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Sammanfattning 

Belysningsföretaget ateljé Lyktan ansåg sig ha ett hål i sitt produktutbud av armaturer. I 
samarbete med en extern formgivare presenterades ett armaturförslag som en möjlig 
lösning på detta problem. Modellen presenterades indelad i tre olika moduler som 
tillsammans ska kunna monteras ihop till olika kombinationer beroende på hur lång 
armaturen önskas vara. Dess komplexa form framhävdes helt utan synliga skruvar samt med 
en sträv yt-struktur, menad att framhäva den robusthet som en gjutning ofta ger. Då ateljé 
Lyktan inriktar sig till en kräsen designorienterad målgrupp var de noga att inga övertramp 
förekom under konceptutvecklingen angående armaturens önskade form. 
 
Detta arbete är framförallt inriktad mot utomhusvarianten. Detta innebar att 
genomförandet till stor del handlade om att sammankoppla modulerna och samtidigt 
behålla den önskade kapslingsklassen IP65. Mål sattes upp för att på ett effektivt sätt 
angripa de olika problemen från den givna kravspecifikationen. Kort därefter startade 
idégenereringen som genomgick en sållning för att slutligen bli ett detaljerat koncept som 
företaget kan följa upp för vidareutveckling. 
 
Genom flera verktyg under projektet kunde koncepten formas och analyseras, bland annat 
genom modellframtagning av komponenter genom 3D-utskrifter gjorda med de 3D-skrivare 
som fanns till förfogande. De fysiska modellerna av armaturen gjorde det tydligare att 
urskilja vissa brister med koncepten och kunde därmed vara underlag till en 
konceptpoängsättning. Resultaten av konceptpoängsättningen kombinerat med önskemål 
från företaget blev slutligen ett koncept innehållande en formsprutad profil med två gjutna 
gavlar som fästs samman med hjälp av excenterlås. Excenterlås har tidigare använts av 
företaget för att täta mot ljusläckage men inte för att täta mot väta och smuts. 
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Abstract 

The lightning company ateljé Lyktan thought they had a gap in their product line-up. A 
solution for this product gap was presented by an external designer. The lamp this external 
designer presented were a modular lamp designed to be used in public places, both inside 
and outside variants were suggested. The lamp was also modular, three modules are to be 
built into different lengths and variants of the lamp. The lamps design is organic, and the 
structure of the surface are meant to be quite rugged. Since ateljé Lyktan are focused on a 
more design-oriented customer base there are to be no visible screws.  

This project is mainly focused on the outside version of the lamp and hence a large portion 
of the implementation of the work are focused on connecting the modules while 
maintaining the IP65 certification. Goals for the project were made to get a clear and 
efficient understanding of the problems facing the development of this product. The 
generating of concepts started soon after and ended with a screening of the concepts 
generated. This gave in the end a detailed concept which the company could use in their 
continuing development process. 

By using a number of tools and processes the different concepts could be generated and 
analyzed. Physical models were made with the 3d-printers available at KTH Södertälje. These 
models gave a better understanding of different pros and cons with the concepts and could 
therefor be used as support in the concept screening. In the end the final concept could be 
decided with the support of the company. The final concept was an extruded profile as the 
length module and the endcaps are to be casted. To connect the different modules, draw 
latches are to be used. This has been used before by the company but not to seal against 
weather but to seal against light leakage. 
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Bakgrund 

Ateljé Lyktan kontaktades med förfrågan om möjlighet till att ett examensarbete kunde utföras 
hos företaget. Efter en del kommunikation beslutades att arbetet skulle utföras på ateljé Lyktan 
och ett möte i företagets lokaler i Åhus planerades. Detta möte inledde examensarbetet och en 
detaljerad uppdragsbeskrivning upprättades. 

Syfte  

Linjär accentbelysning och små vägg- och takarmaturer saknas i Ateljé Lyktans produktutbud. 
Armaturen ”Lyster” kan fylla det hålet för både interiörbelysning och exteriörbelysning. 
Armaturer kan användas för släpljus när monterad på vägg i trapphus och korridorer men även 
för att belysa skyltar. Nyckeln till denna produkt är modularitet. Ändbitarna kan sättas ihop för 
att få en mindre cirkulär armatur och även användas som just ändbitar på den långa 
mittendelen. Modulariteten bidrar med en god variation i produktfamiljen samtidigt som det 
ger en god ekonomi i projektet. 

Produktbeskrivning 

Produktfamiljen Lyster är uppbyggd av en linjär asymmetrisk vägg- och takmonterad produkt, 
en mindre väggmonterad asymmetrisk belysningsarmatur och en mindre takmonterad variant. 
Alla varianter kommer att finnas för både inomhus och utomhus bruk. 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget innebär att utföra en konceptstudie för Ateljé Lyktans nya produktfamilj Lyster. 
Lyster består av två väggmonterade armaturer och en takmonterad armatur. Armaturfamiljen 
skall verka både interiört och exteriört och fungera som en accentbelysning. Examensarbetet 
kommer att behandla de exteriöra väggmonterade armaturerna.  

Mer detaljerad information om produkten finnes i formgivarens ursprungliga förslag samt 
Ateljé Lyktans produktspecifikation.  

Mål 

• Identifiering av mekanisk konstruktion för att uppnå de krav som ställs på produkten 
enligt dokumentet ”ALY002_Product specification” Lyster.  

• Ta fram en ”mock-up”/prototyp. 

• Identifiering av produktionsmetoder och materialval. 

• Identifiering av de största riskerna i konstruktionen. 

• Budgetkalkyl. 

• Armaturen ska gå att installera som ensam montör. 
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• Att upprätthålla IP65 standard samtidigt som utsidan av armaturen hålls fri från synliga 
skruvar. 

Avgränsningar 

• Konceptstudien utförs på en del av produktfamiljen, de exteriöra väggmonterade 
armaturerna. 

• En storlek av vardera typarmatur ritas upp. 

• Ateljé Lyktan väljer ut elektronik så som LED och drivenhet.  

• Val av exakta skruvar och muttrar. 

Krav 

• IP65 för belysningsenheten, IP44 för kopplingsutrymmet 

• IK08 (härdat glas) 

• Använda Ateljé Lyktans redan använda leverantörer. 

• Armaturkroppen ska vara gjord utav antingen Aluminium eller Zink. 

• Fler krav finnes i kravspecifikationen försedd av ateljé Lyktan. 

 

Lösningsmetoder 

Ateljé Lykta, företaget, har en egen produktutvecklingsprocess och detta arbete täcker en fas 
utav denna process, konceptutvecklingsfasen. Vi har använt oss utav ”Konceptutveckling: 
frontprocessen” ur boken ”Produktutveckling Konstruktion och Design” av Karl T. Ulrich och 
Steven D. Eppinger och använt flertalet verktyg ur samma bok bland annat konceptgenerering, 
konceptpoängsättning och FMEA.  

• Faktainsamling: Fakta kommer att samlas in för att kunskap om de ställda kraven ska 
uppfyllas. Informationen som samlas in kommer även att användas för att hitta 
tillfredsställande lösningar på de problem som arbetet ställs inför.  

• Konceptgenerering: Olika koncept kommer att tas fram för att ta hitta olika alternativ 
till lösningar på de problem som produkten ställs inför. På detta sätt kan en optimal 
lösning hittas och/eller flera olika lösningar kombineras för att få fram det slutgiltiga 
resultatet. 

• Modellframtagning: Modeller kommer att produceras för att få en bättre bild av 
storlek, form och känsla av produkten. Modellerna kommer att hjälpa till att se hur 
lösningarna implementeras i verkligheten.  

•  Produktutvecklingsverktyg: Flertalet produktutvecklingsverktyg kommer att användas 
för att utvärdera och hitta styrkor och svagheter med de olika koncepten. Dessa verktyg 
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kommer att hjälpa till att hitta de/det mest lämpliga konceptet. Verktygen är bland 
annat FMEA, DFM och DFA. 

• Diskussion och brainstorming: Stor del av att komma på och komma fram till olika 
koncept kommer vara att diskutera lösningarnas fördelar och nackdelar och om det är 
en möjlig lösning eller om det går att vidareutveckla på något sätt. 

Nulägesbeskrivning 

Ateljé Lyktan är ett företag, ägt av Fagerhult Group, som utvecklar och tillverkar 
belysningsarmaturer. Armaturerna är av svensk design och inriktar sig åt mer kräsna 
konsumenter. Detta gör att kvalitén och innovationskraven är högre än vid lågpris armaturer.  

Företaget har sitt huvudkontor i Åhus, Skåne. Till huvudkontoret kommer ett par 
resor/studiebesök att göras. Med besök på kontoret och fabriken kan vi få en närmare inblick i 
hur företaget tillverkar sina armaturer och på så sätt lättare anpassa vår armatur till dessa 
tillverkningssätt.  

Arbetet kommer att göras på distans vilket innebär att en direkt återkoppling, svar på frågor 
och feedback ej kan fås. Vi kommer dock att försöka hålla möten med hjälp av Skype eller 
telefon kontinuerligt, kommunikation över mail kommer också att ske under arbetets gång. 
Möte med vår handledare ifrån KTH kommer också att ske kontinuerligt med ett par veckors 
intervall.  

Aktuellt kunskapsläge 

I detta kapitel redogörs för de kunskaper som författarna hade innan projektets början och hur 
den utbildning som detta arbete avslutar, har bidragit i anskaffandet av dessa kunskaper. En 
beskrivning om vad dessa kunskaper har använts till och hur detta arbete är en fördjupning och 
erfarenhetsgivare av kunskaperna kommer också att visas på. 

Inledande kunskap 

I början av detta arbete har författarna genomgått en treårig högskoleingenjörsutbildning i 
maskinteknik med en inriktning mot innovation och design. Detta innebär att kurser som 
produktutveckling, datorbaserade ingenjörsverktyg, produktionsanpassad produktutveckling 
med flera har studerats. Kunskapen ifrån dessa kurser har lett till att arbetet har kunnat utföras 
med en tillfredsställande kvalitét och relevans.  

De kunskaper som har används är bland annat den kunskap och erfarenhet som har erhållits 
under åren genom arbete med CAD-verktyget Creo Parametric som är det modelleringsverktyg 
som kommer att användas. Även kunskaper om tillverkningsmetoder kommer att användas för 
att kunna optimera utformningen av produkten som ska konstrueras. Med denna optimering 
kan tillverkningskostnaden av produkten minimeras, metoden heter ”Design for 
Manufacturing” (DFM). Även ”Design for Assembly” (DFA) kommer att användas, kunskap och 
erfarenhet i DFA har erhållits genom de kurser som lästs.  

Flertalet verktyg ur produktutvecklingsprocessen har använts, dessa verktyg har tidigare 
använts i de projektkurser som lästs. Dessa verktyg gör att informerade beslut kan tas utifrån 
olika aspekter av produktens egenskaper och krav. Projektplanering har haft en stor roll i 
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utbildningen och har gjort att uppläggningen och planeringen av detta arbete har kunnat 
genomföras. 

Kunskaper ifrån de mer industridesign inriktade kurserna har använts till renderingar, grafisk 
design och animeringar. Även skissteknik har använts för att snabbt förklara idéer och koncept.  

Fördjupningen 

Detta arbete är en fördjupning i dessa kunskaper med inslag av företagets egna processer, 
verktyg och modeller. Blandningen mellan de processer och metoder som har studerats fram 
till denna punkt i utbildningen och företagets egna processer och metoder gör att en breddning 
och utökad förståelse om vad som krävs för att konstruera en lyckad produkt kan fås genom 
detta projekt.  

Kunskapen och erfarenheten om hur att driva och planera ett projekt har ställts än mer på sin 
spets än vid tidigare projekt då planeringen och hur arbetet ska läggas upp har helt och hållet 
har gjorts av författarna. För att lyckas med detta har kunskapen ifrån alla de projektkurser och 
deras innehåll använts för att möjliggöra att projektet flyter på bra och att arbetet resulterar i 
ett tillfredsställande resultat. 
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Fakta 

För att få en förståelse över de krav och problem som produkten står inför har fakta behövts 
samlas. Den fakta har legat till grund för hur problemen ska lösas på lämpligt sätt och gett 
kunskap om vissa av de krav som ställts.  

Ljustemperaturer 

Ljusets färg, det vill säga temperaturen, mäts i Kelvin [K]. Detta kommer ifrån med vilken färg 
en upphettad metalltråd lyser (svart kropp). För att definiera dessa färger används en CIE 
färgtriangel med en svart linje i, svartkropps-kurvan (Plancks kurva). Linjen är graderad med 
Kelvintal som anger med vilken färg som en LED-ljuskälla emitterar. Denna linje är kalibrerad så 
att färgen ljuskällan avger överensstämmer med den färg en glödande metalltråd hade avgett 
vid specifik temperatur (se fig 1) (hidealite, 2018).  

Det finns tre stycken huvudgrupper för att kategorisera de olika temperaturerna, dessa är: 

Varmvita: <3000K 

Vita: 3300K-5300K 

Kallvita: >5300K 

De visar att med en högre färgtemperatur fås ges ett kallare ljus och med en lägre 
färgtemperatur ges ett varmare ljus.  

 

Figur 1 CIE-kurvan som visar vilken färg en ljuskälla ger. Talen på kurvan i mitten är temperaturen i Kelvin. CIE står för 
International Commission on Illumination och förkortningen kommer ifrån det franska namnet Commission Internationale de 
l’Éclairage. Bildkälla: (hidealite, 2018)  
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IP-klasser 

IP-klasser används för att identifiera hur skyddad en inkapsling är, både ett mekaniskt skydd 
och mot väta. De olika graderna av skydd anges av ett nummer representerat av två siffror, till 
exempel IP-44. Den första siffran anger grad av skydd mot mekanisk påverkan och den andra 
siffran värderar skyddet mot vatten. (Research Institutes of Sweden, 2018) 

För att en inkapsling ska bli klassad som IP1X behöver den klara av att motstå en sfärs tryckkraft 
på 50 N mot alla dess öppningar. Sfären får då inte tränga in helt i det kapslade utrymmet och 
ej komma för nära farligt spänningsförande och/eller rörliga delar. (Research Institutes of 
Sweden, 2018) 

Om en kapsling behöver vara IP2X-klassad ska kapslingen tåla att ett provfinger av 
standardiserat mått på 12 mm i diameter anbringar en tryckkraft på 10 N mot alla dess 
öppningar. Kapslingen ska även klara att en sfär med diametern 12,5 mm trycks mot 
kapslingens alla öppningar med tryckkraften 30 N. För att den önskade klassen ska uppnås 
måste ”kapslingen” hållas intakt och får inte påverkas av sfärens tryck. Den är även tvungen att 
hålla ett tillfredställande avstånd från rörliga samt spänningsförande delar. (Research Institutes 
of Sweden, 2018). På detta sätt så ökar kraven med högre klassning (se fig 2). Likadant gäller för 
skyddet mot inträngande vatten, kraven ökar med numret av klassningen (se fig 3).  

  
Figur 2 Vad inkapslingen ska klara av för de olika graderna av mekaniskt skydd. Representerar den första siffran i IP-
klassificeringens. Källa: (Research Institutes of Sweden, 2018) 

För att en armatur ska tillägnas en viss IP-klass måste hela armaturen ha den 
inkapslingsklassen. Om armaturen möjligtvis skulle ha olika inkapslingar i sin utformning blir 
den tilldelad IP-klassen med lägst nummer.  

För den armatur som detta arbete omfamnar ska belysningsutrymmet vara IP65-klassat medan 
kopplingsutrymmet endast behöver vara IP44 (se bifogad kravspecifikation). Anledningen till 
detta är för att smuts och små flugor inte ska samlas inuti armaturen. För att uppnå den 
önskade IP-klassen, IP65, måste utrymmet klara av att exponeras för cirkulerande finkornigt 
talkpulver mellan 2–8 timmar, där förutsättningarna för kapslingen styr provtiden. I den 
dammkammare som detta test utförs ska luftgenomströmningen vara maximalt 60 volymer per 
timme. Kapslingen ska även ha ett inre undertryck av maximalt 20 millibar. Utöver denna 
dammprövning ska en ståltråd av diametern 1 i mm, tryckas mot kapslingens alla öppningar 
med 1 Newtons tryckkraft. Som tidigare för att uppnå kapslingsklassen ska inget damm trängts 
in efter testet och ståltråden ska ha ett tillfredsställande avstånd till både spänningsförande och 
rörliga delar. (Research Institutes of Sweden, 2018)  
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Figur 3 Vad inkaplsingen ska motstå i form av skydd mot vatten för att den andra siffran i IP-klassificeringen ska gälla. 
Källa: (Research Institutes of Sweden, 2018) 

Inkapslingen ska även stå emot inträngande vatten med de krav som ställs för en IPX5 kapsling. 
För att uppnå detta gäller att med ett munstycke med diametern 6,3 mm begjuts en 
vattenstråle med avståndet 2,5–3 m från armaturen. Vattnet ska stråla med en mängd på 12,5 
liter/min och tidsperioden ska vara 1 min/m2 med minimumtidsperioden 3 minuter. För 
godkänt resultat ska vatten ej ha trängt in med sådan mängd eller vid ställe så att drift eller 
säkerhet påverkas. (Research Institutes of Sweden, 2018) 

Belysningsarmatur med LED 

En belysningsarmatur som använder sig utav LED-teknik för att emittera ljus består av flera 
olika komponenter. Beroende på storlek kan en LED-list eller LED-modul användas. LED-listen 
går ofta att kapa i olika längder vilket gör att den går att använda till flera olika längdvarianter 
om så önskas. LED-modulen kan komma i flera utformningar men det är vanligt att de kommer 
med ett par LED-dioder per modul som sedan är sammankopplade med nästa modul med hjälp 
av kablar.  

För att driva LED:en behövs en driver, antingen med konstant spänning eller konstant ström.  
En driver har flera beteckningar, bland annat drivdon, ”power supply” eller konverter. 
Drivdonet skickar ”rätt” sorts ström eller spänning till LED-modulen vilket ger ett behagligt ljus 
utan flimmer eller blinkande. (Annell Ljus + Form AB, 2018) 

Att en ljuskälla bländar kan vara ett problem om inte ett bländskydd används, detta bländskydd 
är ofta gjord utav ett sorts glas som antingen har en struktur eller ett frostat glas som bryter 
ljusets strålar. En reflektor som reflekterar ner de ljusstrålar som annars hade strålat åt andra 
håll kan vara välbehövligt. Reflektorn och bländskyddet är ämnade för att tillsammans ge en 
jämn ljusbild vilket bidrar till ökad komfort för konsumenten. 
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Genomförande 

Under arbetets gång kommer flera faser och moment att genomgås för att nå de önskade 
målen. Dessa faser och moment bidrar till den utvecklingsprocess som resulterar i utvecklingen 
av de olika komponenterna. I detta kapitel kommer utförandet av projektets moment att 
beskrivas grundligt för att ge förståelse av hur resultatet nåddes. 

Projektets bakgrund 

Projektet tog sin början via en epostkonversation mellan ateljé Lyktan (vidare företaget) och de 
aktiva inom projektet. Formgivningen för den blivande utom- och inomhusarmaturen var redan 
gjord av en extern formgivare och uppdraget bestod av att ta produkten från idé till produkt. 
Bakgrundsinformationen som företaget bidrog med, var att 3 moduler skulle fästas samman i 
olika kombinationer beträffande användarvänlighet, IP-klass, kostnadseffektivitet men också 
enkelheten och förmågan att hålla armaturen högkvalitativ utifrån företagets policy. Kort efter 
projektets innebörd framställdes en uppdragsbeskrivning som förklarade resten av projektet. 
Där framgick det bland annat att Lyktan skulle hjälpa till med det elektriska gällande LED-
lampor och driver medan vederbörande inom projektet skulle fokusera på det mekaniska. 

Inför projektet 

Innan den slutgiltiga presentationen av projektets innebörd utformades projektets struktur 
genom diskussioner om planeringen som projektet skulle innefatta. En aktivitetsplan, även 
kallat ”Gantt-schema”, skapades för att bland annat urskilja när de viktiga momenten i kursen 
hade sin början och sitt preliminära slut. Aktivitetsplanen gjorde det även enkelt att urskilja de 
4 olika faserna som projektet innefattade, bestående av planeringsfas, faktainsamlingsfas, 
genomförandefas och slutligen redovisningsfas. Schemat underlättade också dokumenterandet 
av beräknade och slutgiltiga antalet timmar som lades på de olika momenten under projektets 
gång men framförallt så var det till stor hjälp att upptäcka eventuella tidsöverträdelser under 
det pågående arbetet.  

Förutom aktivitetsplanen så fattades det beslut om att en elektronisk anteckningsbok skulle 
användas för att enkelt kunna notera det dagliga arbetet. Den var också tänkt som ett stöd i 
arbetet ifall det behövde återvändas till någon given punkt under projektet, vilket kan vara 
svårt att göra utan anteckningar.  

Arbetets början 

Efter mötet på ateljé Lyktan i Åhus så tog projektet sin riktiga början. En kravspecifikation 
skapades infattande tydliga instruktioner för vilka villkor som skulle följas. Det gjorde att 
uppdraget blev lätthanterligt och greppbart. Därefter skapades det också mätbara mål som 
resultatet kunde reflekteras mot. För att begränsa de olika arbetsuppgifterna samt göra målen 
ännu tydligare utformades också vissa avgränsningar inom projektet. Det gjordes för att stödja 
projektets egentliga syfte och visa vilka områden och metoder som inte behövde tillämpas och 
granskas under projektets gång. 

Eftersom större delen av projektet handlar om att försöka få lampans olika moduler att 
sammankopplas så granskades existerande metoder som redan finns på marknaden för att 
hitta potentiella lösningar till sammanfogning. Det blev totalt 15 olika produkter inom olika 
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användningsområden som sedan sparades ner i ett dokument innehållande bilder och en 
förklaring av produkten och dess egenskap. Därefter utfördes en sorts benchmarking där 
metoderna vägdes och diskuterades för att sedan gallras då vissa koncept var värda att ta 
vidare för att etableras som koncept till armaturen. Denna gallring ledde senare till att bli totalt 
6 olika koncept för att fästa ihop de olika modulerna av armaturen. 

Faktainsamling 

I faktainsamlingsfasen samlades information om LED-ljus in så att viktiga kunskaper om dess 
egenskaper fanns till förfogande. Exempel på den fakta som samlades in var information om 
ljusets värme och ljusets flöde. Ateljé Lytkan överlät dessutom dokument med information om 
rekommendationer av deras redan befintliga leverantörer och vilka typer av LED-remsor samt 
drivdon som kunde användas i armaturen. Det tillkom också dokument om IP-klasser och dess 
innebörd för att ge en tydligare inblick och förståelse över ämnet.  

I slutet på faktainsamlingsfasen påbörjades den första gallringen av de olika alternativen från 
benchmarkingen. Genom överläggningar om för och nackdelar av de befintliga mekanismerna i 
benchmarkingen så resulterade det i 6 olika koncept som gestaltades med hjälp av CAD-
programmet Creo Parametric. På grund av att koncepten gick att betraktas i 3D så minimerade 
det också att missförstånd kunde uppstå. När alla 6 koncept var färdigkonstruerade renderades 
dom med en ytfinish i stil med hur de skulle se ut enligt den givna kravspecifikationen. Därefter 
togs det skärmdumpar av koncepten i olika vinklar som sedermera sattes in i ett gemensamt 
dokument med en förklaring av deras funktioner. Det skickades sedan vidare för granskning av 
de båda handledarna från ateljé Lyktan och KTH för att bedömas på två skilda möten. Innan de 
bägge mötena hade också en 3D-utskrivt av den mindre armaturen (delad i två) skapats, som 
ett hjälpmedel att illustrera modulens komplexitet gällnade sammanfogning. 

Den respons som gavs av de olika koncepten med lyktan handlade framförallt om 
framställningen och hanteringen av väggfästet på armaturens baksida. Grundtanken av 
konceptet var bra men skulle behöva justeras så att komponenterna var integrerad i den större 
armaturens skal. För att komma ifrån extra onödig bearbetning gavs det också som förslag att 
behandla den stora armaturen som en profil som ska strängsprutas. Det fastslogs även att 
konceptet gällande montering av bländskydd på lampan var bra och att det fortsättningsvis 
endast behövdes en metod för att fästa bländskyddet på armaturen. All den återkoppling som 
de olika koncepten fick hade en stor betydelse för nästa fas då koncepten bland annat skulle 
förbättras och optimeras.   

Två dagar efter det första beslutsmötet med handledaren Malin (produktchef på ateljélyktan) 
så hölls ännu ett möte. Denna gång var även Johan (konstruktör på ateljélyktan) med i 
samtalet. Det som inte redan var konstaterat från det första beslutsmötet kunde vi nu 
gemensamt besluta. Det som framförallt framkom under mötet var att Johan skulle ta fram och 
skicka CAD-filer med de kopplingsdosor och drivdon som eventuellt kunde användas i 
konstruktionen. De förslag som togs fram var från redan befintliga leverantörer, vilket 
underlättade processen. Dock så överensstämde inte lyktans tankar om armaturens koppling 
med de koncept som hade tagits fram. Johan rekommenderade en snabbkoppling för att 
underlätta den elektriska installationen för installatörerna. Men det koncept som hade tagits 
fram innehöll idén om att kunden enbart skulle behöva sätta fast väggfästet för att sedan sätta 
kontakten. Men med vetskapen om vilken elektronik som kunde användas underlättade det 
den resterande konceptgenerering en hel del.  Det gjorde bland annat att det gick att urskilja 
utrymmet som återstod när CAD-filerna av drivern applicerades inuti armaturen. Koncept-
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/faktainsamlingsfasen närmade sig sitt slut och det som återstod var att färdigställa de 
konceptens ändringar som hade beslutats sedan innan på mötet. Det lades mest tid på att 
utveckla koncepten gällande bländskyddets montering på de bägge armaturerna. Hur 
monteringen av det skulle se ut var klart sedan innan, frågan var snarare hur konstruktionen 
skulle fästas på armaturen. Problemet resulterade i två potentiella utvecklingar som också 
dokumenteras och renderades för att på ett enkelt sätt utan missförstånd framföras på mötet 
med formgivaren. 

Konceptutveckling 

Den period som var mest lönsam för projektet inleddes vid ett möte (4 maj 2018) med Andreas 
(formgivaren till armaturen) och handledaren Malin (produktchef ateljélyktan). Anledningen till 
periodens medgång var alla de beslut som kunde tas under mötet. För att ge en bild av hur 
tankarna gick när armaturen fick sitt utseende illustrerade Andreas (formgivaren) med hjälp av 
medhavande föremål hur han inspirerades. Det var bland annat materialprover som gav 
exempel på hur ytan var tänkt att se ut, men också vissa objekt som skulle spegla de 
uppfattningar och känslor som armaturen var tänkt att förmedla. Det som kunde fastslås 
relativt snabbt efter att Andreas haft sin introduktion var att konceptet, innehållande 
skruvfickor hade för stor inverkan på den yttre estetiken för att få en fortsatt utveckling. Därför 
kom det också önskemål från Lyktans att istället gå vidare med konceptet ”Excenterlås”, 
oavsett vad konceptpoängsättningen i slutändan skulle visa. Vikten skulle framförallt ligga på 
utomhusvarianten eftersom IP-klassningen inte behövs då armaturen är av inomhusvariant. 
Genom diskussioner och brainstorming kunde även bländskyddets montering fastställas och få 
sin slutliga design. Det kunde också problemet gällande en potentiell packning mot eventuell 
smuts och väta.    

Konceptpoängsättning  

För att komma närmre inpå konceptens fortsatta utveckling ansågs det lämpligt att bryta ner de 
attribut som värdesattes mest för slutprodukten. Det gjordes med hjälp av ett eget konstruerat 
Excel-dokument baserat på konceptpoängsättningen ur boken ”Produktutveckling – 
konstruktion och design (Karl T. Ulrich Steven D. Eppinger). Genom att ge varje attribut en 
procentuell vikt gick det att urskilja vad som värderas högst och därefter blev varje koncept 
betygsatta i skalan 1–5 inom varje kategori baserat på hur högt de ansågs vara. Genom att 
multiplicera de givna poängen med det viktade urvalskriterierna gavs en slutsumma som till sist 
visade det vägda resultatet. Av resultatet att döma så gick det bland annat att urskilja de 
fördelar och brister som varje enskilt koncept hade. Detta underlättade för att separera de 
koncept som var värda att tas vidare och de som ansågs bristfälliga.  

Slutgiltiga optimeringen 

Det som återstod att göra i konceptframställningen var att fortsätta optimera de koncept som 
Lyktan önskade ha vidare, men också de vars resultat som vägde högt i 
konceptpoängsättningen. Eftersom framförallt IP-klassningen var gjord för utomhusbruk så 
hade bländskyddet en betydande roll i optimeringen av lampan. Genom önskemål om att ha två 
olika bländskydd beroende på om armaturerna skulle placeras inomhus eller utomhus så 
konstruerades också två olika metoder för att fästa de olika bländskydden. Denna optimering 
gjorde att en hel sida av den aluminiumram som tidigare fanns kunde uteslutas vilket bidrog till 
att mer utrymme i armaturen blev kvar. Eftersom detta moment tillhörde de slutgiltiga 
koncepten innebar det också att koncepten fick slutgiltiga hål med rätt dimensioner och 
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skruvfickor som skruvhuvudena passade in i. Det innebar också att de excenterlås som Lyktan 
redan använde sedan tidigare placerades på armaturerna. Att de delade med sig av de CAD-filer 
som de redan använde sig av underlättade också för att se om de även passade in på denna 
armatur, med tanke på storleken. Det är något som ateljélyktan värdesätter för att minska 
antalet variationer på de komponenter de använder och har på lager. 

Det som återstod för att anse armaturen som fullständig var att hitta en lösning för att hålla 
armaturens packning på plats. För att testa om den påfunna lösningen av problem var rimlig så 
skrevs det ut en prototyp av de 3D-skrivnarna som fanns till förfogande. Genom att skriva ut två 
olika prototyper av drivdon till armaturerna gick det att urskilja hur stort utrymme som 
behövdes för att de skulle få plats. Det hade konstaterats redan innan att det skulle bli ett 
problem med utrymmet så det var nödvändigt att testa olika möjligheter fysiskt och inte bara 
genom CAD. 

FMEA  

Eftersom armaturen är en produkt innehållande hantering av elektricitet måste den också 
hanteras med försiktighet. När produkten inhandlas vill självklart konsumenten att den ska 
fungera felfritt men det viktigaste är framförallt att ingen utsätts för skada. Förutom elektricitet 
kan även andra missöden inträffa och därför ansågs det högst lämpligt att göra en FMEA 
(Failure modes and effects analysis). Det började med att utförligt granska de olika scenarierna 
som armaturen innefattar i, från att lampan levereras till att den sitter uppe på den önskade 
platsen. Därefter noterades hur dessa scenariona kunde inträffa, vilket fick bli underrubriker. 
Dessa underrubriker skulle därefter betygsättas i en skala från 1–10, där 10 klassas som ett 
mardrömsscenario som man inte vill uppnå. I denna matris så betygsattes varje rubrik inom 
allvar på förseelse, sannolikhet till att det sker och hur stor chans det är att faran upptäcks så 
att den kan åtgärdas. I matrisen multiplicerades sedan siffrorna vilket gjorde att de gick att väga 
sinsemellan. Detta gjorde att potentiella problem med armaturen kunde lokaliseras och även få 
en möjlighet att åtgärdas.  
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Resultat 

Arbetet har resulterat i flertalet koncept som här kommer presenteras. Varje koncept är 
indelade i grupper efter vilken kategori den är tänkt att belysa och tilldelas också ett namn för 
att undvika missförstånd under jämförelser med andra koncept.  I detta avsnitt kommer även 
förklarande argument att framföras om varför vissa koncept tagits vidare medan andra fick 
lämnas åt sidan.  

Koncept för att fästa glaset  

För att bländskyddet ska sitta kvar på rätt ställe och uppfylla de krav som armaturen står inför, 
behövdes en praktisk lösning som gör det enkelt för montörerna att sätta ihop komponenterna. 

Båtfönstret 

Tanken är att glaset ska vila på den inre kanten av underdelen. Det som saknas på bilden är en 
monterad packning mellan glaset och den inre kanten för att undvika att vatten, smuts och 
småkryp letar sig in bakom glaset (se fig 4). För att försluta och komprimera dessa 
komponenterna så ska ytter- och innerramen vara gängade med standardiserade gängor så att 
skruvar som ateljé Lyktan redan innehar i sitt befintliga sortiment ska kunna användas. För att 
fästa hela bländskyddet på armaturen är det meningen att antingen använda snap fits som 
trycker fast anordningen på armaturen. Ett annat alternativ är att använda de skåror som finns 
på ytterkanten av ramen och fästa modulen genom att vrida upp den medsols mot piggar 
infästa på insidan av lampan, en så kallad bajonettinfästning. En annan idé är att använda 
gängor likt en skruvkork men tyvärr innebär det också att gängorna måste sitta på utsidan vilket 
medför problem när den ska sammankopplas med den längre armaturen.  

Figur 4 Bländskyddet kläms mellan två ramar och fästs sedan i armaturen. 
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Koncept för att sammanfoga den mindre armaturen 

Eftersom armaturen är uppdelad i flera moduler som ska sättas samman till en gemensam 
enhet är sammansättningen en oerhört viktig del inom projektet. Hur de ska sättas samman är 
viktigt i två hänseenden då de två gavlarna ska kunna sammanfogas enskilt med varandra, men 
de ska också kunna sättas fast på varsin sida om den linjära modulen.  

Skenan  

Detta koncept är likt alla de andra koncepten som innehåller den mindre armaturen, tänkt att 
gjutas. För att fästa ihop de två halvorna så används de två skenorna som sitter på vardera sida 
av den delade armaturen (se fig 5). När de pressas samman så bildar de något som kan liknas 
vid ett T. För att hålla detta ”T” intakt så träs en skena över, formad i samma kurva som lampan 
har. Det krävs alltså att skenan är väldigt flexibel i höjdled så att den lätt kan anpassa sig efter 
insidan av lampans struktur. Samtidigt behöver skenan vara väldigt styv i lodrät position så att 
armaturen hela tiden trycks ihop. Det som inte bilden visar är den packning som var tänkt att 
sitta mellan de två skalen. Det hjälper också till konceptets avsikt att vilja återgå till sitt 
ursprungliga läge, tvärtemot skenan. Det ska dessutom läggas till någon funktion som gör det 
svårt för vattnet att leta sig ner till packningen. Antingen en list som sitter på utsidan, strax 
ovanför packningen, eller om de hoptryckta kanterna görs om från att vara lodräta mot 
varandra till att överlappa varandra. 

 
Klämman 

Likt konceptet ”skenan” så innehar detta samma princip att trycka de delade skalen samman 
men denna gång med mindre spännen istället för en lång skena (se fig 6). Den T-formade listen i 
taket har i detta fall fått ett lite annorlunda utseende just för att kunna hjälpa spännena att 
knäppas på. Detta koncept behöver en optimering för att bland annat mäta upp lämpliga 
vinklar för att snapfit-funktion ska kunna fungera. Fördelen med detta konceptet jämför med 
”skenan” är att inte lika stor hänsyn behöver tas för att den kurvade delen av armaturen där 

Figur 5 En list håller ihop de två skenorna på gavlarna och på så sätt sammanfogas gavlarna. 
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skenan möjligen skulle kunna vara svår att trä på. Men med avseende av de mer komplicerade 
vinklarna så kan flera prototyper behöva tas fram för att hitta rätt mått.  

Slangklämman 

För att koppla samman de delade sidorna så ska konceptet ”slangklämman” sammanfoga de 
delade sidorna med hjälp av två slangklämmor på armaturens två ändar (se fig 7). Vid 
armaturens ena ände finns det en utsvarvning inriktat inåt där det också är tänkt att den ena 
slangklämman ska sitta. Med hjälp av den nedsänkta kanten skyms klämman något så att den 
håller samma höjdnivå längs ytan utan att skapa några ojämnheter. I den andra änden 
innefattar samma princip men istället för en insänkning i ytan finns det en tunn skåra inåt i 
materialet som klämman ska få plats i. I de två ugglorna som sticker ut trär man igenom en 
skruv och med hjälp av en mutter på andra sidan fogas lampan samman. Detta är ett koncept 
som skulle kunna ha kombinerats med andra idéer eller koncept för att möjligtvis tillsammans 
skapa ett slutgiltigt koncept. För som enskilt koncept kan den möjligtvis innehålla lite för stora 
brister. 

 
 
  

Figur 7 Slängklämmekonceptet för att sammanfoga armaturens gavelmoduler. 

Figur 6 Klämmor används för att hålla ihop de två gavlarna, klämmorna fästs på två skenor inuti modulen. 
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Flänsförbandet 

Ett av koncepten innehåller skruvar. Det ska efterlikna ett flänsförband med sin tydliga skena 
längs insidan på vardera sida av kåporna. Denna skena innehåller hål som gör det möjligt att 
sammanfoga halvorna med hjälp av skruvar (se fig 8). När skruvarna dras åt ska de trycka åt en 
packning längs med den delade kurvan. Tyvärr kan det vara problematiskt att använda detta 
koncept eftersom att ingångarnas diameter är väldigt små i förhållande till storleken på en hand 
och det verktyg som måste användas för att den ska förslutas. Dock är det ett oerhört pålitligt 
koncept för att möjliggöra en total förslutning. 

Snapfit 

Detta koncept har inte fått en rättvis illustration av hur det skulle kunna se ut, meningen är att 
halvorna ska sättas samman med hjälp av snapfits. Var och en av halvorna har en snapfit som 
möjliggör att de kan sättas ihop (se fig 9). Antingen skulle det sitta en lång snapfit längs insidan 
av armaturernas kurva eller styckvis längs med kurvan, beroende på vad som skulle vara 
användarvänligast för montör och installatör. Den packning som ligger mellan de två 
överlappade klämmorna erbjuder inte bara en täthet mot väta och smuts, den skapar också ett 
flexibelt tryck som eftersträvas för att få en jämn fördelning av trycket. 

 

Figur 9 Hur tvärsnittet av den snapfitfunktion som ska fästa gaveln och längdprofilen med varandra ser ut. 

Figur 8 Genom att använda skruvförband för att koplla ihop gavla med gavel 
eller gavel med längdmodul fås en säker fästning, dock svår att använda. 
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Skruvficka 

Detta koncept är det som frångick mest utifrån den givna formgivningen av armaturen. De 
skruvfickor som sitter på utsidan är oerhört praktiska då skruvar är ett väldigt pålitligt förband 
(se fig 10). Speciellt i detta sammanhang med tanke på kravet av den tänkta IP-klassen. 
Dessutom underlättar det i prototypframtagningen eftersom det redan existerar produkter 
med liknandelösningar. Förslutningen av armaturen sker genom att man fäster en skruv med o-
ring från utsidan, in i de gängade fickorna och genom åtdragning av skruv och mutter dras de 
bägge halvorna ihop. Antalet skruvfickor är ännu oklart och skulle behöva granskas närmre för 
att veta hur många som skulle behövas. Därtill behöver konceptet en optimering för att tydligt 
visa på vilken sida som skruven ska fästas eftersom skruvarna annars skulle krocka om de 
skruvas in från varsitt håll. 

Excenterlås 

Vid ett möte hos företaget studerades befintliga lösningar för att fästa gavlar på profilkroppar. 
En lösning som anammades var en lösning där ett excenterlås drar in gavlarna mot profilen. 
Denna lösning kom att bli ett alternativ för denna armatur.  

För att trycka samman modulerna kommer excenterlås att användas. Det fungerar genom att 
låsen först skruvas fast inuti armaturen. Kroken monteras på ena sidan av de två delarna och 
haspen sitter på den andra. För att försluta konstruktionen förs haspen över kroken och med 
ett tryck på haspen förs de båda halvorna samman. För att fästa samman halvorna på den långa 
profilen så utförs samma arbete av låsen, den enda skillnaden är att den ena halvan av låset 
fästs på skåran som går längs med profilen. Exakt vilket sorts excenterlås som ska användas 
måste bestämmas (se fig 11).  

 
Figur 11 Excenterlås, vilket av de två modellerna som ska användas är ej bestämt utan måste testas för att se vilken kraft de kan dra 
ihop komponenterna med. 

Figur 10 Konceptet av gaveln när den fästs i längdmodulen med hjälp av skruvar. 
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Koncept för täthet mellan modulerna 

För att Armaturen ska klara av de krav gällande IP-klassning så behövs en packning mellan 
modulerna för att hindra att insekter, väta och smuts från att leta sig in. Den komplexa formen 
tillsammans med faktumet att den ska sammanfogas med andra moduler gjorde att det krävdes 
idéer för hur denna packning skulle kunna se ut. 

T-packning 

I konstruerandet av packning behövdes ett flertal faktorer tas hänsyn till för att kunna uppfylla 
tätheten. ”T-packningen” förmodas uppfylla de villkor som kan tänkas behövas för att hålla 
tätheten. Den monteras genom att fästas i taket längs med armaturens kurva (se fig 12). Det 
gör monteringen lättare eftersom den hålls på plats när de två kåporna trycks åt på varsin sida 
om T-formen. Tekniken fungerar på samma sätt när halvorna ska monteras på den längre 
profilen. Skillnaden är bara att packningen endast kan få stöd av en sida eftersom profilen inte 
har någon kant i taket på ändarna.  

 

Figur 12 Packningen sitter i delningslinjen mellan modulerna. Den komprimeras när modulerna pressas samman. Packning i 
grått i figuren. 

Väggfästet 

Ett väggfäste är tänkt att användas för att hålla upp armaturen, detta för att underlätta 
installationen av armaturen. 
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Styr + snap 

Detta koncept för väggfästet var det första som gjordes och fokus var på att lösa de krav som 
ställts. Tanken är att väggfästet ska skruvas i vägg innan armaturen häktas på. När väggfästet 
sitter på väggen ska den inkommande kabeln kopplas in i en snabbkontakt som sitter på 
väggfästet. Snabbkontakten ska sedan tryckas in i sin motpart som sitter i armaturdelen för att 
underlätta monteringen.  

Armaturen ska sitta fast med hjälp av snapfit, även detta för att underlätta och effektivisera 
monteringen av armaturen på väggen (se fig 13). Stabilitets/positioneringsarmar har använts 
för att montören på ett lätt sätt ska hitta hur armaturen ska tryckas fast på väggfästet.  

Detta koncept visades för företaget som hade en del invändningar, mestadels att det var för 
dyrt och att större hänsyn till tillverkningsmetoder och kostnad skulle tas. Om ”snapfit”-
funktionen skulle klara av att hålla upp armaturen diskuterades även och med företagets 
tidigare erfarenheter som grund valdes att fortsätta med den lösningen.  

 
Figur 13 Styrpinnar, ”snapfit” och snabbkontakt används för att underlätta installationsarbetet för installatören. 

Snapfit 

Vid nästa iteration av väggfästet har större vikt lagts på tillverkningsmetoder och kostnader. 
Prioritet har lagts på att antalet bearbetningar ska minimeras. Detta har gjort att en 
profillösning har valts då dessa kan strängsprutas vilket är en metod som företaget använder 
idag och föredrar (se fig 14). Tillverkningsmetoden har medfört en del kompromisser, 
styrpinnarna, infästningen för kontakten och hålen för skruvarna har blivit borttagna.  

De bearbetningar som kommer att behöva göras efter strängsprutningen är håltagning och 
kapning (se fig 15). Håltagningen för hålen till skruvarna som håller väggfästet på väggen och 
kapning för att få profilen i rätt längder. Dessa bearbetningar är sådant som företaget kan göra 
själva i sin fabrik medan de köper in de strängsprutade profilerna. 

Väggfästet använder fortfarande snapfit för att hålla armaturen. Väggfästet är fäst i väggen 
med skruvar och kontakten för inkoppling av armaturen läggs in i utrymmet på baksidan av 
armaturkroppen.  
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Figur 14 Väggfästets tvärsnitt, hur väggfästet kommer att strängsputas. 

 

Figur 15 Väggfästet i 3D-vy. 

Längden 

För att armaturen ska kunna fås i längdutförande måste det finnas en linjär modul som 
separerar de två gavlarna. Denna komponent har kallats för ”Längden” i det dagliga 
utvecklingsarbetet och ska hushålla alla de andra komponenterna när armaturen är i ett 
linjärarmatur utförande. I detta avsnitt kommer koncepten för den linjära modulen att visas 
och tankarna bakom dem förklaras. 
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Delar 

Det första konceptet av längden gjordes i tandem med det första konceptet av väggfästet och 
konceptet har fokus på inkapslingsklassen och målet om så få synliga skruvar som möjligt 
samtidigt som installationseffektivitet.  

Längden är den del som ska hålla alla de komponenter som möjliggör att armaturen används 
som just en belysningsarmatur. Vilket innebär att det ska gå att fästa driver, LED-list, reflektor 
och något sätt att få ström till drivern. Tanken med kontakten var att installatören inte ska 
behöva komma in i utrymmet med IP65 kapslingsklassning och på så sätt minimeras risken med 
mänskliga faktorn som gör att kapslingen äventyras.  

För att få en plats att fästa driver, LED och reflektor gjordes en vägg som skruvas fast inuti 
armaturen (se fig 16). Tanken med väggen var att komponenterna kopplas och fästs på väggen i 
fabrik och sedan förs väggen in i armaturen och fäst med skruvar bakifrån (se fig 17). Mellan 
väggen och armaturkroppens baksida är tanken att en packning ska sitta för att hålla ute 
vatten, smuts och småkryp.  

Problemet med detta koncept var samma problem som för det första väggfästet, den är både 
för dyr att tillverka och för komplicerad. Även här skulle ett simplare och med en 
tillverkningsmetods fokuserad infallsvinkel tas.  

 
Figur 16 Armaturen och väggfästet sitter ihop med hjälp av snapfit. Belysningsdelen/utrymmet är IP65 klassat med huvudsyfte 
att motverka att smuts läggs på bländskyddet/glaset. Kopplingsutrymmet som ej är kopplat till belysningutrymmet är tillräckligt 
med IP44. 



32 
 

 
Figur 17 Driver, LED-list och reflektor är tänkt att sitta på den del som skruvas fast i bakstycket av armaturkroppen. 

 
Profil 

Vidareutvecklingen av det första längdkonceptet gjordes med företagets synpunkter och tips i 
åtanke. Större vikt skulle läggas på simplicitet, tillverkningsmetoder och att försöka få in i 
många funktioner som möjligt i längden som ska strängsprutas. På så sätt kan vi få ner antalet 
komponenter och bearbetningar av komponenterna och på så sätt spara in på 
tillverkningskostnaderna.  

När längden tillverkas som en profil kan skruvfickor, snapfits och fästen implementeras direkt 
vid extruderingen och detta har gjort att antalet delar kan minska (se fig 18-19). Ett problem är 
dock hur gavlarna till längden ska fästas i/mot längden. Problemet med infästningen av 
gavlarna utan att lösningarna medför extra bearbetning har varit ett av de större problemen 
som stötts på och olika lösningar har diskuterats. När längden är av profilutförande har det varit 
svårt att hitta en lösning som ej innebar synliga skruvar. 

Den komponent som höll i driver, LED och reflektor har i detta koncept integrerats i kroppen 
direkt. En ändring som gjordes efter detta var att drivern flyttats till utrymmet på baksidan av 
längden. Att denna lösning godtagits är då det finns drivers i IP65-klass utförande och att 
drivern då enligt företaget kan sitta på baksidan av armaturen. Den stickkontakt som tidigare 
gick igenom bakre väggen av armaturen ska också placeras i utrymmet där drivern nu sitter och 
endast en kabelgenomföring in i armaturen ska finnas, än färre bearbetningar.  



33 
 

 

Figur 18 Tvärsnittet av längdmodulen som kommer att strängsprutas som en profil. 

 

Figur 19 Längdmodulen i 3D-vy 
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Bländskyddet 

Flertalet koncept diskuterades och funderades på men många av dem illustrerades aldrig då de 
föll på ett eller annat sätt. Koncept som ej illustrerades var bland annat att ha en ram med 
gängor på utsidan av ramen som skruvas in i gängor på insidan av den lilla armaturen. Detta 
förslag valdes bort då det skulle bli för svårt att fungera när det skulle implementeras på 
längdmodulen.  

Endast bländskydd 

Tanken med detta koncept var att ha ett bländskydd som med hjälp av snapfit hålls på plats. 
Detta betyder att det endast krävs en komponent för att fästa och hålla bländskyddet på plats 
(se fig 20). Det ska tryckas dit och på så sätt komprimera en packning som sitter på kanten 
mellan bländskyddet och armaturkroppen. Bländskyddet ska ha en struktur på ytan som gör att 
ljuset bryts och sprids på ett behagligt sätt.   

En fördel med detta koncept är att det är lätt att montera och att det endast är en del vilket ger 
ett estetiskt värde då delningslinjer och kanter minimeras. 

Det problemet som företaget hade med detta koncept var att det var alldeles för dyrt att 
tillverka då det hade behövt gjutas. Problemet var att den skulle bli för stor för att gjutas, om 
detta inte var fallet så var det ett intressant koncept. 

 

 

Figur 20 Konceptet med endast bländskydd som trycks fast med snapfit inuti längdmodulen 
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Ram snapfit 

Med detta koncept är tänkt att ett plant bländskydd kläms emellan två ramar som skruvas ihop 
och komprimerar en packning. Sedan fästs ramen med bländskyddet med snapfit upp i 
armaturkroppen. Mellan ramen och armaturkroppen ska det sitta en packning som 
komprimeras när ramen trycks dit. 

När detta koncept visades upp för företaget tyckte de om idén om att ha en ram men att det 
kunde optimeras ner till färre delar. Att ha en funktion där ramen skruvas ihop för att sedan ha 
en snapfit som håller ramen och bländskyddet på plats kunde också optimeras. 

En ram 

Vid ett möte med företaget diskuterades det hur bländskyddet skulle fästas i armaturkroppen. 
Det som diskussionerna resulterade i var att ha en ram som håller i bländskyddet och ramen 
trycker upp bländskyddet som komprimerar en packning med hjälp av skruvförband (se fig 21). 
Detta kan ses som en optimering av tidigare koncept med ram, men att istället för att skruva 
ihop två ramdelar och sedan fästa dessa i armaturkroppen används armaturkroppen som en av 
ramdelarna. Detta sparar in på antalet komponenter och antalet moment vid montering av 
armaturen. 

Detta koncept är enligt företaget billigare i tillverkning då ramen kan göras utav en urstansad 
plåt och bländskyddet kan skäras ut ur en större skiva. Den bearbetning som tillkommer är 
håltagning och gängning av hålen i armaturkroppen, håltagning i bländskyddet och i ramen.  

 

 

Figur 21 Glaset kläms mellan en ram och en packning, packningen komprimeras mot armaturens insida. 

Reflektorn 

Reflektorn är tänkt att tryckas på plats i en skena som sitter inuti längdmodulen. På reflektorn 
ska LED-listen klistras fast, på detta sätt kan LED-listen placeras rätt innan reflektorn trycks fast i 
armaturen. Precis som med längden och väggfästet ska reflektorn tillverkas som en profil för att 
produceras så billigt som möjligt (se fig 22). Reflektorn ska reflektera ned ljuset så att en jämn 
och behaglig ljusbild uppnås. 
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Figur 22 Tvärsnittet som reflektorn är tänkt att ha och reflektorn i 3D-vy. 

Elektriska komponenter 

Till en början var det tänkt att de elektriska komponenterna inte skulle undersökas eller väljas i 
detta arbete men i slutändan blev det så att lämpliga elektriska komponenter undersöktes.  

LED 

En lista med olika LED-lister skickades till gruppen från företaget, LED-listerna i listan var ifrån 
tillverkare som företaget tidigare använt och använder till deras produkter idag. När listan gicks 
igenom upptäcktes det att de LED-listerna som företagets ”prefered supplier” levererade inte 
emitterade ljus med rätt ljustemperatur. Detta gjorde att sökningen av ”rätt” LED-list fortsatte 
och till slut hittades ett lämpligt förslag. Den LED-list som valdes som mest lämplig till den 
linjära armaturen var Osrams LINEARlight FLEX Protect POWER 1200 serie och modell 
LFP1200-G3-827-09 (se fig 23). 
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Figur 23 Den LED-list som ansågs mest lämplig var LFP1200-G3-827-09 från Osram. Källa: (Osram, 2018) 

Till den mindre armaturen valdes en LED-modul, denna LED-modul var Holectrons HOL-13 
Nichia chain LED modules IP65 (se fig 24). 

 

Figur 24 Den LED-modul som valdes till den mindre armaturen. Källa: (Holectron, 2018) 

Driver 

I listan med förslag på elektriska komponenter som företaget skickade fanns det även förslag på 
driver, bland de förslagen valdes den som ansågs lämplig att använda till den linjära armaturen. 
Drivern som valdes till den linjära var Osrams OT 20/220…240/24 P (se fig 25). 

 

Figur 25 Den driver som är tänkt att användas till den linjära armaturen. Källa: (Osram, 2018) 

http://www.holectron.com/nichia-flexible-led-strips-osram/led-modules/backlight/nichia-led-modules-stretch-ceiling-lighting/
http://www.holectron.com/nichia-flexible-led-strips-osram/led-modules/backlight/nichia-led-modules-stretch-ceiling-lighting/
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Problem uppstod när driver till den lilla armaturen skulle hittas då ingen av de föreslagna av 
företaget fick plats inuti armaturen när den var i sitt mindre utförande. Detta gjorde att 
letandet fick fortsätta utanför listan med föreslagna drivers. Letandet resulterade i att en rund 
driver hittades. Undersökning om hur denna driver skulle få plats med alla andra komponenter 
har ej gjorts då tiden tog slut. Den runda lilla driver som hittades var Designlight D-MA5D Driver 
3-5W 350mA (se fig 26). 

 

Figur 26 Designlight gör en driver som skulle kunna vara ett alternativ att använda i den lilla armaturen. Källa: (Elbutik.se, 
2018) 

Kontakt 

För att hitta rätt sorts kontakt gjordes sökningar om vad det finns för sorts kontakter och sedan 
valdes en som verkade lämplig. Företaget skickade även förslag på kontakter. Genom länkarna 
till dessa kontakter kunde ”.stp” filer hittas för att lägga in i Creo Parametric. När detta gjordes 
upptäcktes det att kontakterna som företaget förslog var för stora och enligt gruppen olämpligt 
utformade. Detta gjorde att sökandet fick fortsätta och till slut hittades en kontakt som var 
lämplig och som valdes att fortsättas med. Kontakten som valdes var WAGOs MCS - MIDI 
Classic serien, 5 polig (se fig 27). 

Figur 27 Hona och hane av den kontakt som är tänkt att användas för att koppla ihop inkommande kabel och driver. Källa: 
(WAGO, 2018), (WAGO, 2018) 

Produktionsmetoder 

Från diskussioner och på inrådan av företaget har ett par produktionsmetoder som är lämpliga 
identifierats. Företaget använder sig idag ofta av profiler för deras linjära armaturer, detta är 
något de är nöjda med och vill fortsätta med. I fabriken i Åhus har företaget verktyg och 
maskiner för att bearbeta de profiler som levereras. De kapar, gör håltagningar, bockar plåt, 
lackar ytor med mera ”in house” i fabriken. Genom att fortsätta med användandet av profiler 



39 
 

kan företaget fortsätta använda sin nuvarande leverantör och företagets investeringar i form av 
maskiner anpassade för profilbearbetning. Profiler tillverkas genom strängsprutning (se fig 28). 

 

Figur 28 Längdmodulen ska strängsprutas för att få en låg tillverkningskostnad. Källa: (Manufacturing Guide, 2018) 

Gaveln är dock den del som inte går att tillverka som profil med gavelns organiska form. Gaveln 
har efter inrådan av företaget valts att gjutas (se fig 29). Genom att gjuta denna komponent kan 
den organiska formen och detaljerna till infästning fås i en gjutning. 

 

Figur 29 Gavlarna ska gjutas. Källa: (Manufacturing Guide, 2018) 
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Materialval 

Till de armaturer företaget producerar idag används till majoriteten aluminiumlegeringar och 
det är något de vill fortsätta med. Att använda aluminium är även fördelaktigt med extrudering 
som tillverkningsmetod (Nikel, 2014). Detta har gjort att aluminium även har valts som material 
till denna armatur. 

Konceptpoängsättning 

Poängschemat delades in i fyra urvalskriterier eftersom de berörde olika egenskaper och 
komponenter. I varje kategori framkom en vinnare och förlorare, förlorarna togs inte vidare i 
utvecklingsprocessen (se fig 30 och bilaga för hela tabellen). I kategorin ”bländskydd” blev 
vinnaren inte det koncept som togs vidare i utvecklingsprocessen då önskemål och åsikter från 
Lyktan var tvunget att tas hänsyn till. Det slutliga konceptet som togs vidare i valet av 
bländskydd blev konceptet ”båtfönstret”. Resultatet tillsammans med alla andra vinnare, 
optimerades kontinuerligt genom hela utvecklingen av slutprodukten. De ändringar som 
gjordes omfattade framförallt borttagning och ersättning av överflödiga komponenter, 
korrektur av mått och ändringar av utseende för att anpassas till bäst möjliga 
tillverkningsmetod.  

Under rubriken ”sammanfogning” var det tre koncept som stack ut. Det koncept som blev 
tilldelade flest poäng och slutligen den metod som valdes för att försluta armaturens gavlar 
blev ”Excenterlåset”. På grund av brist av erfarenhet och en sannolikt invecklad 
prototypframtagning så valdes det inte att titta närmre på snapfit-förslutningen av armaturen. 
Detta trots att poängen som snapfitkonceptet fick var tillräckligt nära vinnaren för att granskas 
närmre. Det tredje konceptet som stack ut i denna poängsättning var ”Skruvfickan”. I 
jämförelse med resterande koncept så stack den ut på de flesta punkter. Den fick högre poäng 
än medelpoängen på alla punkter förutom under den urvalskategori som vägde tyngst, 
”Estetiskt tilltalande”. Konceptets styrka är att skruvarna är lätta att montera tillsammans med 
att de på ett betryggande sätt försluter armaturen från väta och smuts. Tyvärr gör det också att 
skruvarna är allt för synliga för att få höga poäng för sin estetik. 

 

 

Figur 30 Här ser vi vinnarna av konceptpoängsättningen markerade i grönt. Vid bländskyddet valdes dock ett annat koncept 
att gå vidare med. 

De två kategorierna som hade de tydligaste vinnarna i konceptpoängsättningen var den längre 
armaturen och konceptet för väggfästet. Den förstnämnde hade en vinnare som var tveklöst 
bäst i sin kategori. Den största anledningen till att konceptet ”profilen” var överlägsen i sin 
grupp var för att den är så praktisk i sin tillverkningsprocess. De är dessutom det mest 
väsentliga då tillverkningsmetoden i slutändan är en av de största faktorerna i hur 
konkurrenskraftig armaturen kommer att vara. Det gick även att urskilja detta på väggfästets 
konceptvinnare. Detta hjälpmedel liknade styrstavar som hjälpte till under monteringen av 
väggfästet men uteblev i konceptet snapfit då de ej var lämpliga i tillverkningsaspekt.  

Urvalskriterier Vägning Skenan Klämman Slangk. Flänsförb. Snapfit Excenter Skruvficka Endast BS. Ram Bajonett Ram snap Profil Delar Styr + snap Snapfit
Sammanfogning Bländskydd Kropp Väggfäste

Resultat 44 43 43,5 46 51 54 50 55 54 52 48 48 40 44 51
Vägt resultat 3,15 3 3 3,325 3,775 3,8 3,475 3,8 3,775 3,65 3,4 4,1 2,575 3,1 3,875
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Slutgiltigt koncept 

Alla de koncept som har valts i konceptpoängsättningen som de mest lämpliga att fortsätta 
med är de koncept som utgör komponenterna för det slutgiltiga konceptet. De valda koncepten 
har sammansatts till ett en hel hopbyggd armatur. I detta kapitel kommer det att förklaras hur 
de olika komponenterna interagerar med varandra och hur de sitter ihop. Först har vi 
problemet med att sätta ihop gavlarna med varandra och med längdmodulen. I 
konceptpoängsättningen vann excenterlåset och det kommer att dra ihop delarna med 
varandra (se fig 33) och på så sätt komprimera packningen och skapa en skyddad inkapsling. 
Excenterlåset skruvas fast i en av de strängsprutade skruvfickorna inuti armaturkroppen (se fig 
31). Den krok (se fig 32) som kommer att sitta fast i gaveln är också fastskruvad i motsvarande 
skruvficka i gaveln. 

 

Figur 31 Med en skruv ska excenterlåset fästas mot den skena som går igenom längdmodulen. 
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Figur 33 På gaveln ska en krok sitta som excenterlåsets hake fästs i. 

Reflektorn kommer som tidigare redogjort att tryckas dit i en skåra inuti armaturkroppen (se 
fig. 34). Detta underlättar monteringen av reflektorn och även LED-listen som klistras på 
reflektorn innan den fästs i skåran. 
 

 

Figur 34 Reflektorn trycks fast med snapfitfunktion i en skåra i längsmodulen. 

Figur 32 På detta sätt ska de två modulerna kopplas ihop. Källa: 
https://media1.bauhaus.se/media/catalog/product/0/1/0106188V.jpg 
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Profilen kommer att snäppas fast i väggfästet. Först hängs profilens översida på väggfästet och 
sedan trycker man dit undersidan där själva snapfiten sitter (se fig. 35). Detta är tänkt att 
underlätta monteringen av armaturen, att kunna haka i armaturens översida först gör att ihop 
kopplingen av kontakterna när armaturen ska hängas fast underlättas. 

 

Figur 35 Med väggfästets snapfit kan överdelen av längden hängas på innan profilen roterar nedåt och trycks fast i 
snapfitfunktionen på undersidan. 
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Det konceptet för fästningen och utformningen av bländskyddet var en enkel ram ett platt 
bländskydd och en packning, hela paketet fästs med skruvar. Detta skruvar kommer att vara de 
enda skruvar som är synliga utifrån. Inuti längden sitter det en ”hylla” som är hålad och gängad 
för att skruvarna till bländskyddspaketet ska kunna fästas (se fig. 36). Den skåra som är bredvid 
bländskyddet är till för att hålla ett bländskydd när armaturen är av inomhusutförande och IP-
klassning inte behövs. 

Figur 36 På detta sätt monterars ramen, bländskyddet och packningen in i längdmodulen. Packningen komprimeras när 
skruvarna dras åt och tätar mot fukt och smuts. 

När armaturen är hopbyggd av koncepten av de komponenter som vann koncepten så ser den ut 
som de följande figurer visar (se fig. 37–41). Resultatet liknar den design som formgivaren först 
skickade in till ateljé Lyktan.  
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Figur 37 Den ihopbyggda armaturen utan ena gavlen i sidvy. Här syns alla komponenter, förutom kabel, som ska vara med i 
armaturen. 

 

Figur 38 Här kan vi se den ihopbyggda armaturen i 3D-vy, här syns även storleksskillnaden på de två olika excenterlåsen 
presenterade. 
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Figur 39 Det färdiga konceptet ihopbyggd med en vy framifrån. 

 

 

Figur 40 Armaturen i svart färg monterad på vägg med ett vitt ljus. 

 

Figur 41 Det slutgiltiga konceptet i vit färg med ett varmare ljus än i figur 40. 

DFA (Design for assembly) 

Det resultat som DFA slutligen visade inte några spännande siffror. Det mest praktiska som 
resultatet gav var antalet komponenter som armaturen består av, 38 stycken totalt. Det visade 
sig också att komponenterna var utmärkt optimerade och kan därför inte ändras avsevärt för 
att minska antalet komponenter. Anledningen till att siffrorna blir så höga på ” Theoretical 
Minimum Part” (teoretiskt möjligt antal delar) är att antalet skruvar är så högt i jämförelse med 



47 
 

resterande delar. Några komponenter visade också att de kan bli standardiserade vilket 
underlättar för kommande projekt/produkter, men även för nuvarande om intresse skulle 
finnas för att optimera och standardisera produkters komponenter. 

När DFA Analysis Worksheet:en skulle fyllas i användes det även för att se i vilken ordning som 
komponenterna ska monteras (se fig 42). Det visade sig att längdmodulen blir armaturens Base 
Part. Base parten är den del som alla de andra komponenterna fästs i (se fig 43). 

 
Figur 42 De komponenter som sattes in i DFA Analysis Worksheet. De är listade i den ordning som de är tänkt att monteras 
i. 

 
Figur 43 Komponenterna i sprängskissen är annoterade med ett nummer, numret visar ordningsföjlden av monteringen. 

1 Profil 1
2 Driver 1
3 Konktakt 2
4 Kabel 2
5 Excenterlås 6
6 Packning 2
7 Gavel_höger 1
8 Gavel_vänster 1

9.1 Reflektor 1
9.2 LED 1

10.1 Packning 1
10.2 Glas 1
10.4 Ram 1
10.5 Skruv 16

1Väggfäste (ej monterat vid 
leverans)
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FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

När de största riskerna med produkten undersöktes hittades det inte någon överhängande risk 
med konstruktionen, dock finns det ett par potentiella händelser som borde tas i åtanke. 
Analysen resulterade i att det var störst risk att packningarna inte skulle fungera som det var 
tänkt (se Fig 44 och Bilaga VI). 

 

 

Figur 44 De två riskerna i konstruktionen med högst RPN (Risk Priority Number). 
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IP-klasstesta

4 84
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ordentligt, 
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8
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ordentligt från 
början
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3 72
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Analys 

Har vi uppfyllt de mål som sattes upp för projektet? I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur 
vida resultaten speglar de uppsatta målen eller ej. 

Produktionsmetoder och materialval 

Det mål som sattes upp för produktionsmetoder och materialval anses ha uppfyllts då vi har 
bestämt båda produktionsmetoder och material. Företaget har varit med och diskuterat fram 
de produktionsmetoder och material som är har valts. För att komma fram till det beslutet har 
vi varit i företagets fabrik och tittat på vad de har för möjligheter att bearbeta de levererade 
detaljer som har levererats. Angående materialval så undersökte vi även hur de befintliga 
aluminiumprofilerna som företaget använder idag hade för egenskaper i form om styvhet och 
tjocklek. Detta gjorde att vi kunde med företaget som bollplank komma fram till beslutet om 
vilket material armaturen ska vara gjord i. 

Utifrån de möjligheter företaget har i sin fabrik anser vi att resultatet av detta arbete är rimligt 
utifrån den kravspecifikation som sattes upp. För att jämföra med företagets befintliga 
produkter så har besluten om tillverkningsprocesser till denna armatur liknats.  

IP-klassning 

Hur vida produkten uppfyller kraven om täthet är svårt att garantera. Det vi kan säga är att 
företaget med sin erfarenhet tror att lösningen med excenterlås är rimlig och värd att fortsätta 
med. Tidigare har excenterlås använts för att täta mot ljusläckage men inte för att IP-klassa 
någon av företagets produkter. Detta gör att rigorösa tester måste utföras innan ett definitivt 
beslut kan tas om lösningens säkerhet. Vi har sett andra IP65 klassade armaturer som använder 
sig utav excenterlås men med en liten annan utformning och placering. Excenterlås används för 
att komprimera packningar för tätning mot väta i flera andra sorters produkter som tillexempel 
syltburkar och flaskor. Dessa produkter är designade för att hålla vätska kvar i behållaren men 
principen fungerar även åt andra hållet, kommer det ej ut vätska kommer det heller inte in 
vätska. 

En fördel med excenterlås är att de är lätta att öppna och stänga. En nackdel är att de kan 
öppnas av obehöriga och av misstag om de är placerade på utsidan, vi har eliminerat denna risk 
genom att placera låsen på insidan av armaturen. Detta gör även att de estetiska kraven 
uppfylls.  

Installation av ensam montör 

Vid installation av produkten ska det inte behövas fler än en montör då detta drar ner deras 
produktivitet och i vissa fall möjlighet att installera produkten över huvud taget. Vi anser att 
detta mål är uppfyllt då flertalet beslut om lösningar har tagits för att underlätta installationen. 
Eftersom armaturen är uppdelad i moduler medför det att armaturen kan installeras en modul i 
taget. Detta gör att den tyngre armaturkroppen inte behöver lyftas upp samtidigt som den fästs 
i väggen då väggfästet kan sättas upp innan och armaturkroppen sedan kan tryckas på. I och 
med att detta är en möjlighet för installatören anser vi att målet är uppfyllt. 
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Estetik  

Det estetiska är har haft stor tyngd i detta projekt då företaget inriktar sig mot mer kräsna 
kunder (Ateljé Lyktan, 2018). Genom samtal mellan oss, företaget och formgivaren 
diskuterades vikten av att behålla formgivarens initialt tänkta utseende. Samtalet handlade om 
vilka kompromisser som kunde göras för att produkten realistiskt sett skulle kunna tillverkas 
och säljas utan för stora avvikelser mot originaldesignen. Vi kom fram till att synliga skruvar på 
armaturkroppens karakteristiska yta inte skulle förekomma. Detta anser vi är uppfyllt den 
föreslagna lösningen om excenterlås som hopsättningslösning mellan gaveln och profilen. De 
synliga skruvarna som syns intill bländskyddet på armaturens undersida anses godkänt då, 
enligt företaget, detta underlättar tillverkningen och monteringen signifikant. 

Arbetets gång 

Vi känner att samarbetet i detta projekt har varit mycket god. Vi har till väldigt stor del arbetat 
självständigt och detta har lett till mycket diskuterande och planerade. Vår kontakt med 
företaget har fungerat utmärkt trots det långa avstånd oss emellan. Den anteckningsbok vi 
hållit under arbetet har varit till stor nytta då den har varit till stor nytta vid både 
tidsrapportering och rapportskrivande. Vi är också väldigt nöjda med hur vi har använt Creo för 
att illustrera koncept och idéer för varandra och företaget. Detta har gjort att vi har kunnat 
förmedla våra tankar och tillsammans vidareutveckla och förbättra dem på ett effektivt sätt. 

Vi hade gärna sett att vi hade gjort mer modellerande och prototypande för att se koncepten i 
verkligt format, dock fanns inte tiden riktigt till för det. Med dessa prototyper hade vi kunnat 
genomföra riktiga tester för att se hur våra lösningar fungerade. Vi hade även kunnat 
strukturera upp arbetet än mer om vi hade följt någon av tex. Eppingers 
produktutvecklingsprocesser mer till punkt och pricka ur boken Produktutveckling Konstruktion 
och Design. 
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Rekommendationer 

För det fortsätta arbetet med utvecklingen av denna armatur anser vi att flertalet olika moment 
borde göras. Det vi rekommenderar att de som fortsätter arbetet bör göra är… 

…Att efter formgivarens godkännande göra CAD-modeller med de exakta mått och kurvor som 
godkänts där alla de egenskaper och funktioner som detta arbete har resulterat i. De modeller 
som har skapats till detta arbete är inte de slutgiltiga CAD-modeller som ska användas som 
underlag för tillverkningen. Modellerna är endast gjorda för att visa på koncept av lösningar och 
funktioner. 

…Med de godkända CAD-modellerna skapa ritningar inför tillverkningen av de delarna och 
komponenterna som armaturen består av. 

…Att med de skapade ritningarna som underlag göra en kostnadskalkyl för armaturen. Med en 
kostnadskalkyl kan ett mer informerat beslut fattas angående om armaturen ska tillverkas och 
om det är möjligt att den fyller det hål som företaget har i sitt produktutbud. Det en 
kostnadskalkyl kan visa är bland annat vinstmarginaler och liknande. 

…Att tillverka fungerande prototyper för att använda till diverse tester innan armaturen går i 
produktion. Dessa tester är för att försäkra om att de lösningar som detta arbete har resulterat 
i uppfyller de krav som ställts på armaturen.  

…Att implementera styrpinnar i gaveln för att den ska sitta säkrare mot profilen. Detta skyddar 
även mot att gaveln ska hoppa snett vi eventuell yttre påverkan. 
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Bilagor 
 
Sammanfogning av armaturens gavlar benchmarking 

 
 
 Ett excenterlås som används för att hålla kvar 
 innehållet i syltburkar eller saftflaskor.  

 
https://www.clasohlson.com/se/Glasburk-med-lock/Pr342024001 
 

 
 En klämma som kan trycka två sidor samman. 
 
 
 
 

http://www.silversnabben.se/tving-till-sagbrada-p-33.html 
 

  
 
 Kan magnetism vara en möjlighet till att
 sammankoppla de två delarna? 
 
 
 
 
https://www.wiltronics.com.au/product/6858/horseshoe-magnet-with-keeper-75mm/ 
 
 
 En list/skena kan foga samman de två delade 
 kåporna. 
 
 
  
 
https://www.ahlsell.se/10/el/elnatsmateriel/07-kabelskap-kabeltillbehor/kabelskap-
tillbehor/0732894/ 
 
 
 Ett flänsförband kan hålla tätt och är en vanlig 
 metod för att sätta samman rör. 
 
 
 



 

http://www.mynewsdesk.com/se/ssg/news/hoejda-krav-paa-arbete-med-flaensfoerband-80045 
 
  
 Att kila fast yxhuvudet på ett skaft kan vara en 
 metod som eventuellt kan användas för att fästa 
 samman två delade sidor om det undersöks 
 tillräckligt mycket. 
 
 
 
 
https://www.clasohlson.com/se/Yxa/30-5837 
 
 
 
 
 Eftersom armaturen har runda former kan en 
 slangklämma kanske användas om den monteras på 
 rätt plats. 
 
 
 
 
https://www.do88.se/sv/artiklar/slangklamma-w1-19-29mm.html 
 
 
 

Två kanter på varsin sida av 
kåporna/profilen kan sammanfogas med 
skruv och mutter  

 
 
 
 
 
 
  
 Snapfits används ibland för att sätta samman 
 föremål. Att fästa de två kåporna med hjälp av 
 något liknande kan vara ett alternativ. 
 
 
 
 
 
 
http://www.core77.com/posts/65318/How-to-Design-Snap-Fit-Components 
 
 



 

 Skruvfickor som osynliggör skruvarna är en vanlig 
 metod och dessutom en pålitlig metod för att 
 sammanfoga ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fästning för armaturens bländskydd 
 
 Denna hylla har en liknande princip som kan 
 användas på insidan för att fästa bländskyddet mot 
 kanterna. 
 
 
http://tjock.se/hemmet/art/311570/skruva_fast_plankan_p_vggen/ 
 
 
 
 
 Glaset skjuts in i en skena som sedan komprimeras 
 med hjälp av skruvar.   
 
 
  
 
 
 
 Tvättmaskiner brukar inneha en snapfit-funktion.
 De håller samtidigt oerhört tätt med hjälp av en
 packning mellan glaset och den inre kanten.  
 
 
 
 
 
https://www.power.se/vitvaror/tvattmaskiner/lg-slim-tvattmaskin-endast-45cm-djup-6-kg-
tvattkapacitet/p-539549/ 
 
 
 
 
 

  Den mindre armaturen har möjlighet att fästas med en 
bajonettfattning. 

 
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bajonettfattning#/media/File:Bayonet-mount-01.svg 



 

 
 
 
 
 
 Likt bajonettfattningen så kan gängning även vara 
 ett alternativ för den mindre armaturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilden ska efterlikna en ide om att bländskyddet
 kan tryckas på, förutsatt att plasten är flexibel. 
 Det skulle innebära ett bländskydd med 
 packning men utan ram. 
 
 
 
https://www.smarthem.se/blandskydd-till-icy-profil-for-led-strips-2000-mm 
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