm]. Den inre dimensionen på röret behöver 

minst vara 8 [mm] för att kabeldragningen ska kunna utföras. I tabell (26.A-

D) bilaga (26) finns beräkningar för att hitta vilken rörtjocklek som kan 

användas vid cirkulära och fyrkantiga profiler för både aluminium och stål, 

med tjocklekar varierande mellan 1 till 5 [mm]. Resultatet från denna 

beräkningen kan ses i tabell (4.8). 
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Tabell (4.8) Möjliga materialtjocklekar med yttermått på armen 

Profilform Material Godstjocklek 

[mm] 

Minsta möjliga 

yttermått [mm] 

 

 

Cirkulärt rör 

 

 

Aluminium 

1 D=27 

2 D=22 

3 D=21 

4 D=20 

5 D=18 

 

 

Fyrkantsrör 

 

 

Aluminium 

1 B=H=22 

2 B=H=19 

3 B=H=18 

4 B=H=17 

5 B=H=19 

 

 

Cirkulärt rör 

 

 

Stål 

1 D=19 

2 D=16 

3 D=15 

4 D=17 

5 D=19 

 

 

Fyrkantsrör 

 

 

Stål 

1 B=H=15 

2 B=H=13 

3 B=H=15 

4 B=H=17 

5 B=H=19 

Materialtjockleken på infästningen 

För att beräkna tjockleken på infästningen studeras först en generaliserad 

version på infästningen. I denna version är detaljer så som skruvfickor 

ointressant. Denna version skiljer sig relativt mycket från det koncept som 

skulle utvecklas vidare. Den största ändringen som gjordes var tjockleken på 

infästningens väggar i ett försök att minimera materialåtgången. Notera även 

att undersökningen av minsta materialtjocklek på infästningen är gjord utan 

fram- och bakstycken, detta gjordes för att ingen spänning i dessa delar är 

önskvärt.   

För att denna delen inte ska deformeras under belastning är det viktigt att 

göra korrekta beräkningar. En generell konstruktion skapas där det finns tre 

stycken tjocklekar av betydelse. Dessa tjocklekar samt hur den 

generaliserade infästningen ser ut kan ses i figur (4.6). Eftersom 

kopplingsdosan är 38 [mm] tjock måste infästningens profillängd vara minst 

40 [mm]. Yttermåtten på kopplings dosan är 88x88 [mm] därför sätts 

utrymmet där denna ska sitta till 105x105 [mm], för att ge utrymme för 

kabeldragning. 
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Figur (4.6) Generaliserad infästning 

Uppgiften är nu att ta reda på vilken minsta tjocklek som krävs. 

Beräkningarna kommer att utgå ifrån extremfallet där de yttrelasterna består 

av vinden samt egentyngden. Detta betyder att böjningsmomentet som 

kommer att verka på infästningen är M som tidigare beräknades till 18140 

[Nmm]. Vid max belastning är det önskvärt att lamphuvudets förskjutning är 

mindre än 25 [mm], eftersom att armen deformeras ca 15 [mm] vid 

maxbelastning får infästningens bidragande förskjutning inte överstiga 10 

[mm]. Genom tillämning av trigonometri kan den största tillåtna 

deformationen på vinkelleden beräknas i grader. Detta görs enligt figur (4.7) 

och beräkningen görs enligt ekvation (16). 

 

Figur (4.7) Visualisering av vinkeldeformation 

 

tan(𝜃) =
10

1100
    

⇔   

 𝜃 = arctan (
10

1100
) = 0,0090906 [𝑟𝑎𝑑] = 0,5208 [°] 

(16) 
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För att beräkna tjocklekarna används ekvation (17) från fall 4 i tabell (6.A) 

bilaga (6). 

𝜃 =
𝑀 ∗ 𝐿

𝐸 ∗ 𝐼
 

 (17) 

Genom att variera tjocklekarna på infästningen genereras genom Solidworks 

"Section Properties" olika tröghetsmoment som verkar i mitten av området 

där armen kommer att fästas.  

För att beräkna T1 varieras tjockleken och olika tröghetsmoment genereras 

genom modellering utav den sektionen, på samma sätt genereras 

tröghetsmomentet för T2 och T3. Dessa sektioner kan ses i figur (4.8-4.10). 

 

Figur (4.8) Sektion för beräkning av T1 

 

Figur (4.9) Sektion för beräkning av T2 

 

 

Figur (4.10) Sektion för beräkning av T3 
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I tabell (27.A) bilaga (27) finns de olika tröghetsmomenten för sektionerna 

som ges vid olika tjocklekar. Genom tillämpning av ekvation (17) beräknas 

vinkeldeformationerna då E=72 [GPa], M=24476 [Nmm], L=40 [mm].  

Dessa vinkeldeformationer kommer inte att ske samtidigt, det är ett fall då 

endast sektionen i fråga tar allt moment. Eftersom den största tillåtna 

vinkeldeformationen var 0,52
o
 är tjocklekar som ger en större 

vinkeldeformation inte lämpliga. De minsta tillåtna tjocklekar kan ses i 

tabell (4.9). 

Tabell (4.9) Minsta tillåtna tjocklekar. 

Sektion Tjocklek 

T1 2 [mm] 

T2 5 [mm] 

T3 1 [mm] 

För att vara på säkra sidan men ändå hålla kostnadseffektiviteten på lämplig 

nivå adderas 1 till 2 [mm] till varje minsta tillåten tjocklek. Detta medför att 

T1 väljs till 3 [mm], T2 till 6 [mm] och T3 till 3 [mm].  

Infästningsutformning 

För att vidare kunna bestämma utformningen av infästningen beaktas 

ytterligare parametrar 

 Djup 

 Huruvida väggtjocklek behöver vara konstant kring hela profilen. 

 Fästmetod av stång samt kontroll av hur kabeldragning går till 

 Placering av skruvfickor 

Djupet bestäms först ock främst av kopplingsdosans tjocklek. Men att det 

finns plats för fäste av arm och kabeldragning i armen måste också försäkras. 

Skruvfickornas djup måste också kontrolleras då en skruv från varje håll 

kommer monteras men dessa kan anpassas efter det djup som finns. För att 

säkerställa armens stabilitet och skruvfickedjupen väljs ett djup på 50 [mm]. 

Eftersom infästningshusets viktigaste uppgift är att bära upp lampan och rikta 

stången kan materialgodset kring armen förstärkas ytterligare för att 

säkerställa konstruktionens stabilitet. Detta innebär också att det finns 

möjlighet att försänka skruvskallar i profilen vilket skulle innebära ett 

attraktivare utseende och högre täthet. Med ökad godstjocklek och därmed 

förstärkt infästning skapas möjligheten att ha ett spår i infästningsfickan som 

kan anpassas efter sladdtjocklek och armfästningsskruv. Att placera 

skruvfickor på långsidor och i närhet av arminfästning innebär att fler 

skruvar skulle behövas för att uppnå samma täthet som uppnås vid fyra 

hörnplacerade skruvfickor. Därför väljs fyra hörnplacerade skruvfickor. 
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Huruvida en rund eller fyrkantig arm bör väljas hålls fortfarande öppet för 

vidare undersökningar. 

I figur (4.11) och (4.12) visas alternativ på infästningshusutformning. En 

sluttande överdel har valts för att låta vatten rinna av. Spåret under 

arminfästningsfickan är anpassat efter sladd och skruv till 8 [mm]. 

 

  

Figur (4.11) Infästningprofil med runt armhål Figur (4.12) Infästningsprofil med fyrkantigt armhål 

Huvudutformning 

Vid utformningen av huvudprofilen har huvudkoncept 3 andvänts som 

inspiration. Efter en diskussion med uppdragsgivarna ändrades 

pressriktningen, så att vinkelleden fäst i huvudprofilen istället för i ett 

sidostycke. Detta då tyngden på huvudet kommer att vilja separera 

sidostycket med huvudprofilen vilket gör att det finns risk för vattenskador. 

Detta betyder även att belysningskomponenterna roterars 90 grader. Detta 

medför att bryggans utformning kan anpassas för att dölja drivern, vilket ger 

ett mer estetiskt tilltalande utseende.  

För att kunna fästa vinkelleden på mitten utav huvudprofilen samtidigt som 

skruvhålen är placerade på mitten krävs separata spår för bryggan, detta är i 

praktiken inget som ökar vikten eller försvårar strängpressningen. 
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Antal skruvar 

För att bestämma antal skruvar som behövs måste antal delar som ska 

sammanfogas bestämmas och därefter måste antal skruvar varje del ska 

sammanfogas med en annan bestämmas. 

Huvud 

Huvudet består av åtta delar, vilka är listade i tabell (4.10), där varje del 

fäster i huvudprofilen, förutom drivern och LED-panelen som fästs i 

bryggan. Antalet skruvar är också listade i tabellen. Bryggan och glasskivan 

fästs i spår i huvudprofilen och hålls på plats av sidopanelerna. 

Tabell (4.10) Huvudets skruvantal 

Huvudprofil Skruvantal 

Sidostycke höger 2 

Sidostycke vänster 2 

Brygga 0 

     Driver 2 

     LED-panel 2 

Glasskiva 0 

Vinkelleds-del 2 

Totalt  10 

Infästning 

Infästningen består av fem delar, vilka är listade i tabell (4.11), där varje del 

fäster i infästningsprofilen, förutom kopplingsdosan som fästs i bakstycket. 

Antalet skruvar är också listade i tabellen. Stången fästs i spår i 

infästningsprofilen och hålls på plats av en skruv.  

Tabell (4.11) Infästningens skruvantal 

Infästningsprofil Skruvantal 

Frontstycke  4 

Bakstycke  4 

     Kopplingsdosa 1 

Stång 1 

Totalt  10 

 

 



   

 

97 

Ericsson & Hammarbäck 

Val av skruvar 

Från de ursprungliga kraven finns vissa begränsningar på skruvarna. Enligt 

UK:26 ska antalet skruvar minimeras, UK:27 får endast 3 olika sorters 

skruvar användas för att simplifiera monteringen. Eftersom produkten 

används utomhus är det önskvärt att skruvarna har någon form av 

ytbehandling för att minimera rost. I denna konstruktionen varierar 

spänningen i vardera skruv. Därför delas skruvarna som behövs in i två 

kategorier; bärande skruvar och icke bärande skruvar. De icke 

bärandeskruvarna kommer att användas där kraften i skruven är låg, till 

exempel för att fästa sidostycken. De bärande skruvarna kommer att 

minimeras och endast användas där skruven antingen skjuvas eller utsätts för 

större axiella laster. Det enda stället då en bärande skruv behövs är i leden. 

Både drivern och LED-panelen har förplanerade hålbilder där hålen har en 

storlek på 4,5 [mm]. För att inte använda separata skruvar för att fästa dessa 

komponenter kan exempelvis M4 skruvar användas som de icke bärande 

skruvarna. Detta skulle även innebära att skruvfickorna som väljs till 

profilerna är ST 4,2 som kan ses i tabell (3.7).  

För att kunna fästa sidostyckena på både infästningen och på huvuden skulle 

det underlätta att ha gängpressande skruvar. Detta för att slippa 

tillverkningsmomentet med att gänga dessa spår. För att beräkna vilken 

längd (a) som krävs tillämpas ekvation (11).  

𝐹 = 1,6 ∗ 𝑎 ∗
72

1,25
= 92,16 ∗ 𝑎 [𝑁]  (11) 

Resultatet från detta visar att för varje millimeter gänga ökar 

belastningsförmågan med 92,16 N. Från detta resultaten kan det konstateras 

att belastningsförmågan inte kommer att vara den avgörande faktorn vid 

valet av längd på skruvarna. Istället görs ett en godtycklig uppskattning 

tillsammans med representanter från Alutrade, där den gängade längden på 

skruvarna behöver vara ca 10 mm för att inte riskera att skruvarna kan 

vibrera ut från skruvfickorna.  

För att få ett snyggare utseende är det även önskvärt att skruvhuvudena har 

så liten utstickande skalle samt diameter som möjligt. Beroende på 

tjockleken på sidostyckena kan det vara ett alternativ att använda sig av 

försänkta skruvar. Detta kommer ge ett mer estetiskt tilltalande utseende, 

men kommer även öka tillverkningskostnaden.  

Ett preliminärt urval av de icke bärande skruvarna görs, de alternativ som är 

lämpliga kan ses i tabell (4.12). 
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Tabell (4.12): Alternativ till de icke bärande skruvarna 

 

Figur (4.13): Gängpressande skruv med kullrigt 

TX huvud och fläns [69] 

 

Diameter: M4 

Längd: 10 [mm] 

Spårtyp: Torx 20 

Ytbehandling: Förzinkad 

 

Figur (4.14): Gängpressande skruv med försänkt 

skalle och TX [70] 

Diameter: M4 

Längd: 10 [mm] 

Spårtyp: Torx 20 

Stigning: 0,7 [mm] 

Ytbehandling: Förzinkad 

Den bärande skruven som kommer att ingå i denna produkt är den skruv 

som håller ihop vinkelleden. De krav som finns på den bärande skruven är 

att den måste: 

-Ha tillräcklig klämkraft för att pressa samman vinkelledsdelarna 

-Ha tillräcklig hållfasthet för att bära huvudet 

-Vara enkel att dra åt  

Eftersom leden låses genom en stegfunktion med tänder påverkar inte 

skruvens klämkraft riktbarheten direkt genom den friktion som uppstår. 

Skruvens uppgift är att hålla vinkelledsdelarna på plats och får därför inte 

gängas ur över tid, men har inte några direkta krav på klämkraft. Eftersom 

skruvar är standardelement och tillverkas av värmebehandlat stål är 

hållfasthet inte ett problem och således är inte heller kostnaden mellan olika 

skruvar avgörande. Därför blir det sista kravet på skruven avgörande för 

valet av skruv. För att förenkla montering väljs att använda en insexskruv 

som, vid måttliga åtdragningsmoment, är att föredra gentemot sexkantiga 

skruvskallar ur monteringssynpunkt. För att underlätta hantering väljs också 

en relativt stor skruvstorlek, M8, eftersom handhavande med dessa är enklare 

än med mindre skruvar. 

Ett preliminärt urval av de bärande skruvarna görs, de alternativ som är 

lämpliga kan ses i tabell (4.13). 
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Tabell (4.13) Alternativ till de bärande skruvarna 

 

Figur (4.15) Icke gängpressande skruv med 

försänktt skalle [71] 

 

Diameter: M8 

Längd: 50 [mm] 

Spårtyp: Insex 5 [mm] 

Ytbehandling: Förzinkad  

 

Figur (4.16) Insexskruv MC6S [72] 

 

Diameter: M8 

Längd: 50 [mm] 

Spårtyp: Insex 6 [mm] 

Ytbehandling: Förzinkad  

Det är viktigt att det blir tätt mellan skruv och leddel och de två 

skruvalternativen skiljer sig åt i anläggningstyp mot leddelen. Det första 

alternativets huvud har sluttande kanter ock ökar därmed dess 

anläggningsyta mot leddelen. Detta kräver därmed att försänkt hål. Det 

andra alternativet har inte samma anläggningsyta men kräver ingen 

försänkning. I båda fall är det möjligt att lägga till en o-ring för ökad täthet. 

Detta bedöms vara den effektivaste lösningen, i kombination med alternativ 

två, eftersom en försänkning inte bara innebär en högre bearbetningskostnad 

utan också ett försvagat gods. Därmed väljs insexskruv MC6S till att vara 

skruven som håller samman vinkelleden. 

Tätning av huvud 

Eftersom belysningskomponenterna är i huvudet är det viktigt att där inte 

kommer in väta eftersom det kan förstöra dem. För att täta skarvar används 

vanligtvis en, eller flera, av följande metoder: 

-Packning 

-Silikon 

-Lister av olika material 

-Tätningstejp 

-Andra typer av tätningsmassor 
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Alla dessa olika metoder har olika fördelar och prisnivåer och därför måste 

varje unikt fall välja sin passande tätningsmetod. Eftersom lampan i detta fall 

har en sammanhängande skarv skulle en packning vara möjlig, men eftersom 

skarven går i tre plan skulle den få en avancerad form och därför bli dyr att 

tillverka. Att använda silikon är också en möjlighet vilken skulle vara 

passande eftersom det är väldigt flexibelt och kan anpassas till de former och 

spår som lampan har, som i sig kan kallas för tätande lister. Olika former av 

tejp skulle innebära fler tidskrävande monteringsmoment, precis som silikon, 

men i jämförelse anses silikon vara bättre. Det finns såklart fler typer av 

tätningsmassor som exempelvis företag som Loctite tillhandahåller [73]. Vad 

som skulle bestämma tätningsmetod i slutändan vid val av sådan påverkas till 

stor del av vad företaget håller på med i övrigt. Om en speciell metod 

används vid en annan produkt så skulle samma metod kunna användas för att 

täta fler produkten till en minimerad kostnad, både för att det kan maximera 

materialåtgången och för att operatörer redan är vana att använda dem.  

Möjlig upphängningsmetod 

Bakstycket för infästningen måste vara utformad så att armaturen går att 

fästa på fasaden. Under konceptgenereringen visades tre möjliga alternativ; 

skruvhål, hängbleck samt krok. Bakstycket till den tänkta infästningen 

kommer med största sannolikhet vara en stansad och bockad plåt. Detta 

medför att krokkonceptet inte är lika lämpligt då det kommer innebära fler 

delar, tillverkningsmoment samt dyrare tillverkningskostnad. Skillnaden på 

tillverkningskostnaden och ledtiderna mellan skruvhål och hängbleck är 

små. Eftersom hängblecket medför en simplare upphängning för montören 

väljs detta alternativ.  

Av två anledningar bockas bakstycket till att hålla fram hela infästningen. 

Det gör infästningen lättare att montera på en vägg som inte är helt plan. Det 

tillåter också skruvskallarna som fäster bakstycket i infästningsprofilen att 

sticka ut baktill och därmed inte vara försänkta. 

Storlek på vinkelleden 

För att få ett estetiskt tilltalande utseende på armaturen är det önskvärt att 

vinkelledens höjdmått är mindre eller lika med tjockleken på huvudet. 

Huvudets tjocklek är styrt utav tjockleken på drivern och bestämdes 

preliminärt tidigare till att minst behöva vara 30 [mm]. En generaliserad 

modell utav leden kan ses i figur (4.17). Det är önskvärt att vinkelledens 

höjd är konstant och är lika med diametern för kopplingscirkeln. Det är även 

önskvärt att längden på vinkelleden är 1,5 gånger höjden på vinkelleden, 

detta för att förenkla  fästningen på huvud och arm. Preliminärt sätts väljs D 

till 25 [mm].  
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Figur (4.17) Generaliserad modell utav vinkelleden  

 Vinkelledsutformning 

Vinkelledskoncept 3 är det koncept som överträffat de andra i jämförelserna. 

Det ska i detta steg anpassas för att bli så kostnadseffektiv och 

funktionsduglig som möjligt. De andra koncepten hade däremot kvalitéer 

som koncept 3 saknar men som kan appliceras på det. De funktioner leden 

ska ha för att vara funktionsduglig måste behållas men inom dessa ramar kan 

dess utformning ändras för att underlätta tillverkning och montering.  

I det första konceptet va tanken att använda strängpressning på vinkelleden 

sedan fräsa tänderna och borra monteringshålen. Efter diskussion med 

representanter från Alutrade uppkom det att tillämpning av fräsning på hela 

delen är fördelaktigt. Detta då det genomgående hålet kan ändras så att 

förslutningar på den yttre sidan kan fås. Den yttre konturen genomförs även 

relativt snabbt vilket leder till att strängpressning inte blir ekonomiskt 

fördelaktigt.  

Det diskuterades även att använda sig av tandade brickor som skulle fästas 

mellan de olika vinkeldelarna, men detta alternativ förkastades efter en 

preliminär kostnadsuppskattning. 

Med inspiration av koncept 8 ändras utformningen av tänderna för att bli 

robustare och öka antalet inställningsmöjligheter. Det högsta möjliga antalet 

tänder begränsas av tillverkningsprocessen där avståndet mellan varje tand 

bör vara 5-6 [mm] och ha en djup på 1,5 [mm] [74]. Resultatet av denna 

modifikation syns i figur (4.18). 
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Figur (4.18) Led med tillverkningsanpassade tänder. 

Denna tandutformning tillsammans med en ledhöjd (D) på 25 [mm] 

resulterar i 15 stycken tänder och således 15 olika belysningsvinklar. I 

praktiken innebär detta att leden har fyra olika belysningsvinklar inom det 

relevanta området. Dessa visas i figur (28.A-D) bilaga (28). 

Vinkelledsfäste i huvud och arm 

Det finns en ental möjligt sammanfogningsmetoder mellan vinkelled-huvud 

och vinkelled-arm sammanfattade i tabell (4.14) och eftersamråde med 

Alutrade och Masterlite väljs skruv som sammanfogningsmetod. Detta på 

grund av kostnadsuppskattningar och flexibilitet. 

Tabell (4.14) Möjliga sammafogningsmetoder  

Sammanfogningsmetod  

Skruv ✓ 

Svets x 

Profilspår x 

Lim x 

Skruven som väljs för att sammanfoga armen med leden är densamma, 

gängpressande ST 4,2, skruv som anänts i konstruktionen i övrigt. I figur 

(4.19) visas hur de sammanfogas. Hålet genom vinkelleden är 5 [mm] vilket 

innebär att skruven går fritt i det hålet. Hålet i armen däremot borras till 3,8 

[mm] och det är där gängorna ingriper. Detta innebär att skruven kommer 

dra ihop led och arm. 
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FIgur (4.19) Sammanfogning av vinkelled och arm 

För att sammanfoga huvudet och vinkelleden går däremot inte att använda 

samma gängpressande ST 4,2 skruv som använts i konstruktionen i övrigt 

eftersom att skruvskallarna är för stora för att passa i de spår som finns för 

dem i huvudet. Istället väljs en mindre gängpressande skruv, ST 2,9. Den 

har en skruvskalle som passar i spåren i huvudet och tillräcklig starka för att 

dra samman huvud och led. För att öka tätheten i skarven används två 

skruvar, en i överkant och en i underkant och hur detta ser ut visas I figur 

(4.20). 

 

Figur (4.20) Sammanfogning av vinkelled och huvud 
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I huvudet borras två hål med diametern 3,5 [mm] för att låta skruven löpa 

fritt därigenom och i vinkelleden borras två hål med diamtern 2,5 [mm] där 

gängorna griper in och drar ihop delarna. 

Fäste av arm i infästning 

De alternativ som finns gällande armens form är fyrkantigt och runt. De 

tillverkningstekniska skäl som motiverar den ena framför en andra är 

sammanfogningen i led och infästning. I infästningen kan både ett runt och 

fyrkantigt hål väljas eftersom det endast har med profilutformningen att 

göra, dock innebär en fyrkantig arm större möjligheter att låsa armen axiellt 

med skruv och mutter. Däremot finns inte samma hålformningsmöjligheter i 

vinkelleden eftersom den inte pressas i den riktningen. Där är ett runt hål att 

föredra eftersom borroperationen som krävs för det är billigare än 

fräsoperationen som skulle krävas för att skapa ett fyrkantigt hål. Mot denna 

bakgrund väljs ett runt rör, trots en aningen svårare axiallåsningsprocess. 

Genom att borra ett radiellt hål, med diametern 3,8 [mm], i armen och ett hål 

i infästning med diametern 5 [mm] uppifrån skapas möjligheten att låsa 

armen axiellt genom att används den gängpressande ST 4,2 skruv som 

används i konstruktionen i övrigt. Då gängorna endast går in ingrepp med 

armen innebär det att skruven drar samman armen och infästningen. Hur 

detta ser ut visas i figur (4.21). 

 

Figur (4.21) Sammanfogning av arm och infästning 

Val av toleranser 

Det finns inte stora krav på toleranser på de flesta ytorna på profilerna. Här 

väljs således generella toleranser som enkelt kan uppnås genom 

profilpressning. Kravet på tätning i infäsningen är inte aktuell då 

kopplingsdosan ger kopplingarna en hög IP-klassning. För att minimera 
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tillverkningskostnaderna kommer tätningar användas för att täta mellan 

huvudet och sidostyckerna, detta medför att kapningstoleranserna på de 

kapade sidorna, samt planhetstoleranserna på sidostyckena inte behöver vara 

snäva.      

Val av minsta möjliga radie 

Vid profilpressning går det inte att tillverka för skarpa hörn. Detta har främst 

med tillverkningen av pressverktyget att göra. Efter samtal med 

representanter från Alutrade väljs den minsta möjliga pressradien för 

profilen till 0,5 [mm].  

Generering av primär konstruktion 

Den primära konstruktionen kan ses i figur (29.A-AU) bilaga (29).  
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Steg 6: Färdigställande 

För att säkerställa att den primära konstruktionen uppfyller samtliga krav 

som finns, genomförs en validerings process tillsammans med 

representanter från Masterlite och Alutrade.  

Nu när den preliminära konstruktionen är genererad ska denna 

konstruktionen värderas och granskas om den uppfyller samtliga krav. Detta 

arbete kommer följa både rekommendationer från G. Pahl, W. Beitz, J. 

Feldhusen och K.H Grote ("Engineering Design") samt Peter L. Jackson 

("Getting Design Right"). Valideringsprocessen kommer bestå utav att 

säkerställa att funktionskraven uppnås. Sedan inleds en undersökning om 

den detaljerade konstruktionen uppfyller de ekonomiska krav som finns på 

produkten. Dessa steg görs i ett så kallat konstruktionsmöte.  

Validering av preliminär konstruktion 

Från ursprungs kraven testas varje enskilt krav på den preliminära 

konstruktionen i tabell (30.A) bilaga (30). Om konstruktionen uppfyller 

funktionen sätts ett "Ja" i den tredje kolumnen. Om ytterligare tester krävs 

för att säkerställa om funktionskravet uppfylls märks raden med "Ej 

tillräcklig information". Dessa tester kommer sedan att utföras av Masterlite. 

Om funktionen inte uppfylls eller om konstruktionen inte förväntas kunna 

uppfylla funktionen sätts ett "Nej".  

Samtliga funktionskrav som märktes med "Ej tillräcklig information" är 

sådana funktionskrav som med mindre justeringar på konstruktionen kan 

modifieras för att uppfylla kraven. Konstruktionen har haft som mål att 

uppfylla dessa funktioner men information som säkerställer att produkten 

uppfyller dessa mål kräver djupare tester. Eftersom ingen funktion inte 

uppfylls anses den primära konstruktionen vara lämplig att användas i de 

tänkta användningsfallen. 

Kalkylering av primär konstruktion och DFMA 

Efter det sista konstruktionsmötet konstaterades att samtliga parter godkänt 

den primära konstruktionens funktion. Efter det måste kostnaden för 

produkten godkännas av uppdragsgivarna. De ingående delarna i produkten 

kan urskiljas från ritningarna i bilaga (32), dessa delar är även listade i 

kalkylen i tabell (31.A) bilaga (31). En kostnadsuppskattning av varje del 

kan även urskiljas från bilagan, summan av dessa kostnader är 

komponentkostnaden som kommer att användas till DFMA:n.  I denna 

kostnad inkluderas lackering, detta då denna tjänst köps från ett annat 

företag. Efter kalkyleringen av produkten uppkom komponentkostnaden till 

680,6 kronor. 
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En uppskattning på hanteringstiden görs tillsammans med Masterlite. Där 

uppskattas en hanteringstid på 30 minuter. Denna tid inkluderar all hantering 

på Masterlite, d.v.s. lagerhantering, montering, paketering osv. Masterlite 

behandlingskostnad är 50 kr/timme. Detta betyder att varje armatur får en 

monteringskostnad på 25 kr.  

Omkostnader är okänt, dessa kostnader kommer dock inte gå att påverka i 

detta projekt. Därför beräknas totala tillverkningskostnaden utan 

omkostnader.  

Den totala tillverkningskostnaden för produkten uppkom efter kalkyleringen 

till 705,60 kronor. Detta är ett pris som ligger högre än vad uppdragsgivarna 

hade tänkt, men den största kostnaden kommer ifrån 

belysningskomponenterna [75]. Från tabell (4.15) ses var i produkten den 

största kostnaden kommer ifrån. 

Tabell (4.15): Komponentkostnadernas ursprung 

Kostnadens ursprung Kostnad [kr] 

Armatur 279  

Skruvelement 6,58 

Belysningskomponenter 340 

Övrig (Lackering, tätning) 55 

Detta betyder att en optimering av kostnaden inte befinner sig inom 

avgränsningarna för detta projektet. Där med godkänns armaturen som 

utvecklats med avsikt på tillverkningskostnaden. Ursprungskravet att 

armaturen ska vara kostnadseffektiv (UK:2) anses därmed vara uppfyllt. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av produktutvecklingsarbetet. Detta 

omfattar en presentation utav den slutgiltiga konstruktionen. 

Resultatet från Steg 6: Färdigställande, är att den primära konstruktionen 

som presenteras genom tekniska ritningar i bilaga (32), blir den slutgiltiga 

konstruktionen. Den slutgiltiga konstruktionen kan ses som bilder i figur (A-

AU) bilaga (29) och i figur (5.1). De ingående delarna i produkten kan ses i 

tabell (5.1), här kan det även utläsas tänkt tillverkningsmetod, materialval 

samt vilken ritning som komponenten kan utläsas ifrån. I tabell (32.B) bilaga 

(32) kan val av skruvar utläsas, här ses även typ av skruv, antal, storlek, 

längd, huvudtyp, kvalitetsklass samt ytbehandling. 

Från kalkylen beräknades kostnaden av fasadlampan till 705,6 kronor, detta 

är dock exklusive omkostnader.  

 

Figur (5.1) Slutgiltig konstruktion 

Tabell (5.1) Ingående komponenter till armatur 

Komponent Ritnings-

nummer 

Tillverkningsmetod Material 

Infästnings-

profil 

1 Profilpressning + kapning + 

borrning 

EN AW 6063T6 

Framstycke 2 Stansning 2 mm Stålplåt 

Bakstycke 3 Stansning + Bockning 2 mm Stålplåt 

Arm 4 Kapat rör EN AW 6060 T6 

Vinkelled mot 

arm 

5 Fräsning + borrning EN AW 6063 T6 

Vinkelled mot 

huvud 

6 Fräsning + borrning + gängning EN AW 6063 T6 

Huvudprofil 7 Profilpressning + kapning + 

borrning 

EN AW 6063 T6 

Sidostycke 

huvud 

8 Profilpressning + Fräsning EN AW 6063 T6 

Brygga 9 Stansning + Bockning 2 mm Stålplåt 
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6. Analys 

I början av rapporten antogs uppdraget att försöka konstruera en fasadlampa 

i aluminium till att ha en effektiv design med avseende på funktion, 

montering och tillverkning. Genom att studera olika tekniker gällande 

produktutveckling har ett arbetssätt för att lösa uppgiften konstruerats. 

Projektets resultat är delvis ett test för detta arbetssätt. Analysen kommer 

således bestå av att analysera arbetssättet genom att analysera resultatet.    

Målet med uppgiften var att den nya konstruktionen skulle vara; mer 

anpassningsbar, nyttja den senaste belysningstekniken, billigare, lättare, 

enklare att montera samt miljövänligare än den existerande armaturen.   

Konstruktionen har definitivt blivit mer anpassningsbar genom att tillämpa 

strängpressning. Tas nya belysningskomponenter fram vet de utvecklarna att 

de kan förlänga LED-panelen så mycket som de vill. Den ända ändringen 

som behövs att göras på armaturen blir då att ändra kaplängden. Samma 

profilverktyg kan därför användas under en lång tid framåt. Genom att 

anpassa konstruktionen efter de belysningskomponenter som erhölls 

från Masterlite uppfyller konstruktionen målet att kunna nyttja den senaste 

belysningstekniken. Vad den existerande armaturen kostar är okänt då den 

tillverkats av en framtida konkurrent till Masterlite. Med 

eftersom armaturens tillverkningskostnad godkändes av uppdragsgivarna 

antas att den kan ges ett tillräckligt lågt marknadspris för 

att tillfredsställa både Masterlite och kund. Med detta uppfylls målet att 

konstruktionen skulle vara billigare än den existerande armaturen. Den nya 

konstruktionen kommer att väga 920 gram vilket gör att den väger lite 

mindre än hälften av de existerade armaturerna. För att kontrollera att den 

nya konstruktionen är enklare att montera i fabrik görs en sk. DFA-analys, 

där monteringseffektiviteten analyseras. För att kontrollera att den slutgiltiga 

konstruktionen blivit mer miljövänlig än den existerande görs en sk. DFE-

analys. 

Beräknings-analys 

För att analysera att konstruktionen har tillräckliga dimmensioner för att 

kunna användas så som det är tänkt, inleds en Solidworks Simulation, där 

den yttre belastningen sätts till 20 [N] med en verkningspunkt ute på 

huvudet. Infästningshålen på infästningen sätts som fixerade punkter.  

I studien uppmärksammades att den största förskjutningen sker ute vid 

huvudet. Vid max belastning blir förflyttningen på huvudet 1,27 [mm]. Detta 

illustreras i figur (34.A-B) bilaga (34), där det röda området i figur (34.A) 

bilaga (34) är området där störst förskjutning sker. Figur (34.B) bilaga (34) 

förklarar vilken nyans som motsvarar förskjutningen.  
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I studien uppmärksammades även att den största spänningen i materialet 

sker ute på ovan och undersidan av armen intill infästningen. Detta 

illustreras i figur (34.C-E) i bilaga (34). Figur (34.C-D) bilaga (34) förklarar 

vilka sektioner som utsätts för högst spänning. Figur (34.E) bilaga (34) 

förklarar vad nyansen betyder i [N/m
2
].  Vid max belastning blir spänningen 

i dessa sektioner 2,795*10
7
 [N/m

2
], d.v.s. 27,95 [MPa]. Materialets 

sträckgräns ligger på 99 [MPa] och säkerhetsfaktorn va satt till 2. Blir den 

högsta tillåtna spänningen i materialet 48,5 [MPa]. Det som studien visar är 

att valda dimmensioner på konstruktionen är tillräckliga för att 

konstruktionen ska kunna användas som tänkt. 

DFX-analys 

För att kunna analysera produkten ur ett miljö och tillverkningsperspektiv 

utgås från tabell (32.A-B) bilaga (32) över de ingående komponenterna.  

DFE 

Till att börja med så ska miljöaspekterna av de två huvudkategorierna, 

energi och material, undersökas. Ur grupperingen av de ingående delarna, i 

tabell (32.A) bilaga (32) kan två primära materialgrupper identifieras, 

bockad plåt och pressad aluminiumprofil. Dessa delar är de som i 

konstruktionen i huvudsak kommer bestå av och som därmed är av 

avgörande betydelse för produktens totala miljöpåverkan. De 

tillverkningsmetoder som valts, stansning och strängpressning, är valda av 

ett stort antal anledningar. De är de tillverkningsmetoder de berörda 

företagen är experter på och de som de kan skapa störst resurseffektivitet 

med. Jämfört med alternativa metoder, såsom gjutning, vilken är den metod 

som konkurrenterna använder sig av, så är strängpressning och stansning 

mycket mer energieffektiva metoder. Dock kräver framför allt stansning att 

materialet redan från börja har bearbetats vilken är en aspekt som måste tas 

hänsyn till vid en miljöpåverkansanalys. Men då de största delarna i 

konstruktionen består av pressad aluminium, vilka tillsammans utgör en klar 

majoritet av allt material i produkten gör det att produkten är klart 

miljövänligare än en motsvarande tillverkad i gjutjärn. 

Arbetet hade också ett antal miljömål, definierade i tabell (4.2), som har 

genomsyrat arbetet. Det första målet, som gäller materialval, är till stor del 

motiveringen till att aluminium valts till största möjliga utsträckning. 

Anledningen till detta är att aluminium uppfyller båda målets delar; att vara 

återvinningsbart och giftfritt, vilka är två av aluminiumets karaktäristiska 

kännetecken. Nästa miljömål, att välja energieffektiva 

tillverkningsprocesser, motiverar valet av att använda strängpressning till så 

många delar som möjligt. Ett exempel på varför det är att föredra gentemot 

gjutning är att för att kunna forma materialet krävs endast att det värms till 

en tredjedel av sin smälttemperatur. Det tredje miljömålet, att minimera spill 
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och avfall, kan spåras i produktens utformning. Eftersom den är konstruerad 

så att så få tillverkningsoperationer som möjligt ska behövas används allt 

material och endast de hål som behöver borras och de strängar som behöver 

fräsas bort från huvudets sidostycken kan anses som spill. Det fjärde och 

sista målet, som rör återvinningsbarhet och demonteringsbarhet, uppfylls 

genom att hela konstruktionen är sammanfogad med hjälp av skruv vilket 

gör att den enkelt kan demonteras. Då den till största del består av 

aluminium så kan den också återvinnas som detta. 

DFMA 

Utgångspunkten i att göra en så tillverkningsvänlig produkt som möjligt är 

att göra antalet delar så få som möjligt, antalet likadana delar så många som 

möjligt och sammanfogningsmetoderna så snabba som möjligt. I projektet 

kan följas hur försök gjorts till att använda samma profil till huvud och 

infästning på flera olika sätt och att göra produkten symmetrisk för att kunna 

använda samma sidostycken överallt. Det sistnämnda lyckades med i 

huvudutformningen som är symmetrisk och därmed kan identiska 

sidostycken användas. Antalet olika skruvar har också minimerats och i stort 

sett används bara en sorts skruv. De två undantagsfall som finns beror 

antingen på att skruven har en helt annan funktion än de övriga eller att det 

skulle resultera i en dålig kompromiss som skulle öka storleken och därmed 

materialåtgången i huvudet väsentligt. 

Kontroll av monteringseffektivitet- DFA 

Ett av de mål som specificerades under avsnitt 1.4 Mål var att armaturen 

skulle vara "enklare att montera" (än den tidigare sålda armaturen). För att 

kunna svara på om detta mål uppnåtts inleds en kontroll av 

monteringseffektiviteten, genom att beräkna DFA-indexet för båda 

armaturerna. I denna undersökning beräknas monteringseffektiviteten utan 

sammankoppling av belysningskomponenterna. Detta då denna process är 

näst intill identisk mellan de olika armaturerna. Informationen som ficks 

från konkurrensjämförelsen används för att uppskatta monteringstiden för 

armaturen som säljs av företaget idag. Eftersom en skruvmejsel användes 

vid konkurrentjämförelsen antas dock inte den totala monteringstiden att 

vara den som ficks från konkurrensjämförelsen. Undersökningen kan ses i 

tabell (33.A-B) bilaga (33) och är grundade i DFA-arket från tabell (2.A) 

bilaga (2). Resultatet av jämförelsen av monteringseffektiviteten blev att 

DFA-indexet för konkurrenten blev 0,08 medans indexet för den slutliga 

konstruktionen blev 0,143. Detta betyder att den nya konstruktionen är 

effektivare i monteringen.   
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7. Diskussion och slutsatser 

Arbetet hade tre primära syften: att utveckla kunskap inom design och 

konstruktion med inriktning mot strängpressning,att skapa en 

konkurrenskraftig produkt samt att utveckla armaturen på ett framtidsäkert 

vis, vilket i sin tur skulle bana väg för hur man utvecklar moderna 

framtidssäkra produkter. 

Konstruktionsarbetet av profilerna har varit tätt sammankopplat med 

handledare och anpassningar av konstruktionen har hela tiden gjorts för att 

underlätta pressning. Därigenom anses kunskap inom "design och 

konstruktion" utvecklas. Om produkten är konkurrenskraftig eller inte beror 

på två saker: vad produkten presterar och vad den kostar. 

Eftersom ett exakt pris inte är bestämt går detta inte att svara på, men målet 

har under hela arbetets gång varit att hålla kostnader på en rimlig nivå för att 

i slutändan landa i ett rimligt pris. Jämfört med konkurrenternas produkter 

anses den vara likvärdig eller bättre vad gäller de produktegenskaper som 

specificerats i denna rapport, här hänvisas till tabell (30.A) bilaga (30). 

Eftersom strängpressning i sig är en flexibel tillverkningsmetod och tanken 

om anpassningsbarhet funnits nära till hands hela tiden är produkten 

anpassningsbar efter förändringar i armaturens förutsättningar. Detta är 

också en tanke som genomsyrar hela arbetet och skulle 

produktutvecklingsmetoden följas under ett annat projekt så vore en produkt 

som inte är anpassningsbar på samma vis misslyckad. 

7.1 Metod- och genomförandediskussion 

Under arbetets gång har data hämtats från framför allt tre olika kategorier av 

källor: data om material och mekaniska egenskaper, data om 

produktutveckling och data om produktframställning och försäljningsbarhet. 

Data om material, mekaniska egenskaper och produktutveckling har till 

största del kommit från böcker och elektroniska databaser. Data om 

produktframställning och försäljningsbarhet kommer däremot framför allt 

ifrån vår handledare på Alutrade, Torbjörn Weiholt och beställaren av 

uppdraget, Ola Lundblad. Böckernas validitet och reliabilitet, liksom de 

elektroniska källornas, är svår att ifrågasätta eftersom denna data till största 

del är bepröve och har varit standardiserade under en lång tid. Weiholt och 

Lundblad däremot är två människor och har därför alla brister som det 

innebär gällande validitet och reliabilitet. Data från dem har inhämtats vid 

ett antal enskilda tillfällen under arbetets gång och de kan ha varit påverkade 

av många saker, exempelvis av något de nyligen läst eller andra saker helt 

orelaterade till arbetet. Vad som dock talar till deras fördel är att de båda är 

mycket framgångsrika inom sina respektive områden. De uppträder mycket 

professionellt och de har varit till stor hjälp under arbetet. Ett exempel på när 

det är viktigt att vara medveten om datas validitet är när monteringstiden för 
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konkurrenternas produkter undersöktes. Då kontrollerades tiden det tog för 

oss att sätta ihop dem. Våra enda förkunskaper var att vi precis tagit isär 

dem. Den tid det tog för oss är inte representativ för hur lång monteringstid 

de skulle ha i en produktion eftersom monteringen troligtvis skulle gå till på 

ett helt annat vis, kanske i stationer och av mycket kunnig personal. Den en 

data vi fick kan dock användas som ett mått på komplexiteten i montaget, så 

att konkurrenterna kan jämföras inbördes för att finna vilken som har den 

mest komplicerade sammansättningen. 

Dessa data kan användas för att hitta flaskhalsar och svåra moment i 

monteringen och fokus kan läggas på att komma runt dem. 

Vad som skulle kunna förbättra resultatet vore, såklart, mer tid. Nästa steg 

hade varit att skapa en prototyp och på den utföra kontroller av 

monteringstid i fabrik och på vägg för att få en uppfattning om hur väl 

produkten presterar inom dessa områden jämfört med konkurrenternas. 

En lärdom vi har gjort är att det är otroligt viktigt att anpassa framför allt 

mängden information man ger till sin handledare för revision. Då ett möte 

bokas får man en viss tid av handledaren och man måste då ha något nytt att 

presentera, men om man har flera alternativ som skiljer sig för lite blir mötet 

meningslöst. Om man har för stor variation i sina alternativ och allt känns 

som en nystart kommer det som presenteras först få störst uppmärksamhet. 

Därför är det viktigt att man har en plan som innefattar hur man ska 

presentera sitt nya material och sina tankegångar. 

7.2 Resultatdiskussion 

Då en lampas prestation till största del styrs av belysningskomponenterna är 

det också de som till största del avgör produktens möjligheter att hävda sig 

på marknaden. Armaturen skapar å andra sidan förutsättningar för att 

belysningskomponenterna ska kunna prestera vad som krävs. En viktig del i 

detta är armaturens ledfunktion. En annan, tveeggad, uppgift för armaturen 

är att skydda belysningskomponenterna. Men en alltför väl skyddande 

armatur kan skymma lampan och minska ljusets spridningsvinkel. Denna 

typ av kompromiss är vanlig inom konstruktionsarbetet och hela tiden måste 

ett avvägande göras för att konstruera den bästa produkten. 

I största möjliga mån har profilpressad aluminium valts som material. Det 

finns dock komponenter där det inte skulle vara tvunget. Eftersom Masterlite 

själva har alla möjligheter att stansa och bocka egna delar till en låg kostnad 

så hölls möjligheten att ha stansade sidostycken till huvudet länge öppen 

länge. 

Men eftersom besparingen som bedömdes kunna göras endast handlade om 

ett tiotal kronor valdes att använda profilpressade sidostycken. Eftersom att 

det ger ett enhetligare och attraktivare utseende samt att det är svårt att 
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bedöma korrosionshärdigheten då flera material används i kontakt med 

varandra. 

Detta arbete kan ha vissa brister vad gäller tillförlitligheten då en av 

uppdragsgivarna specialiserat sig på profilpressning och aluminium. 

Konstruktionsarbetet kan därför ha varit partiskt till deras fördel. Det är 

möjligt att konstruktörerna har förbisett lösningar som hade kunnat vara 

effektiva eller praktiska, men valt att sålla idén för att den inte följer 

uppdragsgivarens affärsmodell. 

Johan Adolfsson och David Thalén utförde 2008 arbetet "Utveckling av 

barnvagn" på KTH. Deras problemformulering löd: "att utveckla en trehjulig 

barnvagnsram för Crescent baby" vilket innebär att de har gjort ett rent 

produktutvecklingsarbete, liksom vi. Skillnaden mellan deras arbete och vårt 

ligger i att vi mer har fokuserat på att generalisera 

produktutvecklingsprocessen och försökt skapa en process som skulle kunna 

följas av vilket projekt som helst. Deras arbete är mycket mer fokuserat på 

att undersöka sitt område, barnvagnar, och utifrån det finna den bästa 

lösningen. Båda dessa vägar kan spåras från arbetena srespektive 

forskningsfråga, eller problemformulering, då vår redan från början 

definierade att vi skulle undersöka "hur" den effektivaste fasadlampan 

konstrueras medan de enbart fokuserade på "att" utveckla en trehjulig 

barnvagn. I arbetsgången däremot är likheterna större. Båda arbetena börjar 

med att undersöka förutsättningarna för produkten och hur den kommer 

användas, och båda fortsätter med att undersöka konkurrenter för att få en 

uppfattning om vad produkten behöver prestera för att kunna konkurrera på 

marknaden. Därefter ringas produkten in genom en kravspecifikation som 

mynnar ut i ett stort antal koncept. Koncepten utvärderas tillsammans med 

värdföretagen och ett väljs att jobba vidare med. I det arbetet  förfinas 

konstruktionens alla delar och material för varje ingående del väljs ut. 

Slutligen presenteras ett färdigt koncept som endast är en teoretisk modell. 

Denna process har följts av båda arbetena och skillnaden är att vi hela tiden 

har beskrivit vad vi har gjort på ett systematiskt sätt för att på så vis kunna 

systematisera processen. 
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Bilaga 1: Checklista för granskning av funktioner 

Tabell (1.A) Checklista för granskning av funktioner [24] 

Checklista för granskning av funktioner
Rubrik Frågeställningsexempel 

Funktion (Användningsprinciper) Uppfyller produkten kraven för 

användningsfunktioner? 

Konstruktionsutforming Befinner sig produkten inom kraven för: 

-Utrymme

-Vikt

-Utförning

-Passningar

-Utrymme för modifiering

Konstruktionsdimensionering Befinner sig produkten inom kraven för: 

-Materialutnyttjande

-Hållbarhet

-Livslängd

-Förslitningar

Säkerhet Uppfyller produkten kraven för säkerhet 

utifrån: 

-Personaspekter

-Industriaspekter

-Miljöaspekter

Ergonomi Uppfyller produkten kraven för ergonomi? 

Produktion Går produkten att tillverka med tänkta 

tillverkningsmetoder? 

Kvalitetssäkring Följer produkten kvalitetsstandarder samt 

finns det underlag för att bevisa produktens 

kvalitet? 

Montering Uppfyller produkten kraven som finns i 

monteringsstegen? 

Transportering Är produkten utformad för transportering 

intent och externt?  

Användning Uppfyller produkten kraven under 

användning på aspekter så som ljud, 

vibrationer, hantering osv.? 

Underhåll Uppfyller produkten kraven gällande 

underhåll och service? 

Återvinning Är återvinningsegenskaperna för produkten 

accepterbara gällande: 

-Demontering

- Återanvändningsmöjligheter

Kostnad Uppfyller produkten kraven som finns 

gällande kostnader? 

Schemalagd produktion Är bestämda leveransdatum aktuella? 
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Bilaga 2: DFA-ark 

Tabell (2.A): DFA-ark [31] 
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Bilaga 3: Gjutning 

 

Figur (3.A): Gjutmetoder översikt [34] 
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Tabell (3.A) Samspel mellan gjutmetod och gjutlegering [34] 
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Bilaga 4: Materialegenskaper  

Tabell (4.A) Materialegenskaper [51] 

 Sträckgräns (Sy) 

 [Mpa] 

Brottgräns (Su) 

[Mpa] 

Elasticitetsmodul (E)  

[Gpa] 

Aluminium (7075-0) 99 234 72 

Gråjärn (ASTM 20) 152 179 103 

Plast (ABS)  41  

Stål (1002) 131 290 207 
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Bilaga 5: Beräkning av olika tröghetsmoment 

Tabell (5.A): Formberäkningar [54] 
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Bilaga 6: Elementarbalkfall 

Tabell (6.A) Elementarbalkfall [55] 
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Bilaga 7: Skissering av produkten i tänkta användningsområden 

 

Figur (7.A) Skissering av användningsområden: Högt monterad 

 

Figur (7.B) Skissering av användningsområde: Montering 
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Figur (7.C) Skissering av användningsområde: Regn 
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Bilaga 8: Summering av produktens mål 

Tabell (8.A): Summering och gruppering av produktens mål 

Grupp 1: Miljö Grupp 2: Montering på 

fasad 

Grupp 3: Konstruktion 

Armaturen ska vara så lätt 

som möjligt för att minska 

utsläppen vid transport. 

Armaturen ska vara lätt vilket 

underlättar  montering på 

fasad. 

Konstruktionen ska vara enkel att 

anpassa ifall dimensionerna på 

belysningskomponenterna ändras. 

Konstruktionen ska 

innehålla få antal olika 

material för att förenkla 

återvinningen. 

Det ska finnas utrymme för 

att enkelt koppla in lampan 

till el-nätet. 

Konstruktionen ska skydda 

belysningskomponenterna från 

väta. 

De använda materialen ska 

ha låg miljöpåverkan. 

Det ska vara enkelt för 

montören att justera lampans 

riktning vid montering. 

Vinkelleden ska vara stark så att 

belysningsområdet förblir konstant 

ifall lampan utsätts för snö eller 

vind. 

Armaturens livslängd ska 

vara lika lång som 

belysnings-

komponenterna. 

 Konstruktionen ska vara enkel att 

montera på vägg. 

  Kopplingsdosorna ska döljas av 

armaturen. 

  Kabeldragningsuttagen ska 

placerade under infästningen, vara i 

linje och placerade nära väggen. 

  Armaturen ska vara lämplig för 

serieproduktion 

  Armaturen ska ha ett estetiskt 

tilltalande utseende. 
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Bilaga 9: Användningsfall 

Tabell (9.A) Primära användningsfall 

Primära användningsfall Prioritet 

Organisation väljer/köper lampa Låg 

Montör installerar armatur på fasad Hög 

Lampa tänds Låg 

Armatur lyser upp fasad Medel 

Ledpanel blir varm Hög 

Regn träffar armaturen Hög 

Tabell (9.B) Sekundära användningsfall 

Sekundära användningsfall Prioritet 

Montör trillar ner från skylift i samband med installation Låg 

Armatur lossnar från väggen Medel 

Armatur återvinns Hög 

 

  



 

Bilaga 9: pg. 2 (3) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

Tabell (9.C) Montör installerar armatur på fasad 

Montör installerar armatur på fasad   

Begynnelse läge: 

-Montör är på rätt plats med rätt verktyg 

-Kablar är framdragna till rätt plats 

-Fasaden är av betong eller trä 

Montör Armatur Fasad 

Montör mäter upp var 

armaturen ska sitta. 

  

Montör förbereder fasad med 

hål och plugg. 

  

  Fasaden går att borra i. 

 Armatur hålls mot fasad och 

skruvas på plats 

 

Montör håller armatur och 

skruvar samtidigt 

  

 Armaturen ska vara lätt.  

Montör har en ergonomisk 

arbetsställning. 

  

  Fasaden ger tillräckligt med 

fäste. 

Montör kopplar in stömkablar 

till lampan. 

  

 Armaturen ska ge utrymme åt 

montören för att underlätta el 

koppling 

 

Montör tänder lampan   

 Lamphuvudet riktas så att 

belysningen kommer på rätt 

ställe. 

 

Montör låser lamphuvudet   

Slutläge: 

-Montören riskerar inte arbetsskador. 

-Armaturen är säkert fäst i väggen. 

-Lampan belyser rätt ställe. 

Tabell (9.D) Ledpanelen blir varm 

Ledpanelen blir varm   

Begynnelse läge: 

-Armatur är monterad på vägg enligt anvisning 

-Lampan är tänd 

Ledpanel Armatur Driver 

Ledpanelen blir varm   

 Armaturen ska hjälpa till att 

kyla ledpanelen 

 

  Driven ska inte bli påverkad av 

värmen som uppstår 

Slutläge: 

-Drivern är opåverkad av ledpanelen. 
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Tabell (9.E) Regn träffar armatur 

Regn träffar armaturen   

Begynnelse läge: 

-Armatur är monterad på vägg enligt anvisning 

Regn Armatur Belysningskomponenter 

Regn faller.   

 Regn träffar armaturen.  

 Vatten rinner längs kablar.  

 Tätningar ska stoppa vattnet.  

  Belysningskomponenter ska 

inte utsättas för vatten 

Slutläge: 

-Belysningskomponenter är inte skadade. 

Tabell (9.F) Armatur återvinns 

Armatur Återvinns   

Begynnelse läge: 

-Armatur och/eller belysningskomponenter uppfyller inte längre sin funktion 

-Armaturen är nerskruvad från väggen 

Återvinningscentral Armatur Belysningskomponenter 

Varje material skruvas isär   

 Armaturen ska inte inneha 

många olika material. 

 

 Armaturen ska inte inneha 

några giftiga material. 

 

  Belysningskomponenter ska 

inte fästas med några giftiga 

material. 

Delarna sorteras   

Delarna återvinns   

Slutläge: 

-Materialet från armaturen återvinns till annan produkt eller till värme. 

 

 



 

Bilaga 10: pg. 1 (2) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

Bilaga 10: Funktionskrav 

Tabell (10.A) Funktionskrav på armaturen 

UK:NR Funktionskrav 

UK:1 Armaturen ska enkelt kunna modifieras. 

UK:2 Armaturen ska vara kostnadseffektiv. 

UK:3 Armaturen ska vara lätt. 

UK:4 Armaturen ska vara enkel att montera på fasad. 

UK:5 Armaturen ska vara enkel att montera i fabrik. 

UK:6 Armaturen ska ge utrymme för att enkelt koppla el-kablar. 

UK:7 Huvudet ska omsluta LED-panel (125x40x10 mm) och driver (125x45x20 

mm). 

UK:8 Armaturen ska skydda belysningskomponenter från vatten. 

UK:9 Kopplingsdosorna ska döljas av armaturen. 

UK:10 Armaturens belysningsriktning ska inte kunna ändras av vind eller snö. 

UK:11 Drivern ska inte påverkas av värme från ledpanelen. 

UK:12 Armaturen ska hjälpa till att kyla ledpanelen.  

UK:13 Armaturen ska vara miljövänlig. 

UK:14 Armaturen ska tillverkas genom miljövänliga tillverkningsmetoder. 

UK:15 Armaturen ska bestå av få material. 

UK:16 Armaturen ska bestå av miljövänliga material. 

UK:17 Armaturen ska vara enkel att återvinna. 

UK:18 Armaturen ska vara lämplig för serieproduktion. 

UK:19 Armaturen ska vara ca 115 cm lång. 

UK:20 Kabeldragningsuttagen ska placerade under infästningen, vara i linje och 

placerade nära väggen. 

UK:21 Armaturen ska ha ett estetiskt tilltalande utseende. 
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Tabell (10.A forts.) Funktionskrav på armaturen 

UK:NR Funktionskrav 

UK:22 Ledens låsnings funktion ska bestå utav ett material. 

UK:23 Drivern ska vara placerad i huvudet för att armaturen ska vara mer 

anpassningsbar. 

UK:24 Armaturen ska bestå av max 6 material. 

UK:25 Armaturen ska bestå av max 17 stycken delar. 

UK:26 Antalet skruvar ska minimeras. 

UK:27 Armaturen får använda sig av max 3 olika skruvar. 

UK:28 IP-klassificeringen ska vara högre än IP44. 

UK:29 Armaturen ska utnyttja standardiserade delar på så många komponenter 

som möjligt, för att minska kostnaden. 

UK:30 Armaturen ska inte inneha limning. 

UK:31 Infästningens storlek ska vara ca 100x100x40 [mm] 

UK:32 Armaturen ska vara säker. 
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Bilaga 11: Funktionsvärdering 

Tabell (11.A) Analytisk hierarkiprocess  

Armaturen ska vara enkel att montera Armaturen ska vara miljövänlig 

0,3 0,15 

  

        

     

    

  

Armaturen 

ska vara 

lätt.  

Armaturen 

ska vara 

enkel att 

montera på 

fasad. 

Armaturen 

ska vara 

enkel att 

montera i 

fabrik. 

Kabeldragningsuttagen 

ska vara placerade under 

infästningen, vara i linje 

och placerade nära 

väggen. 

Armaturen ska 

ge 

utrymme för 

att enkelt 

koppla el-

kablar  

Armaturen ska 

tillverkas genom 

miljövänliga 

tillverkningsprocesser. 

Armaturen 

ska bestå 

av få 

material.  

Armaturen 

ska bestå av 

miljövänliga 

material.  

Armaturen 

ska vara 

enkel att 

återvinna.  

0,1 0,25 0,25 0,2 0,2         

          0,2 0,35 0,35 0,1 

                  

                  

                  

0,03 0,075 0,075 0,06 0,06 0,03 0,0525 0,0525 0,015 

 

Tabell (11.A-Forts.) Analytisk hierarkiprocess 

Armaturen ska vara lönsam     Armaturen ska kunna sitta uppe länge 

          0,35 0,2 

      

Armaturen ska inte påverkas av väder och vind 
Armaturens komponenter ska vara hållbara och inte påverka 

varandra 

      

0,6 0,4 

Armaturen 

ska vara 

ca 115 cm 

lång. 

Armaturen 

ska ha ett 

estetiskt 

tilltalande 

utseende. 

Huvudet ska 

omsluta LED-panel 

(125x45x10 mm) 

och driver 

(125x45x20 mm). 

Armaturen ska 

vara 

kostnadeffektiv. 

Armaturen 

ska enkelt 

kunna 

modifieras.  

Armaturen ska 

vara lämplig för 

serieproduktion.  

Armaturen ska 

skydda 

belysnings-

komponenter 

från vatten.  

Kopplings-

dosorna 

ska döljas 

av 

armaturen.  

Armaturens 

belysningsriktning 

ska inte kunna 

ändras av vind eller 

snö.  

Armaturens 

livslängd ska vara 

lika lång som 

belysnings-

komponenternas. 

Drivern ska inte 

påverkas av värme 

från LED-panelen.  

Armaturen ska 

hjälpa till att kyla 

LED-panelen.   

                        

0,05 0,22 0,14 0,3 0,16 0,1             

                        

            0,35 0,25 0,4       

                  0,35 0,3 0,35 

0,0175 0,077 0,049 0,105 0,056 0,035 0,042 0,03 0,048 0,028 0,024 0,028 
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Tabell (11.B) Prioritetsordning 

1 0,105 Armaturen ska vara kostnadseffektiv. 

2. 0,077 Armaturen ska ha ett estetiskt tilltalande utseende. 

3. 0,075 Armaturen ska vara enkel att montera på fasad. 

4. 0,075 Armaturen ska vara enkel att montera i fabrik. 

5. 0,06 Armaturen ska ge utrymme för att enkelt koppla elkablar. 

6. 0,06 Kabeldragninguttagen ska vara placerade under infästningen, vara i linje och placerade 

nära väggen. 

7. 0,056 Armaturen ska enkelt kunna modifieras. 

8. 0,0525 Armaturen ska bestå av få material. 

9. 0,0525 Armaturen ska bestå av miljövänliga material. 

10. 0,049 Huvudet ska omsluta LED-panelen (125x45x10 [mm]) och driver (125x45x20 [mm]) . 

11. 0,048 Armaturens belysningsriktning ska inte kunna ändras av vind eller snö. 

12. 0,042 Armaturen ska skydda belysningskomponenterna från vatten. 

13. 0,035 Armaturen ska vara lämplig för serieproduktion. 

14. 0,03 Armaturen ska vara lätt. 

15. 0,03 Armaturen ska tillverkas genom miljövänliga tillverkningsprocesser. 

16. 0,03 Kopplingsdosorna ska döljas av armaturen. 

17. 0,028 Armaturens livslängd ska vara lika lång som belysningskomponenternas. 

18. 0,028 Armaturen ska hjälpa till att kyla LED-panelen. 

19. 0,024 Drivern ska inte påverkas av värme från LED-panelen. 

20. 0,0175 Armaturen ska vara 115 cm lång. 

21. 0,015 Armaturen ska vara enkel att återvinna. 
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Bilaga 12: Kvalitetshus
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Bilaga 13: Konkurrensjämförelse 

Tabell (13.A) Observerade egenskaper 

Observerade egenskaper Betydelse 

Antal delar, samt vilken typ av del Ett stort antal delar betyder negativ 

effekt på tillverkningsvänlighet och 

monteringsvänlighet. 

Antal standard delar Ett stort antal standard delar kan 

betyda en billigare konstruktion då 

specialbeställda komponenter 

vanligen är dyrare. 

Antal skruvar Ett stort antal skruvar påverkar 

monteringsvänligheten negativt. 

Antal olika material Innehar armaturen ett stort antal olika 

material blir återvinningsprocessen 

komplicerad och armaturen får 

således sämre miljöpåverkan. 

Antal olika monteringsmoment Kan monteringen delas in i ett få antal 

monteringsmoment blir monteringen 

effektivare. 

Monteringstid En kort monteringstid ger vanligtvis 

en lägre monteringskostnad. 

Vikt En hög vikt påverkar 

miljövänligheten, 

monteringsvänligheten, i fabrik och 

på fasad, negativt. 

Storlek Storleken har stor påverkan på vikten. 

Kabeldragnings vänlighet vid 

infästning 

Kabeldragningen vid infästningen 

görs av installatören. En rymlig 

infästning är mer 

kabeldragningsvänlig.  

IP-klassificering IP-klassificeringen bestämmer hur 

vatten/damm säker armaturen är. 

Planerad livslängd En lång planerad livslängd är mer 

miljövänlig. 
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Figur (13.A) Konkurrent armatur: "Svart" 

 

Figur (13.B) Konkurrent armatur: "Vit" 

 

Figur (13.C) Konkurrent armatur: "Grå" 
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Figur (13.D) Isärskruvad konkurrentarmatur: "Svart" 

 

 

Figur (13.E) Isärskruvad konkurrentarmatur: "Vit" 

 

Figur (13.F) Isärskruvad konkurrentarmatur: "Grå" 
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Tabell (13.B) Konkurrent analys 

Namn: Svart Grå Vit 

Antal delar 3 gjutna delar 

3 plast delar 

1 bockad plåt 

1 rör 

1 glasskiva 

1 Lampa 

1 Driver 

1 Sladd 

2 Kopplingslister 

4 gummi/silikon 

delar 

 

Totalt: 18 delar 

6 gjutna delar 

1 Stansad 

aluminiumplåt 

12 plast delar 

7 gummi/silikon 

delar 

1 rör 

1 glasskiva 

1 Lampa 

1 Sladd 

1 Driver 

1 Kopplingslist 

Totalt: 32 delar 

3 gjutna delar 

3 plast delar 

1 rör 

1 glasskiva 

1 Lampa 

1 Driver 

1 Sladd 

2 Kopplingslister 

4 gummi/silikon 

delar 

 

Totalt: 17 delar 

Antal standard delar (exkl. skruvar) 4 st (sladd, 

kopplingslister, o-

ring) 

2 st 4 st 

Antal skruvar 20 st 37 st 11 st 

Antal olika material 6 (gjutjärn, stål, 

plast, koppar, glas, 

gummi) 

7 (gjutjärn, stål, 

aluminium, plast, 

koppar, glas, 

gummi) 

6 (gjutjärn, stål, 

plast, koppar, 

glas, gummi) 

Antal monteringsmoment 9 st 11 st 9 st 

Monteringstid 14,5 min 28,31 min (utan 

limning) 

12 min 

Vikt 3400 gram 3200 gram 2750 gram 

Storlek (totala yttermått) [mm] 1370x200x120 1298x120x182 1150x120x92 

Kabeldragnings vänlighet (storlek på 

kopplingsdosa) [mm] 

200x150x80 180x130x57 120x87x83 

IP-klassificering 

Lampa: 

Infästning: 

Armatur: 

 

IP65 

IP65 

IP30-IP33 

 

IP44 

IP44 

IP44 

 

IP65 

IP65 

IP30-IP33 

Planerad livslängd 50 000  timmar 30 000 timmar 50 000  timmar 
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Tabell (13.C) Ranking av konkurrenter 

Produktegenskap Svart Grå Vit 

Modifieringsbarhet 1 1 2 

Materialutnyttjande 2 1 3 

Monteringsvänlighet på fasad 2 2 3 

Monteringsvänlighet på fabrik 3 1 3 

Kopplingsvänlighet vid montering på fasad 3 2 4 

Vattenbeständighet 5 4 5 

Riktningslåsning 2 4 2 

Nyttjande av miljövänliga material 2 2 2 

Nyttjande av miljövänliga tillverkningsmetoder 3 3 3 

Återvinningsbarhet 3 1 3 

Totalt 26 21 30 
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Bilaga 14: Atomära funktioner 

Tabell (14.A) Relationer mellan enheter och armatur 

Armatur Relation Enhet 

Armatur Skyddar, riktar  

och bär 

Belysnings-

komponenter 

Armatur Fästs på Fasad 

Armatur Monteras av Montör 

Armatur Installeras av Installatör 

Armatur Tyngs och riktas  

om av 

Vind och Snö 

Armatur Skyddar belysnings-

komponenter från 

Vatten 

Armatur Återvinns på Återvinningscentral 

 

Tabell (14.B) Prestationer 

Relation Prestation 

Skyddar, riktar och bär Vara omslutande, riktbar och 

låsbar 

Fästs på Vara fästbar 

Monteras av Vara monterbar 

Installeras av Vara installerbar 

Tyngs och riktas  

om av (Vind och Snö) 

Vara opåverkbar 

Skyddar belysnings-

komponenter från (Vatten) 

Vara omslutande 

Återvinns på Vara återvinningsbar 
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Tabell (14.C) Atomära funktioner 

Specifika atomära funktioner Allmänna atomära funktioner 

Vara omslutande Vara monterbar 

Vara fästbar Vara installerbar 

Vara opåverkbar Vara isärtagbar 

Vara riktbar  
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Bilaga 15: Komponentfunktionskrav 

Tabell (15.A) Komponentspecifika funktionskrav  

Huvud 

UK:6 Armaturen ska ge utrymme för att enkelt koppla el-

kablar 

UK:7 Huvudet ska omsluta LED-panel (125x40x10 mm) och 

driver (125x45x20 mm). 

UK:8 Armaturen ska skydda belysningskomponenter från 

vatten. 

UK:11 Drivern ska inte påverkas av värme från ledpanelen. 

UK:12 Armaturen ska hjälpa till att kyla ledpanelen.  

UK:23 Drivern ska vara placerad i huvudet för att armaturen 

ska vara mer anpassningsbar. 

UK:28  IP-klassificeringen ska vara högre än IP44. 

Vinkelled 

UK:10 Armaturens belysningsriktning ska inte kunna ändras av 

vind eller snö. 

UK:22 Ledens låsnings funktion ska bestå utav ett material. 

Arm 

UK:19 Armaturen ska vara ca 115 cm lång. 

Infästning 

UK:4 Armaturen ska vara enkel att montera på fasad. 

UK:6 Armaturen ska ge utrymme för att enkelt koppla el-

kablar 

UK:9 Kopplingsdosorna ska döljas av armaturen. 

UK:28 IP-klassificeringen ska vara högre än IP44. 

UK:31 Infästningens storlek ska vara ca 100x100x40 [mm] 
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Tabell (15.B) Krav gällande alla delar 

UK:1 Armaturen ska enkelt kunna modifieras. 

UK:2 Armaturen ska vara kostnadseffektiv. 

UK:3 Armaturen ska vara lätt. 

UK:5 Armaturen ska vara enkel att montera i fabrik. 

UK:13 Armaturen ska vara miljövänlig. 

UK:14 Armaturen ska tillverkas genom miljövänliga tillverkningsmetoder. 

UK:15 Armaturen ska bestå av få material. 

UK:16 Armaturen ska bestå av miljövänliga material. 

UK:17 Armaturen ska vara enkel att återvinna. 

UK:18 Armaturen ska vara lämplig för serieproduktion. 

UK:24 Armaturen ska bestå av max 6 material. 

UK:25 Armaturen ska bestå av max 17 stycken delar. 

UK:26 Antalet skruvar ska minimeras. 

UK:27 Armaturen får använda sig av max 3 olika skruvar. 

UK:29 Armaturen ska utnyttja standardiserade delar på så många komponenter 

som möjligt, för att minska kostnaden. 

UK:30 Armaturen ska inte inneha limning. 

UK:32 Armaturen ska vara säker. 
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Bilaga 16: Studie av primärt användingsfall 

Tabell (16.A) Studie av primärt användingsfall 

Belysningsarmaturen lyser upp fasaden. 
Begynnelse läge: 

-Huvudet är monterat på armaturen. 

-Belysningskomponenter är monterade innuti huvudet. 

-Armaturen är monterad på vägg. 

-Lampan är tänd. 

Huvud Vinkelled Arm Infästning Belysnings-

komponenter 

El-

komponenter 

Vägg Väder Montör 

Huvudet 

omsluter lampa 

och driver. 

        

    Lampa och driver 

får plats i 

huvudet. 

    

 Vinkelleden 

monteras på 

huvudet. 

       

Huvudet kan 

monteras ihop 

med 

vinkelleden. 

        

 Vinkelleden 

monteras på 

armen. 

       

Huvudet kan 

vinklas med 

vinkelleden. 

        

 Vinkelleden är 

ställbar. 

       

  Armen kan 

monteras ihop 

med vinelleden. 

      

  Armen 

monteras i 

infäsningen. 

      

  Armen placerar 

belysnings-

komponenterna 

rätt avstånd från 

väggen. 

      

   Infästningen 

kan monteras 

ihop med 

armen. 

     

     Sladden kan nå 

belysnings-

komponen-

terna. 

   

Huvud tillåter 

kabeldragning. 

        

 Vinkelled 

tillåter 

kabeldragning 

       

  Arm tillåter 

kabeldragning. 

      

   Infästning 

tillåter 

kabeldragning. 
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Tabell (16.A forts.) Studie av primärt användingsfall 
Huvud Vinkelled Arm Infästning Belysnings-

komponenter 

El-

komponenter 

Vägg Väder Montör 

        Montör 

serie-

kopplar 

armaturer. 

   Infästning 

tillåter enkel 

seriekoppling av 

armaturer. 

     

   Infästning 

omsluter en 

kopplingsdosa 

     

    Kopplingsdosa får 

plats i infästning. 

    

        Montör 

monterar 

infästning 

på vägg. 

   Infästning 

tillåter enkel 

montering på 

vägg. 

     

      Vägg kan 

bära 

armaturen 

  

    Lampan tänds.     

    Lampan blir 

varm. 

    

Huvudet klarar 

värme. 

        

Huvudet kyler 

lampan. 

        

    Lampan svalnar     

       Det 

regnar. 

 

Huvudet 

skyddar 

belysnings- 

komponenter 

från väta. 

        

 Vinkelleden är 

vattentät. 

       

  Armen är 

vattentät. 

      

   Infästning är 

vattentät. 

     

    Kopplingsdosan 

skyddar 

kopplingen vid 

infästningen. 

    

     Inga el- 

komponenter 

blir vatten- 

skadade. 

   

       Snö 

tynger 

armatur

en. 

 

 Vinkelleden 

håller samma 

vinkel. 

       

  Armen 

fortsätter vara 

rak. 
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Bilaga 17: Lösningar för svåra funktioner 

Tabell (17.A) Lösningar för huvudets funktioner 

Huvudet omsluter lampa och 

driver. 

Huvudet skyddar 

belysningskomponenter från väta. 

Profil konstruktion Tätningslist 

Gjuten konstruktion Tätningsmassa 

Formsprutad plast Tätningstejp 

 

Tabell (17.B) Lösningar för vinkelledens funktioner 

Vinkelleden 

är ställbar 

Vinkelled 

tillåter 

kabeldragning 

Vinkelleden är 

vattentät 

Vinkelleden 

håller samma 

vinkel. 

Stegvis låsning Genomgående 

hål 

Tätningslist Friktions låsning 

Steglös låsning Frigående kabel Tätningsmassa Mekanisk låsning 

  Slang+Slangtätning Magnetisk låsning 

  O-ring Hydraulisk 

låsning 

  Kabeltätning  

 

Tabell (17.C) Lösningar för armens funktion 

Arm tillåter kabeldragning 

Runt rör 

Fyrkantsrör 

Sexkantsrör 
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Tabell (17.D) Lösningar för infästningens funktioner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infästningen omsluter en 

kopplingsdosa 

Infästning tillåter enkel 

montering på vägg. 

Infästningen är 

vattentät 

Profil konstruktion Skruvhål Tätningslist 

Gjuten konstruktion Hängbleck Tätningsmassa 

Formsprutad plast Krok Tätningstejp 

 Snöre  

 Sugpropp  
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Bilaga 18: Konceptklassificeringsdiagram 

 

Figur (18.A) Konceptklassificeringsdiagram: Huvud 

 

Figur (18.B) Konceptklassificeringsdiagram: Arm 

 

Huvud 

Omslutning 

Profil 
konstuktion 

Gjuten 
konstruktion 

Formsprutad 
konstruktion 

Tätning 

Tätningslist 

Tätningsmassa 

Tätningstejp 

Arm Kabeldragning 

Runt rör 

Fyrkantsrör 

Sexkantsrör 
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Figur (18.C) Konceptklassificeringsdiagram: Vinkelled 

  

Vinkelled 

Sällbar 

Stegvis 

Steglös 

Kabeldragning 

Genomgående 

Frigående 

Tätning 

Tätningslist 

Tätningsmassa 

Slang+ 

Slangtätning 

O-ring 

Kabeltätning 

Vinkellåsning 

Friktion 

Mekanisk 

Magnetisk 

Hydraulisk 
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Figur (18.D) Konceptklassificeringsdiagram: Infästning 

Infästning 

Omslutning 

Profil 
konstruktion 

Gjuten 
konstruktion 

Formsprutad 
konstruktion 

Montering på 
vägg 

Skruvhål 

Hängbleck 

Krok 

Snöre 

Sugpropp 

Tätning 

Tätningslist 

Tätningsmassa 

Tätningstejp 
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Bilaga 19: Sållning och kombination av konceptfragment 

Sållning 

Tabell (19.A) Sållning av konceptfragment: Huvud 

 

Omslutning 

Profil konstuktion 

Gjuten konstruktion 

Formsprutad konstuktion 

 

Tätning 

Tätningslist 

Tätningsmassa 

Tätningstejp 

-Den gjutna omslutningskonceptet sållas bort då det anses vara svårt och dyrt att anpassa 

ifall nya belysningskomponenter tas fram. Ursprung från UK:1. 

-Den formsprutade omslutningskonceptet sållas bort då det ställer stora begränsningar på 

val av material. Denna tillverkningsmetod tillåter uteslutande bara plast, och detta 

material har inte tillräckligt med styvhet, hållfasthetsegenskaper eller värmeegenskaper. 

Ursprung från UK:11 och UK:32. 

Tabell (19.B) Sållning av konceptfragment: Vinkelled 

Sällbar Stegvis 

Steglös 

Kabeldragning Genomgående 

Frigående 

 

 

Tätning 

Tätningslist 

Tätningsmassa 

Slang+Slangtätning 

O-ring 

Kabeltätning 

 

Vinkellåsning 

Friktion 

Mekanisk 

Magnetisk 

Hydraulisk 

-Konceptfragmentet "Slang+Slangtätning" sållas bort då det finns sladdar som 

tillsammans med en kabeltätning har samma effekt till ett lägre pris. 

-Konceptet med magnetisk vinkellåsning sållas då det är en komplex och dyr lösning som 

dessutom får svag låsning. Ursprung från UK:2 och UK:10 

-Den hydrauliska vinkellåsningen sållas då det är en komplex och dyr lösning. Ursprung 

från UK:2 och UK:5. 

Tabell (19.C) Sållning av konceptfragment: Arm 

 

Kabeldragning 

Runt rör 

Fyrkantsrör 

Sexkantsrör 

Inget konceptfragment sållas från armen. Samtliga konceptfragment anses fungera till 

liknande kostnader.  
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Tabell (19.D) Sållning av konceptfragment: Infästning 

 

Omslutning 

Profil konstuktion 

Gjuten konstruktion 

Formsprutad konstuktion 

 

 

Montering på vägg 

Skruvhål 

Hängbleck 

Krok 

Snöre 

Sugpropp 

 

Tätning 

Tätningslist 

Tätningsmassa 

Tätningstejp 

-Det gjutna omslutningskonceptet sållas bort då det anses vara svårt och dyrt att anpassa 

ifall en annan kopplingsklocka ska användas. Ursprung från UK:1. 

-Det formsprutade omslutningskonceptet sållas bort då det ställer stora begränsningar på 

val av material. Denna tillverkningsmetod tillåter uteslutande bara plast, och detta 

material har inte tillräcklig styvhet, hållfasthet eller värmetålighet. Ursprung från UK:32. 

-Konceptfragmentet där armaturen skulle fästas vid väggen med hjälp av snöre eller 

sugpropp sållas bort då dessa inte kan upprätthålla en tillräcklig låsning som kan anses 

som säker eller långvarig. Ursprung från UK:32. 

Kombination 

Tabell (19.E) Återstående konceptfragment: Vinkelled 

Funktioner Kabeldragning Ställbar Vinkellåsning 

Koncept fragment Genomgående hål Stegvis låsning Friktionslåsning 

Frigående hål Steglös låsning Mekanisklåsning 

 

Tabell (19.F) Möjliga kombinationer av vinkelledens återstående konceptfragment 

Kabeldragning Ställbar Vinkellåsning 

Genomgående hål Stegvis låsning Friktionslåsning 

Genomgående hål Stegvis låsning Mekanisklåsning 

Frigående hål Stegvis låsning Friktionslåsning 

Frigående hål Stegvis låsning Mekanisklåsning 

Genomgående hål Steglös låsning Friktionslåsning 

Genomgående hål Steglös låsning Mekanisklåsning 

Frigående hål Steglös låsning Friktionslåsning 

Frigående hål Steglös låsning Mekanisklåsning 

 

Tabell (19.G) Kvarvarande kombinationer 

 Kabeldragning Ställbar Vinkellåsning 

Kombination 1 Genomgående hål Stegvis Mekanisklåsning 

Kombination 2 Genomgående hål Stegvis Friktionslåsning 

Kombination 3 Genomgående hål Steglös Friktionslåsning 

Kombination 4 Frigående hål Stegvis Mekanisklåsning 

Kombination 5 Frigående hål Stegvis Friktionslåsning 

Kombination 6 Frigående hål Steglös Friktionslåsning 
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Bilaga 20: Huvudkoncept 

Huvudkoncept 1: 

 

Figur (20.A) Huvudkoncept 1: Huvud 

 

Figur (20.B) Huvudkoncept 1: Sprängskiss 
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Figur (20.C) Huvudkoncept 1: Profil 

Tabell (20.A) Förklaring av huvudkoncept 1 

Pressriktning Z 

Profil definition Sluten 

Antal delar 4 

Antal skruvar 12 

Yttermått 145x100x50 [mm] 

Material Aluminium 

 

  



 

Bilaga 20: pg. 3 (10) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

Huvudkoncept 2: 

 

Figur (20.D) Huvudkoncept 2: Huvud

 

Figur (20.E) Huvudkoncept 2: Sprängskiss

 

Figur (20.F) Huvudkoncept 2: Profil 
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Tabell (20.B) Förklaring av huvudkoncept 2 

Pressriktning X 

Profil definition Sluten 

Antal delar 4 

Antal skruvar 4 

Yttermått 135x50x110 [mm] 

Material Aluminium 

 

Huvudkoncept 3:  

 

Figur (20.G) Huvudkoncept 3: Huvud 
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Figur (20.H) Huvudkoncept 3: Sprängskiss 

 

Figur (20.I) Huvudkoncept 3: Profil 

Tabell (20.C) Förklaring av huvudkoncept 3 

Pressriktning X 

Profil definition Öppen 

Antal delar 5 

Antal skruvar 4 

Yttermått 135x30x100 [mm] 

Material Aluminium 
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Huvudkoncept 4: 

 

Figur (20.J) Huvudkoncept 4: Huvud 

 

Figur (20.K) Huvudkoncept 4: Sprängskiss 

 

Figur (20.L) Huvudkoncept 4: Profil 
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Tabell (20.D) Förklaring av huvudkoncept 4 

Pressriktning Y 

Profil definition Sluten 

Antal delar 3 

Antal skruvar 8 

Yttermått 50x50x130 [mm] 

Material Aluminium 

Huvudkoncept 5: 

 

Figur (20.M) Huvudkoncept 5: Huvud 

 

Figur (20.N) Huvudkoncept 5: Sprängskiss 
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Figur (20.O) Huvudkoncept 5: Profil 

Tabell (20.E) Förklaring av huvudkoncept 5 

Pressriktning Y 

Profil definition Öppen 

Antal delar 4 

Antal skruvar 4 

Yttermått 110x55x130 [mm] 

Material Aluminium 
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Huvudkoncept 6: 

 

Figur (20.P) Huvudkoncept 6: Huvud 

 

Figur (20.Q) Huvudkoncept 6: Sprängskiss 
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Figur (20.R) Huvudkoncept 6: Profil 

Tabell (20.F) Förklaring av huvudkoncept 6 

Pressriktning Y 

Profil definition Öppen 

Antal delar 4 

Antal skruvar 8 

Yttermått 135x55x55 [mm] 

Material Aluminium 

 

 



 

Bilaga 21: pg. 1 (12) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

Bilaga 21: Vinkelledskoncept 

Vinkelledskoncept 1: 

 

Figur (21.A) Vinkelledskoncept 1: Led 

 

Figur (21.B) Vinkelledskoncept 1: Sprängskiss 
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Tabell (21.A) Förklaring av vinkelledskoncept 1 

Kombination  1 (Genomgående hål, stegvis, mekanisklåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning 

Antal delar 5 

Antal skruvar 1 

Yttermått 37,5x25x25 [mm] 

Material Aluminium 

Vinkelledskoncept 2: 

 

Figur (21.C) Vinkelledskoncept 2: Led 
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Figur (21.D) Vinkelledskoncept 2: Sprängskiss 

Tabell (21.B) Förklaring av vinkelledskoncept 2 

Kombination  1 (Genomgående hål, Stegvis, mekanisklåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning 

Antal delar 5 

Antal skruvar 1 

Yttermått 37,5x25x25 [mm] 

Material Aluminium 

Vinkelledskoncept 3: 

 

Figur (21.E) Vinkelledskoncept 3: Led 
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Figur (21.F) Vinkelledskoncept 3: Sprängskiss 

Tabell (21.C) Förklaring av vinkelledskoncept 3 

Kombination  2 (Genomgående hål, Stegvis, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning+Fräsning 

Antal delar 4 

Antal skruvar 1 

Yttermått 37,5x25x25 [mm] 

Material Aluminium 
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Vinkelledskoncept 4: 

 

Figur (21.G) Vinkelledskoncept 4: Led 

 

Figur (21.H) Vinkelledskoncept 4: Sprängskiss 
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Tabell (21.D) Förklaring av vinkelledskoncept 4 

Kombination  3 (Genomgående hål, Steglös, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning 

Antal delar 5 

Antal skruvar 0 (1) 

Yttermått 37,5x25x25 [mm] 

Material Aluminium 

Vinkelledskoncept 5: 

 

Figur (21.I) Vinkelledskoncept 5: Led

 

Figur (21.J) Vinkelledskoncept 5: Sprängskiss 
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Tabell (21.E) Förklaring av vinkelledskoncept 5 

Kombination  3 (Genomgående hål, Steglös, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Rörbockning 

Antal delar 2 

Antal skruvar 1 

Yttermått 50x20x50 [mm] 

Material Aluminium 

Vinkelledskoncept 6: 

 

Figur (21.K) Vinkelledskoncept 6: Led 

 

Figur (21.L) Vinkelledskoncept 6: Sprängskiss 
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Tabell (21.F) Förklaring av vinkelledskoncept 6 

Kombination  3 (Genomgående hål, Steglös, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning 

Antal delar 2 

Antal skruvar 1 

Yttermått 50x20x50 [mm] 

Material Aluminium 

Vinkelledskoncept 7: 

 

Figur (21.M) Vinkelledskoncept 7: Led 
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Figur (21.N) Vinkelledskoncept 7: Sprängskiss 

Tabell (21.G) Förklaring av vinkelledskoncept 7 

Kombination  4 (Frigående hål, Stegvis, mekanisklåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Stansning 

Antal delar 2 

Antal skruvar 2 

Yttermått 37,5x25x3 [mm] 

Material Aluminium eller stål 

Vinkelledskoncept 8: 

 

Figur (21.O) Vinkelledskoncept 8: Led 
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Figur (21.P) Vinkelledskoncept 8: Sprängskiss 

Tabell (21.H) Förklaring av vinkelledskoncept 8 

Kombination  5 (Frigående hål, Stegvis, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning+Fräsning 

Antal delar 2 

Antal skruvar 1 

Yttermått 25x15x45 [mm] 

Material Aluminium 
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Vinkelledskoncept 9: 

 

Figur (21.Q) Vinkelledskoncept 9: Led 

 

Figur (21.R) Vinkelledskoncept 9: Sprängskiss 

Tabell (21.I) Förklaring av vinkelledskoncept 9 

Kombination  6 (Frigående hål, Steglös, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Stansning 

Antal delar 2 

Antal skruvar 1 

Yttermått 37,5x25x3 [mm] 

Material Aluminium eller stål 
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Vinkelledskoncept 10 

 

Figur (21.S) Vinkelledskoncept 10: Led 

 

Figur (21.T) Vinkelledskoncept 10: Sprängskiss 

Tabell (21.J) Förklaring av vinkelledskoncept 10 

Kombination  6 (Frigående hål, Steglös, friktionslåsning) 

Primär 

tillverkningsmetod 

Strängpressning 

Antal delar 2 

Antal skruvar 1 

Yttermått 25x15x45 [mm] 

Material Aluminium 
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Bilaga 22: Infästningskoncept 

Upphängningskoncept 

Tabell (22.A): Upphängningskoncept 

 

Upphängningskoncept 1: 

Konceptfragment: Skruvhål. 

 

 

 

 

Upphängningskoncept 2: 

Konceptfragment: Hängbleck. 

 

 

Upphängningskoncept 3: 

Konceptfragment: Krok. 
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Infästningskoncept 1: 

 

Figur (22.A) Infästningskoncept 1: Infästning 

 

Figur (22.B) Infästningskoncept 1: Sprängskiss 
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Figur (22.C) Infästningskoncept 1: Profil 

Tabell (22.B) Infästningskoncept 1 

Pressriktning  Y  

Profildefinition  Sluten  

Antal delar  3  

Antal skruvar  3  

Upphängningsplacering Profil 

Kopplingsklockas förhållande mot 

vägg 

Vinkelrät 

Kompatibla upphängningskoncept Koncept 1, 2 och 3 

Kompatibelt med huvudprofil Nej 

Material  Aluminium  
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Infästningskoncept 2: 

 

Figur (22.D) Infästningskoncept 2: Infästning 

 

Figur (22.E) Infästningskoncept 2: Sprängskiss 
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Figur (22.F) Infästningskoncept 2: Profil 

Tabell (22.C) Infästningskoncept 2 

Pressriktning  X 

Profildefinition  Sluten  

Antal delar  3  

Antal skruvar  4  

Upphängningsplacering Bakre stansade plåten  

Kopplingsklockas förhållande mot 

vägg 

Parallell 

Kompatibla upphängningskoncept Koncept 1 och 2. 

Kompatibelt med huvudprofil Nej 

Material  Aluminium  
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Infästningskoncept 3: 

 

Figur (22.G) Infästningskoncept 3: Infästning 

 

Figur (22.H) Infästningskoncept 3: Sprängskiss 
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Figur (22.I) Infästningskoncept 3: Profil 

Tabell (22.D) Infästningskoncept 3 

Pressriktning  X 

Profildefinition  Sluten  

Antal delar  3  

Antal skruvar  10 

Upphängningsplacering Bakre stansade plåten  

Kopplingsklockas förhållande mot 

vägg 

Parallell 

Kompatibla upphängningskoncept Koncept 1 och 2. 

Kompatibelt med huvudprofil Ja (Huvudkoncept 1) 

Material  Aluminium  
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Infästningskoncept 4: 

 

Figur (22.J) Infästningskoncept 4: Infästning

 

Figur (22.K) Infästningskoncept 4: Profil 
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Figur (22.L) Infästningskoncept 4: Sprängskiss 

Tabell (22.E) Infästningskoncept 4 

Pressriktning  Z 

Profildefinition  Öppen  

Antal delar  5 

Antal skruvar  6 

Upphängningsplacering Bakre stansade plåten  

Kopplingsklockas förhållande mot 

vägg 

Parallell 

Kompatibla upphängningskoncept Koncept 1 och 2. 

Kompatibelt med huvudprofil Ja (Huvudkoncept 3) 

Material  Aluminium  
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Infästningskoncept 5: 

 

Figur (22.M) Infästningskoncept 5: Infästning 

 

Figur (22.N) Infästningskoncept 5: Sprängskiss 
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Figur (22.O) Infästningskoncept 5: Profil 

Tabell (22.F) Infästningskoncept 5 

Pressriktning  Z och Y 

Profildefinition  Öppen  

Antal delar  7 

Antal skruvar  6 

Upphängningsplacering Bakre stansade plåten  

Kopplingsklockas förhållande mot 

vägg 

Parallell 

Kompatibla upphängningskoncept Koncept 1 och 2. 

Kompatibelt med huvudprofil Ja (Huvudkoncept 3) 

Material  Aluminium  
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Bilaga 23: Bilder på 3D-printade koncept 

 

Figur (23.A) Huvudkoncept 2 

 

Figur (23.B) Huvudkoncept 3 
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Figur (23.C) Huvudkoncept 4 

 

Figur (23.D) Huvudkoncept 5 
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Figur (23.E) Vinkelledskoncept 1 

 

Figur (23.F) Vinkelledskoncept 4 
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Figur (23.G) Vinkelledskoncept 6 

 

Figur (23.H) Vinkelledskoncept 7 
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Bilaga 24: Konceptutvärdering 

Tabell (24.A) Relevanta produktegenskaper 

Relevanta produktegenskaper 

Mål Egenskapsnamn 

Huvud 

Huvudet ska vara kostnadseffektivt Kostnadseffektivt 

Huvudet ska vara enkelt att modifieras Modifierbart 

Huvudet ska vara enkelt att montera ihop på fabrik Monteringsbar på fabrik 

Huvudet ska vara vara lämpligt för serieproduktion Serietillverkningslämplighet  

Huvudet ska vara lätt Vikt 

Huvudet ska skydda belysningskomponenter från vatten Vattentätt  

Huvudet ska kyla ledpanelen Kylning  

Huvudet ska ha ett estetiskt tilltalade utseende Utseende  

Vinkelled 

Vinkelleden ska vara kostnadseffektiv Kostnadseffektivt  

Vinkelleden ska vara enkel att montera ihop på fabrik  Monteringsbar på fabrik  

Vinkelleden ska vara lämplig för serieproduktion Serietillverkningslämplighet  

Vinkelleden ska inte ändra riktning p.g.a vind eller snö Riktningslåsning  

Vinkelleden ska skydda kabel Kabelskydd 

Arm 

Armen ska vara kostnadseffektiv Kostnadseffektiv  

Armen ska inte ändra riktning p.g.a vind eller snö Riktningslåsning   

Infästning 

Infästningen ska vara kostnadseffektiv Kostnadseffektiv  

Infästningen ska vara enkel att montera på fasad Monteringsbar på fasad  

Infästningen ska vara enkel att montera ihop på fabrik Monteringsbar på fabrik  

Infästninen ska vara lämplig för serieproduktion Serietillverkningslämplighet  

Huvudet ska vara lätt Vikt  

Infästningen ska ge utrymme för att koppla el-kablar Kopplingsbar  

Infästningen ska ha ett estetiskt tilltalade utseende Utseende 

Vinkelleden ska inte ändra riktning p.g.a vind eller snö Stabilitet 
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Tabell (24.B) Initial sållning av Huvudkoncept 

Initial sållning av Huvudkoncept 
Huvudkoncept 

 

 

 

 

Egenskapsnamn 

1 

 

 
 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

Konstnadseffektiv 0 0 0 0 0 0 

Modifieringsbart  0 0 0 - 0 0 

Monteringsbar på 

fabrik 

0 0 0 - - 0 

Serietillverknings-

lämplighet 

0 0 0 0 0 0 

Vikt 0 0 0 + 0 + 

Vattentätt 0 - - - - - 

Kylning 0 0 0 0 0 0 

Utseende 0 - + - - - 

Total: 0 -2 0 -3 -3 -1 

Behåll Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Tabell (24.C) Initial sållning av Vinkelledskoncept 

Initial sållning av Vinkelledskoncept 

Vinkelleds-

koncept 

 

 

 

 

Egenskapsnamn 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Konstnads-

effektiv 

0 - 0 - - - + 0 + 0 

Monteringsbar på 

fabrik 

0 - + + + + + + + + 

Serietillverknings-

lämplighet 

0 0 - - - - + + + + 

Riktningslåsning 0 0 + - - - 0 0 - - 

Kabelskydd 0 0 0 0 0 0 - - - - 

Total: 0 -2 +1 -2 -2 -2 +2 +1 +1 0 

Behåll Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
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Tabell (24.D) Initial sållning av Armkoncept 

Initial sållning av Armkoncept 

Armkoncept 

 

 

 

 

Egenskapsnamn 

1 

 

2 

 

3 

 

Konstnadseffektiv 0 0 - 

Riktningslåsning 0 0 0 

Total: 0 0 -1 

Behåll Ja Ja Nej 

Tabell (24.E) Initial stållning av Infästningskoncept 

Initial sållning av Infästningskoncept 
Infästnings- 

koncept 

 

 

 

 

 

Egenskapsnamn 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Konstnadseffektiv 0 0 + + + 

Monteringsbar på 

fasad 

0 0 0 0 0 

Monteringsbar på 

fabrik 

0 0 0 0 0 

Serietillverknings-

lämplighet 

0 0 0 - - 

Vikt 0 - - - - 

Kopplingsbar 0 + + + + 

Utseende 0 + + - - 

Stabilitet 0 + - - - 

Total: 0 +2 +1 -2 -2 

Behåll Nej Ja Ja Nej Nej 
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Tabell (24.F) Pugh's konceptvalsmatris: Huvud 

Produktegenskap Betydelse-

värde 

Koncept 1  

 
(referenskoncept) 

Koncept 2 

 

Koncept 3 

 

Koncept 6 

 

  Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg 

Konstnadseffektiv 0,105 3 0,315 1 0,105 3 0,315 4 0,42 

Utseende 0,077 3 0,231 2 0,154 5 0,385 2 0,154 

Monteringsbar på fabrik 0,075 3 0,225 3 0,225 3 0,225 2 0,15 

Modifieringsbart  0,056 3 0,168 3 0,168 3 0,168 3 0,168 

Vattentätt 0,042 3 0,126 3 0,126 3 0,126 3 0,126 

Serietillverknings-

lämplighet 

0,035 3 0,105 2 0,07 2 0,07 3 0,105 

Vikt 0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09 4 0,12 

Kylning 0,024 3 0,072 3 0,072 3 0,072 2 0,048 

Summering:   1,332  1,01  1,451  1,291 

Rank  2 4 1 3 

Fortsätta utveckla?  Nej Nej Ja Nej 

Tabell (24.G) Pugh's konceptvalsmatris: Vinkelled 

Produktegenskap Betydelse-

värde 

Koncept 7  

 
(referenskoncept) 

Koncept 3 

 

Koncept 8 

 

Koncept 9 

 

  Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg 

Konstnadseffektiv 0,105 3 0,315 2 0,21 2 0,21 3 0,315 

Monteringsbar på fabrik 0,075 3 0,225 3 0,225 3 0,225 4 0,3 

Riktningslåsning 0,048 3 0,144 5 0,24 4 0,192 1 0,045 

Kabelskydd 0,042 3 0,126 5 0,21 3 0,126 3 0,126 

Serietillverknings-

lämplighet 

0,035 3 0,105 2 0,07 2 0,07 4 0,14 

Summering:   0,915  0,955  0,823  0,929 

Rank  3 1 4 2 

Fortsätta utveckla?  Nej Ja Nej Nej 

Tabell (24.H) Pugh's konceptvalsmatris: Arm 

Produktegenskap Betydelse-

värde 

Koncept 1  

 
(referenskoncept) 

Koncept 2 

 

  Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Konstnadseffektiv 0,105 3 0,315 3 0,315 

Riktningslåsning 0,048 3 0,144 3 0,144 

Summering:   0,459  0,459 

Rank  1 1 

Fortsätta utveckla?  Ja Ja 
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Tabell (24.I) Pugh's konceptvalsmatris: Infästning 

Produktegenskap Betydelse-

värde 

Koncept 2  

 
(referenskoncept) 

Koncept 3 

 

  Betyg Justerat 

betyg  

Betyg Justerat 

betyg  

Konstnadseffektiv 0,105 3 0,315 4 0,42 

Utseende 0,077 3 0,231 3 0,231 

Monteringsbar på fasad 0,075 3 0,225 3 0,225 

Monteringsbar på fabrik 0,075 3 0,225 3 0,225 

Kopplingsbar 0,06 3 0,18 2 0,12 

Stabilitet 0,048 3 0,144 1 0,048 

Serietillverkningslämplighet 0,035 3 0,105 3 0,105 

Vikt 0,03 3 0,09 3 0,09 

Summering:   1,515  1,464 

Rank  1 2 

Fortsätta utveckla?  Ja Nej 
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Bilaga 25: Vindpåfrestningsberäkningar 

Tabell (25.A) Beräkning av egenvikt samt vindpåverkan 

Yttre påfrestning Kraft 

Storlek på lamhuvudet A=0,0154 [m
2
] 

Massan på lamhuvudet m=0,920 [kg] 

Egenvikt Fmg=m*g  

m= [kg] 

g=9,81 [m/s
2
] 

Fmg=0,920*9,81= 9,0252 N 

Vindpåverkan 
 

𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 =
𝐶𝑑∗𝜌∗𝐴∗𝑣2

2
            Ekv. (10) 

Cd= 2,2 

v=27,3  [m/s] 

ρ= 1,22 [kg/m
3
] 

 

𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 =
2,2 ∗ 1,22 ∗ 0,0154 ∗ 27,32

2
 

 

𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 = 15,4 [𝑁] 

 

Tabell (25.A) Beräkning av vridmomentet som uppstår kring infästningen 

 

Momentekvation ∑ 𝑴

↶

𝟎

= −𝑭𝒍𝒖𝒇𝒕 ∗ 𝑳𝒍𝒖𝒇𝒕 − 𝑭𝒎𝒈 ∗ 𝑳𝒎𝒈 + 𝑴 = 𝟎 

 

Ekv. (13) 

Momentberäkning 𝑀 = 𝐹𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐿𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝐹𝑚𝑔 ∗ 𝐿𝑚𝑔 = 15,4 ∗ 1100 + 9,0252 ∗ 83 = 24476  [𝑁𝑚𝑚] 
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Bilaga 26: Beräkning av armdimensioner 

Tabell (26.A) Beräkning av armdimensioner: Cirkulärt aluminiumrör 

Cirkulärt aluminiumrör 

   t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 

d 

[mm] 

di 

(t=1) I (t=1) 

δ 

(Deflection) 

di 

(t=2) I (t=2) 

δ 

(Deflection) 

di 

(t=3) I (t=3) 

δ 

(Deflection) 

di 

(t=4) I (t=4) 

δ 

(Deflection) 

di 

(t=5) I (t=5) 

δ 

(Deflection) 

10 8 289,811862 319,4920731 6 427,2565 216,7142922 4 478,307382 193,5838669 2 490,088352 188,9304086 0 490,87375 188,6281199 

11 9 396,62599 233,4506435 7 600,8295 154,1079411 5 688,008648 134,580565 3 714,71218 129,5522802 1 718,63917 128,8443442 

12 10 527,002058 175,696833 8 816,8139 113,3582452 6 954,25857 97,0309259 4 1005,30944 92,10357419 2 1017,09041 91,03673742 

13 11 683,29626 135,5087069 9 1079,922 85,74005452 7 1284,12573 72,10555044 5 1371,304908 67,5215206 3 1398,00844 66,23178369 

14 12 867,86479 106,6901131 10 1394,867 66,38095437 8 1684,67871 54,96157341 6 1822,12336 50,81576507 4 1873,17423 49,43084904 

15 13 1083,063842 85,4913524 11 1766,36 52,41999776 9 2162,986092 42,80776143 7 2367,189572 39,11498838 5 2454,36875 37,72562399 

16 14 1331,24961 69,55314157 12 2199,114 42,10449106 10 2726,116458 33,96501728 8 3015,92832 30,7011914 6 3153,37297 29,36303237 

17 15 1614,778288 57,34074658 13 2697,842 34,32098252 11 3381,13839 27,38503484 9 3777,76438 24,50989085 7 3981,96786 23,25297337 

18 16 1936,00607 47,82660242 14 3267,256 28,33956129 12 4135,12047 22,39175213 10 4662,122528 19,86060899 8 4951,93439 18,69826724 

19 17 2297,28915 40,30515383 15 3912,067 23,66845512 13 4995,13128 18,53656839 11 5678,42754 16,30602697 9 6075,05353 15,24144473 

20 18 2700,983722 34,2810628 16 4636,99 19,96825457 14 5968,239402 15,51422226 12 6836,104192 13,54464326 10 7363,10625 12,575208 

21 19 3149,44598 29,39964463 17 5446,735 16,99965032 15 7061,513418 13,11228728 13 8144,57726 11,36861861 11 8827,87352 10,48866325 

22 20 3645,032118 25,40240788 18 6346,016 14,59066522 16 8282,02191 11,17995021 14 9613,27152 9,631746321 12 10481,13631 8,834213186 

23 21 4190,09833 22,0979522 19 7339,544 12,61557785 17 9636,83346 9,608196819 15 11251,61175 8,229273696 13 12334,67559 7,506690542 

24 22 4787,00081 19,34250615 20 8432,033 10,98105206 18 11133,01665 8,316936505 16 13069,02272 7,084890322 14 14400,27233 6,429919551 

25 23 5438,095752 17,02665727 21 9628,194 9,616818253 19 12777,64006 7,246454912 17 15074,92921 6,142157704 15 16689,7075 5,547885881 

26 24 6145,73935 15,06614377 22 10932,74 8,469294179 20 14577,77228 6,351628413 18 17278,756 5,358753408 16 19214,76207 4,818825872 

27 25 6912,287798 13,39536132 23 12350,38 7,497143082 21 16540,48188 5,597938033 19 19689,92786 4,702535898 17 21987,21701 4,211201106 

28 26 7740,09729 11,96271689 24 13885,84 6,668132068 22 18672,83745 4,958678232 20 22317,86957 4,148809648 18 25018,85329 3,700912728 

29 27 8631,52402 10,72725887 25 15543,81 5,956878125 23 20981,90757 4,412973048 21 25172,0059 3,678395475 19 28321,45188 3,269344841 

30 28 9588,924182 9,656202389 26 17329,02 5,343209525 24 23474,76082 3,944346581 22 28261,76163 3,27624986 20 31906,79375 2,901971076 

31 29 10614,65397 8,723091007 27 19246,18 4,810960007 25 26158,46579 3,539679786 23 31596,56154 2,930464205 21 35786,65987 2,58734939 

32 30 11711,06958 7,906416402 28 21299,99 4,347071348 26 29040,09105 3,188440161 24 35185,8304 2,631530691 22 39972,83121 2,316388151 

33 31 12880,5272 7,188571644 29 23495,18 3,940918434 27 32126,70519 2,88210671 25 39038,99299 2,37179767 23 44477,08874 2,081804255 

34 32 14125,38303 6,55505004 30 25836,45 3,583796661 28 35425,37679 2,613736281 26 43165,47408 2,145061408 24 49311,21343 1,877718802 

35 33 15447,99326 5,993826578 31 28328,52 3,268529068 29 38943,17443 2,377633409 27 47574,69845 1,946257057 25 54486,98625 1,699352432 

36 34 16850,71409 5,494876484 32 30976,1 2,989162651 30 42687,1667 2,169096704 28 52276,09088 1,771222581 26 60016,18817 1,542793626 

37 35 18335,90171 5,049797608 33 33783,89 2,740731721 31 46664,42217 1,984222418 29 57279,07614 1,616516865 27 65910,60016 1,40482096 

38 36 19905,91231 4,651512131 34 36756,63 2,519072115 32 50882,00943 1,819751099 30 62593,07901 1,479278445 28 72182,00319 1,282765627 

39 37 21563,10209 4,294029319 35 39899 2,320674297 33 55346,99706 1,672946998 31 68227,52426 1,357114941 29 78842,17823 1,174404293 

40 38 23309,82724 3,972255634 36 43215,74 2,142566425 34 60066,45364 1,541502569 32 74191,83667 1,24801591 30 85902,90625 1,077874971 

41 39 25148,44396 3,681841817 37 46711,55 1,98222068 35 65047,44776 1,423462346 33 80495,44102 1,150283686 31 93375,96822 0,991610522 

42 40 27081,30844 3,419059046 38 50391,14 1,837477789 36 70297,04799 1,31716189 34 87147,76208 1,062478145 32 101273,1451 0,914285742 

43 41 29110,77687 3,180698097 39 54259,22 1,70648585 37 75822,32292 1,221178527 35 94158,22463 0,983372328 33 109606,2179 0,844774999 

44 42 31239,20545 2,9639868 40 58320,51 1,587650492 38 81630,34113 1,134291384 36 101536,2534 0,911916576 34 118386,9675 0,782118121 

45 43 33468,95037 2,766522152 41 62579,73 1,479594058 39 87728,1712 1,055448795 37 109291,2733 0,847209386 35 127627,175 0,725492769 

46 44 35802,36783 2,586214214 42 67041,57 1,381122012 40 94122,88172 0,983741582 38 117432,709 0,788473615 36 137338,6213 0,674191948 

 

𝐼 =
𝜋

64
(𝑑4 − 𝑑𝑖

4) 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 ∗ 𝐿3

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
 

Godkänd 

Otillräcklig håldiameter 

Otillräcklig styvhet 
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Tabell (26.B) Beräkning av armdimensioner: Kvadratiskt aluminiumrör 

Kvadratiskt aluminiumrör 

  t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 

d 

[mm] 

di 

(t=1) I (t=1) 

δ 

(Deflection) 

di 

(t=2) I (t=2) δ (Deflection) di (t=3) I (t=3) δ (Deflection) 

di 

(t=4) I (t=4) 

δ 

(Deflection) 

di 

(t=5) I (t=5) 

δ 

(Deflection) 

10 8 492 188,1963264 6 725,3333 127,6552288 4 812 114,0302864 2 832 111,2891738 0 833,3333333 111,1111111 

11 9 673,3333333 137,5137514 7 1020 90,77705156 5 1168 79,27447996 3 1213,333333 76,31257631 1 1220 75,8955677 

12 10 894,6666667 103,493956 8 1386,667 66,77350427 6 1620 57,15592135 4 1706,666667 54,25347222 2 1726,666667 53,62505363 

13 11 1160 79,82120051 9 1833,333 50,50505051 7 2180 42,47366633 5 2328 39,77345043 3 2373,333333 39,01373283 

14 12 1473,333333 62,84565108 10 2368 39,1016016 8 2860 32,37503238 6 3093,333333 29,93295019 4 3180 29,11716748 

15 13 1838,666667 50,3585529 11 2998,667 30,87792105 9 3672 25,21584766 7 4018,666667 23,04062523 5 4166,666667 22,22222222 

16 14 2260 40,97017371 12 3733,333 24,8015873 10 4628 20,00704248 8 5120 18,08449074 6 5353,333333 17,29625017 

17 15 2741,333333 33,77648076 13 4580 20,21672327 11 5740 16,13111369 9 6413,333333 14,43751444 7 6760 13,69712908 

18 16 3286,666667 28,17218842 14 5546,667 16,69337607 12 7020 13,189828 10 7914,666667 11,69886193 8 8406,666667 11,01418627 

19 17 3900 23,74169041 15 6641,333 13,94186799 13 8480 10,91893781 11 9640 9,605040725 9 10313,33333 8,977950154 

20 18 4585,333333 20,19320862 16 7872 11,7622704 14 10132 9,138629352 12 11605,33333 7,978451797 10 12500 7,407407407 

21 19 5346,666667 17,31781657 17 9246,667 10,01361852 15 11988 7,723773156 13 13826,66667 6,696667738 11 14986,66667 6,178331356 

22 20 6188 14,96325026 18 10773,33 8,594609461 16 14060 6,585532901 14 16320 5,673565723 12 17793,33333 5,203780026 

23 21 7113,333333 13,01676559 19 12460 7,431187206 17 16360 5,659693924 15 19101,33333 4,847441327 13 20940 4,421804804 

24 22 8126,666667 11,39367423 20 14314,67 6,468372247 18 18900 4,899078973 16 22186,66667 4,173344017 14 24446,66667 3,787534467 

25 23 9232 10,02952693 21 16345,33 5,664772367 19 21692 4,268513396 17 25592 3,618028782 15 28333,33333 3,267973856 

26 24 10433,33333 8,874689386 22 18560 4,988825032 20 24748 3,741417189 18 29333,33333 3,156565657 16 32620 2,838522152 

27 25 11734,66667 7,890517492 23 20966,67 4,416180887 21 28080 3,297457001 19 33426,66667 2,770021717 17 37326,66667 2,480601695 

28 26 13140 7,046620441 24 23573,33 3,927853193 22 31700 2,920901975 20 37888 2,4438501 18 42473,33333 2,180017091 

29 27 14653,33333 6,318875746 25 26388 3,508890124 23 35620 2,599455154 21 42733,33333 2,166753337 19 48080 1,925802675 

30 28 16278,66667 5,687971533 26 29418,67 3,147409556 24 39852 2,323411437 22 47978,66667 1,929870066 20 54166,66667 1,709401709 

31 29 18020 5,138323673 27 32673,33 2,833888776 25 44408 2,085043069 23 53640 1,726185544 21 60753,33333 1,524074277 

32 30 19881,33333 4,657262722 28 36160 2,560635857 26 49300 1,878145894 24 59733,33333 1,550099206 22 67860 1,364464966 

33 31 21866,66667 4,234417344 29 39886,67 2,321392092 27 54540 1,697700634 25 66274,66667 1,39710386 23 75506,66667 1,226283674 

34 32 23980 3,861242393 30 43861,33 2,111030048 28 60140 1,539617436 26 73280 1,263545205 24 83713,33333 1,106067444 

35 33 26225,33333 3,530654555 31 48092 1,925322145 29 66112 1,400541393 27 80765,33333 1,1464398 25 92500 1,001001001 

36 34 28606,66667 3,236748751 32 52586,67 1,760761776 30 72468 1,27770316 28 88746,66667 1,043336004 26 101886,6667 0,908780271 

37 35 31128 2,974575707 33 57353,33 1,614423909 31 79220 1,168803239 29 97240 0,952206835 27 111893,3333 0,827507679 

38 36 33793,33333 2,739966244 34 62400 1,483855651 32 86380 1,071921655 30 106261,3333 0,871366749 28 122540 0,755611169 

39 37 36606,66667 2,52939153 35 67734,67 1,366989714 33 93960 0,98544692 31 115826,6667 0,799406521 29 133846,6667 0,691781087 

40 38 39572 2,339851223 36 73365,33 1,262075539 34 101972 0,908019776 32 125952 0,7351419 30 145833,3333 0,634920635 

41 39 42693,33333 2,168783399 37 79300 1,167624118 35 110428 0,83848836 33 136653,3333 0,67757288 31 158520 0,584106691 

42 40 45974,66667 2,013991602 38 85546,67 1,082363536 36 119340 0,775872236 34 147946,6667 0,625851158 32 171926,6667 0,538558645 

43 41 49420 1,873585443 39 92113,33 1,00520293 37 128720 0,719333379 35 159848 0,579253995 33 186073,3333 0,497613446 

44 42 53033,33333 1,745931978 40 99008 0,935203141 38 138580 0,668152638 36 172373,3333 0,537163091 34 200980 0,460705506 

45 43 56818,66667 1,629615724 41 106238,7 0,871552661 39 148932 0,62171053 37 185538,6667 0,499047418 35 216666,6667 0,427350427 

46 44 60780 1,523405604 42 113813,3 0,81354785 40 159788 0,579471503 38 199360 0,4644492 36 233153,3333 0,397131756 
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Tabell (26.C) Beräkning av armdimensioner: Cirkulärt stålrör 

Cirkulärt stålrör 

  t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 

d 

di 

(t=1) I (t=1) δ (Deflection) 

di 

(t=2) I (t=2) δ (Deflection) 

di 

(t=3) I (t=3) δ (Deflection) 

di 

(t=4) I (t=4) Deflection 

di 

(t=5) I (t=5) δ (Deflection) 

10 8 289,811862 111,1276776 6 427,2565 75,37888425 4 478,307382 67,33351893 2 490,088352 65,71492473 0 490,87375 65,60978085 

11 9 396,62599 81,20022382 7 600,8295 53,60276213 5 688,008648 46,81063131 3 714,71218 45,06166267 1 718,63917 44,81542408 

12 10 527,002058 61,11194192 8 816,8139 39,42895484 6 954,25857 33,74988727 4 1005,30944 32,03602581 2 1017,09041 31,66495215 

13 11 683,29626 47,13346325 9 1079,922 29,82262766 7 1284,12573 25,08019146 5 1371,304908 23,4857463 3 1398,00844 23,03714215 

14 12 867,86479 37,10960455 10 1394,867 23,08902761 8 1684,67871 19,11706901 6 1822,12336 17,67504872 4 1873,17423 17,1933388 

15 13 1083,063842 29,73612258 11 1766,36 18,2330427 9 2162,986092 14,88965615 7 2367,189572 13,60521335 5 2454,36875 13,12195617 

16 14 1331,24961 24,19239707 12 2199,114 14,64504037 10 2726,116458 11,81391905 8 3015,92832 10,67867527 6 3153,37297 10,21322865 

17 15 1614,778288 19,94460751 13 2697,842 11,93773305 11 3381,13839 9,525229508 9 3777,76438 8,525179424 7 3981,96786 8,087990736 

18 16 1936,00607 16,63533997 14 3267,256 9,857238709 12 4135,12047 7,788435524 10 4662,122528 6,90803791 8 4951,93439 6,503745128 

19 17 2297,28915 14,01918394 15 3912,067 8,23250613 13 4995,13128 6,447502049 11 5678,42754 5,671661553 9 6075,05353 5,301372079 

20 18 2700,983722 11,92384793 16 4636,99 6,945479849 14 5968,239402 5,396251221 12 6836,104192 4,711180266 10 7363,10625 4,37398539 

21 19 3149,44598 10,22596335 17 5446,735 5,91292185 15 7061,513418 4,560795577 13 8144,57726 3,954302125 11 8827,87352 3,648230697 

22 20 3645,032118 8,835620132 18 6346,016 5,075013989 16 8282,02191 3,888678334 14 9613,27152 3,350172633 12 10481,13631 3,072769804 

23 21 4190,09833 7,686244242 19 7339,544 4,388027077 17 9636,83346 3,341981502 15 11251,61175 2,862356068 13 12334,67559 2,611022797 

24 22 4787,00081 6,727828225 20 8432,033 3,81949637 18 11133,01665 2,89284748 16 13069,02272 2,464309677 14 14400,27233 2,236493757 

25 23 5438,095752 5,922315574 21 9628,194 3,344980262 19 12777,64006 2,520506056 17 15074,92921 2,13640268 15 16689,7075 1,929699437 

26 24 6145,73935 5,240397831 22 10932,74 2,945841453 20 14577,77228 2,209262057 18 17278,756 1,863914229 16 19214,76207 1,676113347 

27 25 6912,287798 4,659256111 23 12350,38 2,607701942 21 16540,48188 1,947108881 19 19689,92786 1,63566466 17 21987,21701 1,464765602 

28 26 7740,09729 4,160945006 24 13885,84 2,319350285 22 18672,83745 1,724757646 20 22317,86957 1,443064225 18 25018,85329 1,287273993 

29 27 8631,52402 3,731220476 25 15543,81 2,071957609 23 20981,90757 1,534947147 21 25172,0059 1,279441904 19 28321,45188 1,137163423 

30 28 9588,924182 3,358679092 26 17329,02 1,858507661 24 23474,76082 1,371946637 22 28261,76163 1,139565169 20 31906,79375 1,009381244 

31 29 10614,65397 3,034118611 27 19246,18 1,673377394 25 26158,46579 1,231192969 23 31596,56154 1,019291897 21 35786,65987 0,899947614 

32 30 11711,06958 2,750057879 28 21299,99 1,512024817 26 29040,09105 1,109022665 24 35185,8304 0,915315023 22 39972,83121 0,805700227 

33 31 12880,5272 2,500372746 29 23495,18 1,370754238 27 32126,70519 1,002471899 25 39038,99299 0,824973102 23 44477,08874 0,724105828 

34 32 14125,38303 2,280017405 30 25836,45 1,246537969 28 35425,37679 0,909125663 26 43165,47408 0,746108316 24 49311,21343 0,653119583 

35 33 15447,99326 2,084809245 31 28328,52 1,136879676 29 38943,17443 0,827002925 27 47574,69845 0,676958976 25 54486,98625 0,591079107 

36 34 16850,71409 1,911261386 32 30976,1 1,039708748 30 42687,1667 0,754468419 28 52276,09088 0,616077419 26 60016,18817 0,53662387 

37 35 18335,90171 1,756451342 33 33783,89 0,95329799 31 46664,42217 0,690164319 29 57279,07614 0,562266736 27 65910,60016 0,488633377 

38 36 19905,91231 1,617917263 34 36756,63 0,876198996 32 50882,00943 0,632956904 30 62593,07901 0,514531633 28 72182,00319 0,446179349 

39 37 21563,10209 1,493575415 35 39899 0,80719106 33 55346,99706 0,581894608 31 68227,52426 0,47203998 29 78842,17823 0,40848845 

40 38 23309,82724 1,381654134 36 43215,74 0,745240496 34 60066,45364 0,536174807 32 74191,83667 0,434092491 30 85902,90625 0,374913033 

41 39 25148,44396 1,280640632 37 46711,55 0,689468063 35 65047,44776 0,495117338 33 80495,44102 0,400098673 31 93375,96822 0,344908008 

42 40 27081,30844 1,189237929 38 50391,14 0,639122709 36 70297,04799 0,458143266 34 87147,76208 0,369557616 32 101273,1451 0,318012432 

43 41 29110,77687 1,106329773 39 54259,22 0,593560296 37 75822,32292 0,424757748 35 94158,22463 0,342042549 33 109606,2179 0,293834782 

44 42 31239,20545 1,03095193 40 58320,51 0,552226258 38 81630,34113 0,394536133 36 101536,2534 0,317188374 34 118386,9675 0,272041086 

45 43 33468,95037 0,962268574 41 62579,73 0,514641412 39 87728,1712 0,367112624 37 109291,2733 0,294681526 35 127627,175 0,252345311 

46 44 35802,36783 0,89955277 42 67041,57 0,480390265 40 94122,88172 0,342170985 38 117432,709 0,274251692 36 137338,6213 0,234501547 
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Tabell (26.D) Beräkning av armdimensioner: Kvadratiskts stålrör 

Kvadratiskt stålrör 

  t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 

d 

di 

(t=1) I (t=1) δ (Deflection) 

di 

(t=2) I (t=2) δ (Deflection) 

di 

(t=3) I (t=3) δ (Deflection) 

di 

(t=4) I (t=4) δ (Deflection) 

di 

(t=5) I (t=5) δ (Deflection) 

10 8 492 65,45959179 6 725,3333 44,4018187 4 812 39,66270833 2 832 38,70927784 0 833,3333333 38,647343 

11 9 673,3333333 47,83087004 7 1020 31,57462663 5 1168 27,57373216 3 1213,333333 26,5435048 1 1220 26,39845833 

12 10 894,6666667 35,99789772 8 1386,667 23,2255667 6 1620 19,88032047 4 1706,666667 18,87077295 2 1726,666667 18,65219257 

13 11 1160 27,76389583 9 1833,333 17,56697409 7 2180 14,77344916 5 2328 13,83424363 3 2373,333333 13,56999403 

14 12 1473,333333 21,8593569 10 2368 13,60055708 8 2860 11,26088083 6 3093,333333 10,41146094 4 3180 10,12771043 

15 13 1838,666667 17,5160184 11 2998,667 10,74014645 9 3672 8,770729619 7 4018,666667 8,014130515 5 4166,666667 7,729468599 

16 14 2260 14,2504952 12 3733,333 8,626639061 10 4628 6,958971297 8 5120 6,290257649 6 5353,333333 6,016087017 

17 15 2741,333333 11,74834113 13 4580 7,031903747 11 5740 5,610822154 9 6413,333333 5,021744152 7 6760 4,764218811 

18 16 3286,666667 9,799022058 14 5546,667 5,806391676 12 7020 4,587766262 10 7914,666667 4,069169369 8 8406,666667 3,831021312 

19 17 3900 8,257979272 15 6641,333 4,849345387 13 8480 3,797891411 11 9640 3,340883731 9 10313,33333 3,122765271 

20 18 4585,333333 7,023724737 16 7872 4,091224487 14 10132 3,178653688 12 11605,33333 2,775113669 10 12500 2,576489533 

21 19 5346,666667 6,023588372 17 9246,667 3,482997747 15 11988 2,686529793 13 13826,66667 2,329275735 11 14986,66667 2,14898482 

22 20 6188 5,204608785 18 10773,33 2,989429378 16 14060 2,29062014 14 16320 1,973414164 12 17793,33333 1,810010444 

23 21 7113,333333 4,527570641 19 12460 2,584760767 17 16360 1,968589191 15 19101,33333 1,686066548 13 20940 1,538019062 

24 22 8126,666667 3,963017124 20 14314,67 2,249868608 18 18900 1,704027469 16 22186,66667 1,451597919 14 24446,66667 1,317403293 

25 23 9232 3,488531105 21 16345,33 1,970355606 19 21692 1,484700312 17 25592 1,258444794 15 28333,33333 1,136686559 

26 24 10433,33333 3,086848482 22 18560 1,735243489 20 24748 1,301362501 18 29333,33333 1,097935881 16 32620 0,987312053 

27 25 11734,66667 2,744527823 23 20966,67 1,536062917 21 28080 1,146941566 19 33426,66667 0,963485815 17 37326,66667 0,862817981 

28 26 13140 2,450998414 24 23573,33 1,366209806 22 31700 1,015965904 20 37888 0,850034817 18 42473,33333 0,758266814 

29 27 14653,33333 2,197869825 25 26388 1,220483521 23 35620 0,904158315 21 42733,33333 0,753653335 19 48080 0,669844409 

30 28 16278,66667 1,978424881 26 29418,67 1,09475115 24 39852 0,808143109 22 47978,66667 0,671259153 20 54166,66667 0,594574508 

31 29 18020 1,787243017 27 32673,33 0,985700444 25 44408 0,725232372 23 53640 0,600412363 21 60753,33333 0,530112792 

32 30 19881,33333 1,619917468 28 36160 0,89065595 26 49300 0,653268137 24 59733,33333 0,539164941 22 67860 0,47459651 

33 31 21866,66667 1,472840815 29 39886,67 0,807440728 27 54540 0,590504568 25 66274,66667 0,485949169 23 75506,66667 0,426533452 

34 32 23980 1,343040832 30 43861,33 0,734271321 28 60140 0,535519108 26 73280 0,439493984 24 83713,33333 0,384719111 

35 33 26225,33333 1,228053758 31 48092 0,669677268 29 66112 0,487144832 27 80765,33333 0,39876167 25 92500 0,348174261 

36 34 28606,66667 1,125825652 32 52586,67 0,612438879 30 72468 0,44441849 28 88746,66667 0,36289948 26 101886,6667 0,316097486 

37 35 31128 1,034635028 33 57353,33 0,561538751 31 79220 0,406540257 29 97240 0,331202377 27 111893,3333 0,287828758 

38 36 33793,33333 0,953031737 34 62400 0,516123705 32 86380 0,372842315 30 106261,3333 0,303084087 28 122540 0,262821276 

39 37 36606,66667 0,879788358 35 67734,67 0,475474683 33 93960 0,342764146 31 115826,6667 0,278054442 29 133846,6667 0,240619509 

40 38 39572 0,813861295 36 73365,33 0,438982796 34 101972 0,315832966 32 125952 0,25570153 30 145833,3333 0,22084196 

41 39 42693,33333 0,754359443 37 79300 0,406130128 35 110428 0,291648125 33 136653,3333 0,235677523 31 158520 0,203167545 

42 40 45974,66667 0,700518818 38 85546,67 0,376474273 36 119340 0,269868604 34 147946,6667 0,217687359 32 171926,6667 0,187324746 

43 41 49420 0,651681893 39 92113,33 0,349635802 37 128720 0,250202915 35 159848 0,20147965 33 186073,3333 0,173082938 

44 42 53033,33333 0,607280688 40 99008 0,325288049 38 138580 0,232400918 36 172373,3333 0,186839336 34 200980 0,160245393 

45 43 56818,66667 0,56682286 41 106238,7 0,303148752 39 148932 0,216247141 37 185538,6667 0,173581711 35 216666,6667 0,148643627 

46 44 60780 0,52988021 42 113813,3 0,282973165 40 159788 0,201555306 38 199360 0,161547548 36 233153,3333 0,138132785 
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Bilaga 27: Beräkning av vinkeldeformationer på infästning 

Tabell (27.A) Beräkning av vinkeldeformationer på infästning 

Tjocklekar  

(T) [mm]  

Tröghetsmoment  

(I) [mm
4
]  

Vinkeldeformation 

(θ) [rad]  

Vinkeldeformation 

(θ) [
o
]  

Beräkning av T1 

1 26601,226 0,012779277 0,732199 

2 60225,539 0,005644523 0,323407 

3 102138,025 0,003328285 0,190697 

4 153471,77 0,002215029 0,126912 

5 215527,826 0,001577265 0,090371 

6 289625 0,00117374 0,06725 

Beräkning av T2 

1 5305,33 0,064076022 3,671286 

2 12373,333 0,027473959 1,574142 

3 21556 0,015770293 0,903571 

4 33237 0,010227892 0,586015 

5 47833,333 0,007106853 0,407193 

6 65792 0,005166957 0,296045 

Beräkning av T3 

1 3672016,918 9,2577E-05 0,005304 

2 7448861,905 4,56371E-05 0,002615 

3 11332404,92 2,99976E-05 0,001719 

4 15324531,93 2,2183E-05 0,001271 

5 19427144,88 1,74984E-05 0,001003 

6 23642161,74 1,43787E-05 0,000824 
 



 

Bilaga 28: pg. 1 (2) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

Bilaga 28: Belysningsvinklar 

 

Figur (28.A) 82° vinkling 

 

Figur (28.B) 106° vinkling 
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Figur (28.C) 130° vinkling 

 

Figur (28.D) 154° vinkling 
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Bilaga 29: Primär- och slutgiltig konstruktion 
 

 

Figur (29.A) Hela ovanifrån 

 

Figur (29.B) Hela från sidan 

 

Figur (29.C) Hela snett underifrån 



 

Bilaga 29: pg. 2 (17) 
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Figur (29.D) Sprängskiss av hela snett uppifrån 

Figur (29.E) Sprängskiss av hela från sidan 

 

Figur (29.F) Sprängskiss av hela snett underifrån 
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Figur (29.G) Arm snett ovanifrån 

 

Figur (29.H) Arm framifrån 
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Figur (29.I) Huvud snett ovanifrån 

 

Figur (29.J) Huvud från sidan 

 

Figur (29.K) Huvud snett underifrån 
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Figur (29.L) Sprängskiss av huvud snett ovanifrån 

 

Figur (29.M) Sprängskiss av huvud från sidan 

 

Figur (29.N) Sprängskiss av huvud snett underifrån 



 

Bilaga 29: pg. 6 (17) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

 

Figur (29.O) Huvudprofil snett ovanifrån 

 

Figur (29.P) Huvudprofil från sidan 

 

Figur (29.Q) Huvudprofil snett underifrån 



 

Bilaga 29: pg. 7 (17) 

Ericsson & Hammarbäck 
 

 

Figur (29.R) Brygga snett ovanifrån 

Figur 

(29.S) Brygga från sidan 

 

Figur (29.T) Brygga snett underifrån 



 

Bilaga 29: pg. 8 (17) 
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Figur (29.U) Sidostycke snett uppifrån 

 

Figur (29.V) Sidostycke från sidan 

 

Figur (29.W) Sidostycke snett underifrån 



 

Bilaga 29: pg. 9 (17) 
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Figur (29.X) Infästning snett ovanifrån 

 

Figur (29.Y) Sidostycke från sidan 

 

Figur (29.Z) Sidostycke snett underifrån 
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Figur (29.Å) Sprängskiss av infästning snett ovanifrån 

 

Figur (29.Ä) Sprängskiss av infästning från sidan 

 

Figur (29.Ö) Sprängskiss av infästning snett underifrån 
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Figur (29.AA) Infästningsprofil snett uppifrån 

 

Figur (29.AB) Infästningsprofil från sidan 

 

Figur (29.AC) Infästningsprofil snett underifrån 
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Figur (29.AD) Bakstycke snett uppifrån 

 

Figur (29.AE) Bakstycke från sidan 

 

Figur (29.AF) Bakstycke snett underifrån 



 

Bilaga 29: pg. 13 (17) 
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Figur (29.AG) Framstycke snett uppifrån 

 

Figur (29.AH) Framstycke från sidan 

 

Figur (29.AI) Framstycke snett underifrån 
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Figur (29.AJ) Led snett ovanifrån 

 

Figur (29.AK) Led från sidan 

 

Figur (29.AL) Led snett underifrån 
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Figur (29.AM) Sprängskiss av led snett ovanifrån 

 

Figur (29.AN) Sprängskiss av led från sidan 

 

Figur (29.AO) Sprängskiss av led snett underifrån 
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Figur (29.AP) Leddel mot huvud snett ovanifrån 

 

Figur (29.AQ) Leddel mot huvud från sidan 

 

Figur (29.AR) Leddel mot huvud snett underifrån 
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Figur (29.AS) Leddel mot arm snett ovanifrån 

 

Figur (29.AT) Leddel mot arm från sidan 

 

Figur (29.AU) Leddel mot arm snett underifrån 
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Bilaga 30: Validering av konstruktion mot ursprungskrav 

Tabell (30.A) Validering av konstruktion mot ursprungligafunktionskrav 

UK:NR  Funktionskrav  Uppfylld/ Motivering 

UK:1  Armaturen ska enkelt kunna modifieras.  Ja 

UK:2  Armaturen ska vara kostnadseffektiv.  Se kalkylering 

UK:3  Armaturen ska vara lätt.  Ja 

UK:4  Armaturen ska vara enkel att montera på fasad.  Ja 

UK:5  Armaturen ska vara enkel att montera i fabrik.  Ja 

UK:6  Armaturen ska ge utrymme för att enkelt koppla el-kablar.  Ja 

UK:7  Huvudet ska omsluta LED-panel (125x40x10 mm) och 

driver (125x45x20 mm).  

Ja 

UK:8  Armaturen ska skydda belysningskomponenter från 

vatten.  

Ej tillräcklig information 

UK:9  Kopplingsdosorna ska döljas av armaturen.  Ja 

UK:10  Armaturens belysningsriktning ska inte kunna ändras av 

vind eller snö.  

Ej tillräcklig information 

UK:11  Drivern ska inte påverkas av värme från ledpanelen.  Ej tillräcklig information 

UK:12  Armaturen ska hjälpa till att kyla ledpanelen.   Ej tillräcklig information 

UK:13  Armaturen ska vara miljövänlig.  Ja 

UK:14  Armaturen ska tillverkas genom miljövänliga 

tillverkningsmetoder.  

Ja 

UK:15  Armaturen ska bestå av få material.  Ja 

UK:16  Armaturen ska bestå av miljövänliga material.  Ja 

UK:17  Armaturen ska vara enkel att återvinna.  Ja 

UK:18  Armaturen ska vara lämplig för serieproduktion.  Ja 

UK:19  Armaturen ska vara ca 115 cm lång.  Ja 

UK:20  Kabeldragningsuttagen ska placerade under infästningen, 

vara i linje och placerade nära väggen.  

Ja 

UK:21  Armaturen ska ha ett estetiskt tilltalande utseende.  Ja 

UK:22  Ledens låsnings funktion ska bestå utav ett material.  Ja 

UK:23  Drivern ska vara placerad i huvudet för att armaturen ska 

vara mer anpassningsbar.  

Ja 

UK:24  Armaturen ska bestå av max 6 material.  Ja 

UK:25  Armaturen ska bestå av max 17 stycken delar.  Ja 

UK:26  Antalet skruvar ska minimeras.  Ja 

UK:27  Armaturen får använda sig av max 3 olika skruvar.  Ja 

UK:28  IP-klassificeringen ska vara högre än IP44.  Ej tillräcklig information 

UK:29  Armaturen ska utnyttja standardiserade delar på så många 

komponenter som möjligt, för att minska kostnaden.  

Ej tillräcklig information 

UK:30  Armaturen ska inte inneha limning.  Ja 

UK:30  Infästningens storlek ska vara ca 100x100x40 [mm]  Ja 

UK:31  Armaturen ska vara säker.  Ej tillräcklig information 
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Bilaga 31: Kalkyl 

Tabell (31.A) Kalkyl 

Artikel Antal Enhet 
á pris 

[kr] 

Total pris 

[kr] 

Komponenter/behandling         

Bakstycke 1 st 25 25 

Framstycke 1 st 20 20 

Brygga 1 st 15 15 

Infästningsprofil 1 st 41 41 

Huvudprofil 1 st 16 16 

Sidostycke 2 st 12 12 

Vinkelled mot arm 1 st 50 50 

Vinkelled mot huvud 1 st 50 50 

Arm 1 st 35 35 

Glasskiva 1 st 15 15 

Driver 1 st 55 55 

LED-panel 1 st 250 250 

ST 4.2-skruv 16 st 0,1727 2,7632 

ST 2.9-skruv 2 st 0,1562 0,3124 

Insexskruv MC6S  1 st 3,5 3,5 

Tätningar 1 st 15 15 

Kopplingsdosa 1 st 25 25 

Kabelgenomföringar 1 st 10 10 

Lackering 1 st 40 40 

Total komponentkostnad 36 st   680,5756 

          

Montering         

Lagerhållning/Montering/Paketering 0,5 h 50 25 

Total Monteringskostnad 0,5 h   25 
          

Omkostnad         

? ? ? ? ? 

Total Omkostnad ? ? ? ? 
          

Total kostnad för armaturen*       705,58 
          

          

*Inkluderar inte omkostnader         
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Bilaga 32: Tekniska ritningar 

Tabell (32.A) Ingående komponenter till armatur 

Komponent Ritnings-

nummer* 

Tillverkningsmetod Material 

Infästnings-

profil 

1 Profilpressning + kapning + 

borrning 

EN AW 6063T6 

Framstycke 2 Stansning 2 mm Stålplåt 

Bakstycke 3 Stansning + Bockning 2 mm Stålplåt 

Arm 4 Kapat rör EN AW 6060 T6 

Vinkelled 

mot arm 

5 Fräsning + borrning EN AW 6063 T6 

Vinkelled 

mot huvud 

6 Fräsning + borrning + 

gängning 

EN AW 6063 T6 

Huvudprofil 7 Profilpressning + kapning + 

borrning 

EN AW 6063 T6 

Sidostycke 

huvud 

8 Profilpressning + Fräsning EN AW 6063 T6 

Brygga 9 Stansning + Bockning 2 mm Stålplåt 

*Ritningarna är placerade i orginalform och kan ses på följande sidor. 

Sammaställningsritningen visas sist och har ritningsnummer 10. 

Tabell (32.B): Ingående skruvar till armatur 

Skruv Antal 

[st] 

Storlek Längd 

[mm] 

Huvudtyp Kvalitets-

klass 

Ytbehandling 

ST 4.2 16 M4 9,5 Torx 8.8 Blankförzinkat 

ST 2.9 2 M2 9,5 Torx 8.8 Blankförzinkat 

MC6S 1 M8 45 Insex 8.8 Blankförzinkat 
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16 Sidostycke Ritningsnummer 8 2
15 LED-panel 1
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12 Skruv - ST2.9 x 9.5-C-N Tapping screw ISO 14585 2
11 Huvudprofil Ritningsnummer 7 1
10 Skruv - M8 x 45 - 28S ISO 4762 1
9 Vinkelled mot huvud Ritningsnummer 6 1
8 Vinkelled mot arm Ritningsnummer 5 1
7 Arm Ritningsnummer 4 1
6 Skruv - ST4.2 x 9.5-C-N Tapping screw ISO 14585 16

5 Kabelförskruvning Cable Gland, M16, EMC, (for Ø4.5 
to Ø9) 2

4 Kopplingsdosa 1
3 Bakstycke infästning Ritningsnummer 3 1
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Bilaga 33: Analys av monteringseffektivitet - DFA-index 

Tabell (33.A) DFA-index: Konkurrent armatur ”Vit” 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 Namn på monteringen 
 

Konkurrent armatur ”Vit” 
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11 7 8 7 105 4 Skruv stor 
10 4 10 9 76 2 Skruv liten 
9 1 25 20 45 1 Lampa 
8 1 35 30 65 1 Driver 
7 1 20 20 40 1 Huvudprofil 
6 1 8 10 18 1 Vinkelledsskruv 
5 1 7 20 27 0 Vinkelledslock 
4 1 20 24 44 1 Vinkelledsdel 
3 1 20 45 65 1 Arm 
2 1 7 15 22 1 Övre infästnings del 
1 1 7 10 17 1 Undre infästnings del 
 20   524 14  

 Totalt 
antal 
delar 

  TM NM 
 

Design effektivitet 
(DFA-index)= 
3 ∗ 𝑁𝑀

𝑇𝑀
 

0,080 
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Tabell (33.B) DFA-index: Slutgiltig konstruktion 

c1 c2 c3 c4 c5 c7 Namn på monteringen 
 

Slutgiltig konstruktion 
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13 1 2 10 12 1 M8 skruv 
12 2 8 7 30 0 ST 2.9 skruv 
11 16 6 5 176 10 ST 4.2 skruv 
10 2 10 2 24 2 Sidostycke huvud 
9 1 10 6 16 0 Brygga 
8 1 20 20 40 1 Huvudprofil 
7 1 12 10 22 0 Vinkelledsdel 2 
6 1 12 10 22 1 Vinkelledsdel 1 
5 1 12 10 22 1 Arm 
4 1 7 5 12 1 Frontstycke infästning 
3 1 10 10 20 1 Infästningsprofil 
2 1 7 5 12 1 Kopplingsdosa 
1 1 7 5 12 1 Bakstycke infästning 
 30   420 20  

 Totalt 
antal 
delar 

  TM NM 
 

Design effektivitet 
(DFA-index)= 

3 ∗ 𝑁𝑀

𝑇𝑀
 

0,143 
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Bilaga 34: Beräkningsanalys 

 

Figur (34.A) Förskjutningsfigur 

 

Figur (34.B) Skala för förskjutning 
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Figur (34.C) Spänningssektion 

Figur (34.D) Spänningssektion 
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Figur (34.E) Skala för spänning 
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