
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtagning av  
Kontorspendel 
 Examensarbete inom Maskinteknik, Produktutveckling 

och Design. Projektet är genomfört i samarbete med Light 
by Sweden.  

HUVUDOMRÅDE: Maskinteknik, Produktutveckling och Design 
FÖRFATTARE: Elin Bogren, Sofia Rosenberg 
HANDLEDARE: Daniel Hegestrand 
JÖNKÖPING 2019 Juni 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Maskinteknik 
Produktutveckling och Design. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och 
resultat. 
Examinator: Olof Granath 
Handledare: Daniel Hegestrand 
Omfattning: 15 hp (grundnivå)  
Datum: 2019-06-05 



Abstract 

i 

Abstract 

 

The following report is a bachelor thesis in the field of Mechanical Engineering, Product 
Development and Design, conducted at Jönköping Technical University.  

 

The following report deals with a design and concept generation project that was carried out 
with the purpose of producing a prototype of an office lightning solution. A lighting solution 
that is suitable for use in an office and school environment. The project has been conducted in 
collaboration with Light by Sweden, a company that works with its own development, 
assembly and storage of lighting solutions. Light by Sweden is a newly established subsidiary 
of Worksystem, located in Tenhult outside Jönköping. In early May, Light by Sweden entered 
the Swedish lighting market when they released their first product catalog.  

 

The project resulted in a complete CAD prototype of a pendant luminaire. A product that has 
been named "Strimma". The product is supposed to complement Light by Sweden's current 
product catalog by obtaining a design language in line with their other product range and at 
the same time adding an increased design feeling. In addition to the CAD prototype, a physical 
prototype of the finished concept was also created. The physical prototype was created for the 
purpose of creating a realistic, physical, version of the concept.
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Sammanfattning 

Framtagning av kontorspendel är ett examensarbete som är utfört inom utbildningen 
Maskinteknik, Produktutveckling och Design som bedrivs på Jönköpings Tekniska Högskola.  
 
Följande rapport behandlar ett design- och konceptgenereringsprojekt som genomförts med 
syfte att framställa en prototyp av en kontorspendel. En pendlande belysningslösning som är 
lämplig att användas i en kontors- och skolmiljö. Projektet har bedrivits i samarbete med 
Light by Sweden, ett bolag som arbetar med egen utveckling, montering och lagerhållning av 
belysningslösningar. Företaget Light by Sweden är ett nystartat dotterbolag till Worksystem 
och är beläget i Tenhult utanför Jönköping. I början av maj äntrade Light by Sweden den 
svenska belysningsmarknaden då de släppte sin första produktkatalog.    
 
 
Projektet resulterade i en fullständig CAD-prototyp av en pendlande armatur. En produkt som 
har fått namnet ”Strimma”. Produkten är tänkt att komplementera Light by Swedens 
nuvarande produktkatalog genom att erhålla ett formspråk i linje med deras övriga sortiment 
och samtidigt tillföra en ökad designkänsla. I komplement till CAD-prototypen skapades även 
en fysisk prototyp över det färdiga konceptet. Den fysiska prototypen skapades i syfte om att 
skapa en realistisk, fysisk, version av konceptet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Följande rapport beskriver det examensarbete som har genomförts i samarbete med Light by 
Sweden, ett dotterbolag till Worksystem beläget i Tenhult. Företaget arbetar med att 
”utveckla, montera och lagerhålla LED-belysning med innovativa funktioner och snygg 
design” [1]. 

På uppdrag av Light by Sweden, och tillsammans med deras team, har ett produktdesign- och 
konceptframtagningsprojekt genomförts. Projektets mål är att framställa en kontorspendel, 
lämplig att använda i kontors- och skolmiljö. Den färdiga produkten skall vara anpassad för 
den skandinaviska marknaden och ha en design som går hand i hand med Light by Sweden´s 
formspråk och deras befintliga  produktsortiment.  

Projektets arbetssätt, och de metoder som används, har hållits inom ramarna för ett 
produktutvecklingsprojekt med fokus på design- och konceptframtagning. En stor del av 
arbetet kommer därav att koncentreras på idé- och konceptgenerering  och de kreativa 
delmoment som det innefattar. Delmoment såsom skapandet av skisser och moodboards 
under arbetets initiala fas, för att sedan övergå i CAD-modellering och slutligen 
prototypskapande. 

Utöver projektets kreativa arbete kommer även en rad olika metoder för data- och 
kunskapsinsamling att tillämpas. Information kommer bland annat att hämtas från litteratur, 
databaser och kursmaterial men även genom kvantitativa intervjuer och studiebesök. För att 
kunna skapa en prototyp, med de tekniska krav och begränsningar som beslutats av Light by 
Sweden, krävs det en fördjupad kunskap inom de ämnesområden som projektet involverar. 
Den data som insamlats tillsammans med den kunskap som alstrats under processens gång 
skall skapa kunskap inom projektets ämnesområden, men skall också användas som riktlinjer 
och underlag för designprocessen och för det slutgiltiga valet av koncept.  

 

1.2 Problembeskrivning 

 

I samarbete med Light by Sweden skall en kontorspendel designas som är lämplig att 
användas i kontors- och skolmiljöer. Projektet fokuserar huvudsakligen på design- och 
konceptframtagning och hur designen skall utformas för att uppfylla de ljustekniska samt 
tekniska krav som presenterats av Light by Sweden.  

Kontorspendelns material och utformning skall vara på ett sådant sätt att ett lågt 
tillverkningspris kan tillgodoses. Kontorspendelns formgivning skall även ta hänsyn till 
installation och underhåll. Pendeln skall vara enkel att använda och installera. Formgivningen 
skall ta hänsyn följande elektriska komponenter: fempolsplint, driver, led-kort och kablar. 
Designen av kontorspendeln skall vara anpassad för den skandinaviska marknaden och äga 
ett formspråk som speglar Light by Sweden och deras befintliga produktsortiment. Utöver 
utgångspunkten i den skandinaviska marknaden är det kreativa arbetet under design- och 
konceptframtagningsprocessen fritt och öppet för egen tolkning.  

Den kunskap och data som inhämtas genom olika datainsamlingstekniker skall  slutligen 
användas som riktlinjer för de beslut som fattas i design- och konceptframtagningsprocessen, 
samt för att besvara projektets frågeställningar.  
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1.3 Tekniska krav  

 

 Minimum 125lm/w L90 50 000h 

 3 SDCM, RA80 

 Uppfylla EN12464 för kontor 

 Uppfylla UGR19 och 3000cd/m2 

 3000/4000K 

 Standard och DALI 

 Ljusfördelning Direkt/Indirekt: 50/50 eller 40/60. Direkt är nedåt och indirekt är 
uppåt. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Projektets syfte är att skapa en prototyp av en kontorspendel genom att driva ett design- och 
konceptframtagningsprojekt i samarbete med företaget Light by Sweden. Projektets 
huvudsakliga fokus är att praktiskt tillämpa, och utveckla, de kunskaper som tillgodosetts 
under studietiden på programmet Maskinteknik Produktutveckling & Design. Genom att 
driva ett projekt i samarbete med ett företag skapas erfarenhet och möjlighet till framtida 
samarbeten, men även en inblick i det dagliga arbete som en examinerad högskoleingenjör 
kan förväntas ha.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vilka är de viktigaste funktionerna hos en kontorspendel som skall användas i en 
kontors- eller skolmiljö? 
 

[2] Hur kan ergonomin påverkas av otillräcklig eller felaktigt placerad belysning? 

[3] Vilket/Vilka typ av bländskydd finns det och vilket är bäst anpassat för produkten? 
 
[4] Hur bör produktens design utformas för att kunna tillgodose en enkel montering, 

installation och underhåll av alla komponenter? 
 
 

1.5 Avgränsningar 

 

 Design- och formgivningsprocessen skall ta hänsyn till de tekniska krav som bestämts 
av Light by Sweden.  

 Gällande pendelns elektriska uppbyggnad, tar designen enbart hänsyn till 
fördefinierade elektiska komponenter.  

 

 Projektet eftersträvar kostnadseffektivitet och minsta möjliga resursförbrukning men 
innefattar ingen ekonomisk analys. 

 Produkten tas fram i hänsyn till produktionsteknik men rapporten presenterar inte en 
analys över produktionsalternativ.  

 Projektet eftersträvar en minimal materialförbrukning men kommer inte att 
presentera en analys av materialvalsprocessen.  
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 Kontorspendeln skall inte sprida ett allmänt ljus, utan vara anpassad till arbete i en 
skol- och kontorsmiljö. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Frågeställning [1] kan kopplas till följande teorier: Lux, Lumen, Luminans, Skuggor, 
Ergonomi, Synergonomi, Ljus och prestation, Ljusmiljö på arbetsplatsen, Allmän belysning, 
lokaliserad belysning och indirekt belysning, Ljuskrav i en kontorsmiljö, Ljusplanering i en 
kontorsmiljö, Standarder. 

Frågeställning [2] kan kopplas till följande teorier: Bländning och reflektion, 
Skuggor, Bländskydd. 

Frågeställning [3] kan kopplas till följande teorier: Lux, Lumen, Luminans, 
Bländning och reflektion, Ljusutbyte, Skuggor, Armaturens uppbyggnad, Synergonomi, Ljus 
och prestation, Ljusmiljö på arbetsplatsen, Allmän belysning, lokaliserad belysning och 
indirekt belysning, Ljuskrav i en kontorsmiljö, Ljusplanering i en kontorsmiljö 

Frågeställning [4] kan kopplas till följande teorier: Bländning och reflektion, 
Ljusutbyte, Armaturens uppbyggnad, Ergonomi, Ljus och prestation, Ljusmiljö på 
arbetsplatsen, Ljuskrav i en kontorsmiljö, Vanliga problem och åtgärder. 

 

2.2 Ljusteknik – grundläggande termer och begrepp 
 

2.2.1 Lux 
Lux är det mått som anger hur mycket ljus som når fram till en särskild yta (se Bild 1) – SI-
enheten för belysningsstyrka. För att mäta nivån av Lux och därmed belysningens styrka 
används en luxmätare. Mätaren används exempelvis för att bedöma om en yta är tillräckligt 
belyst. Om det ljusflöde som undersöks har en styrka på 1 Lux innebär det ett ljusflöde med 1 
Lumen som jämnt fördelat belyser en yta på 1 m2 [2]. 

 

Bild 1 : Bildlig beskrivning av Lux 

 

2.2.2 Lumen 
Lumen är istället den totala mängd ljus som avges i alla riktningar (se Bild 2). På så sätt tar 
Lumen inte hänsyn till ljusets riktning och av den anledningen kan Lumen som 
mätinstrument vara missvisande. Speciellt vid bedömningar av miljöer som kräver riktat ljus, 
exempelvis arbetsbelysning i kontorsmiljöer [2]. 

Tidigare användes Watt för att mäta en ljuskällas ljusstyrka men nu används istället Lumen, 
ett mått för ljusflöde. Lumen mäter alltså det ljusflöde som en ljuskälla avger. Genom att 
använda Lumen tillgodoses en direkt jämförelse mellan olika ljuskällors ljusstyrka [3]. 
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Tabellen nedan visar en enkel jämförelse mellan de två mätenheterna. 

Lumen, lm Watt, W 

3010-3450  200 W 

1300-1530 100 W 

410-470 40 W 

Tabell 1: Jämförelse mellan Lumen och Watt  

 

Bild 2: Bildlig beskrivning av Lumen 

 

2.2.3 Luminans 
Luminans används för att beskriva hur ljus en viss yta är och anger ”ytans ljusstyrka per 
ytenhet i en riktning”, skriver Annell. När Luminans beskrivs används förkortningen L. 
Luminans är en mått som är nära relaterat till Candela, då enheten för luminans är candela 
per kvadratmeter.  

Vid ljusplanering spelar luminans en viktig roll för att skapa en belysning med hög visuell 
kvalitet. Dessutom är luminans enkelt att mäta. Vanligtvis eftersträvar man en ljusmiljö som 
har en balanserad mängd ljus och skugga, med andra ord en balanserad nivå av kontrast. I en 
arbetsmiljö skriver Annell att  det ”rekommenderas en luminansfördelning i proportionerna 
5:3:1, från arbetsytan och ut mot omgivningen”. Dagens forskning påvisar även betydelsen i 
luminansen från rummets vertikala ytor. 

Samtidigt som kontrast är en viktig faktor när det kommer till ljusplanering så är det också 
viktigt att inte ha för straka kontraster. Väldigt starka kontraster gör ögat trött och ökar risken 
för bländning. Att blända ögat ger inte bara en försvårad synförmåga, det kan även förstöra 
synen. Ett av dagens stora problem med belysning i arbetsmiljöer är den direkta och indirekta 
bländningen. Samtidigt som dagens ljuskällor och armaturer har en allt mer minskande 
storlek har ljusflödet ökat allt mer. Därför är det viktigt att tänka på placeringen av en 
ljuskälla i en arbetsmiljö. Den bör placeras på ett sådant sätt att ”direktluminansen begränsas, 
liksom indirekta speglingar och reflexer inom synfältet” [4]. 

 

2.2.4 Bländning och reflektion 
Bländning uppstår när det blir för stora luminansskillnader i synfältet. Det är både 
uttröttande och obehagligt. När ögat utsätts för en större mängd ljus än det är anpassat för i 
en specifik situation, upplever ögat det som bländning. Ett exempel på detta är när man möter 
en bil i mörkret med helljus på. 

Ett stort problem när det kommer till belysning är just hantering av bländning och reflektion. 
När man pratar om bländning så finns det olika typ er av bländning. Både direkt bländning, 
och indirekt bländning som också kallas reflexbländning. Indirekt bländning eller 
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reflexbländning kallas det när något reflekteras mot blanka ytor. Exempelvis något på sitt 
skrivbord eller i dataskärmen. Direkt bländning å andra sidan är när armaturen bländar 
användaren.  

Bländning inomhus är svårt att beräkna då det är många faktorer som påverkar bländningen. 
Det kan handla om de bländande ytornas storlek, luminans, antal armaturer, läge i synfältet, 
bakgrundens luminans och andra faktorer. För att undvika bländning, så kan man tänka på 
att intensiva ljuskällor är ordentligt avskärmade och placerade på ett lämpligt sätt till 
arbetsplatsen så att direkt bländning och reflexer undviks [5, p. 109].   

Reflektion innebär att strålning återkastas utan att de monokromatiska (enfärgade) 
komponenternas frekvens ändras. I praktiken så kan ingen reflektion ske utan att en del av 
strålningen absorberas. Men desto mindre infallsvinkel mot lodlinjen (normalen) som 
strålningen har, desto mer reflekteras. Reflektion kan ske på olika sätt beroende på en ytas 
reflektionsegenskaper.  Man brukar tala om speglande, diffuserande eller blandad reflektion 
[6].   

 

2.2.5 Ljusutbyte 
Ett ljusutbyte beräknas genom att mäta mängden lumen per watt, lm/W, hos en ljuskälla. Det 
är ett mått på hur effektiv en specifik ljuskälla är. Genom att mäta ljusutbytet anges 
förhållandet mellan ljusflödet från ljuskällan och effekten som ljuskällan har [5, p. 34].  

 

2.2.6 Skuggor 
När ljuset lämnar en ljuskälla strålar ljuset rakt från denna. Ljusstrålarna kan fördelas åt flera 
håll samtidigt men varje ljusstråle färdas alltid i en rät linje, till dess att den träffar ett 
föremål. En ljuskälla kan vara en lampa såväl som solens strålar.  

När ljusstrålen krockar med ett föremål så reflekteras en del av ljuset i en ny riktning. Det är 
när ljusstrålar träffar ett föremål och sedan reflekteras som en skugga bildas. Hur skuggan 
artar sig beror på föremålet och hur ljuset träffar det. Skuggan befinner sig alltid på 
ljuskällans motsatta sida. 

Det finns olika typer av skuggor, bland annat umbra och penumbra. Umbra är kärnskuggan 
som skapas av den del av föremålet som döljs helt från ljuskällans strålar. Penumbra är 
istället en halvskugga, skapt från de delar av ett föremål som träffas av en del av ljuskällans 
strålar, men inte alla [7].  

Skuggbildning gör det enklare för betraktaren att uppfatta formen av olika föremål, men också 
att bedöma avstånd. Hur ett föremål uppfattas beror helt på hur ljuset faller på det och om 
ljuset är hårt eller mjukt. Om ljuset exempelvis kommer från en ljuskälla som är placerad 
långt bort blir både ljus och skuggor hårda. Är skuggor får hårda kan det bidra till att 
arbetsuppgifter inte kan utföras på rätt sätt. Det är därför viktigt att fundera över hur ljuset 
faller över arbetsplatsen [5, p. 22].  Men kontraster är också viktigt i en arbetsmiljö. För att 
synsinnet skall kunna arbeta på bästa möjliga sätt skall kontrasterna vara balanserade – 
varken för små eller för stora och skarpa. Allt för små kontraster bidrar till att det är svårt för 
ögat att uppfatta det som ögat tittar på, samtidigt som för stora kontraster bländar ögat. Det 
gäller att hitta en bra balans i kontrasten mellan ljus och skugga [5, p. 18].  

För att kontrollera skuggbildningen som skapas på en arbetsyta går det att använda enkla 
medel. Genom att placera en penna upprätt stående från arbetsytan kan skuggan bedömas. 
Det är viktigt att ljuset inte faller på ett sådant sätt så att föremål på, eller runt, arbetsplatsen 
skapar störande slagskuggor. Skuggan skall helst falla svagt från föremålet och betraktaren. 
Om det inte skapas en skugga är belysningen allt för diffus, vilket resulterar i en försämrad 
form- och avståndsuppfattning [5, p. 136].  
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2.3 Armaturens uppbyggnad 
 

2.3.1 LED 
Allt fler ljuskällor på marknaden har lämnat glödlampan för att istället ersätta den med LED-
lampan. Inte bara för att LED är ett mer miljövänligt alternativ, den drar dessutom mindre 
energi och är ett mer kostnadseffektivt val. Förkortningen LED står för Light Emitting Diode 
och består av flera små lysande dioder istället för de glödtrådar som finns i en glödlampa (se 
Bild 3). Dessutom mäts ljusflödet från LED-lampor lite annorlunda än det ljus som kommer 
från en glödlampa. Istället för att mäta ljusflödet i Watt använder man nu Lumen [8]. 

Till skillnad från många andra ljuskällor är LED ett mer miljövänligt alternativ. LED-lampor 
innehåller inte ämnen så som bly, kvicksilver och halogengas och avger dessutom ingen UV-
strålning som  kan skada omgivningen. I dagsläget går LED-lampor även att dimma vilket 
leder till ytterligare minskande energiförbrukning. 90% av den energi som används i LED-
lampor omvandlas till ljus och de resterande 10% omvandlas till värme, berättar. Så länge 
LED-lampan inte utsätts för en allt för hög värme har den en lång livslängd, som bidrar till 
minskat avfall och återvinning. För LED-lampor är kylsystemet fundamentalt. Värme är LED-
lampans största fiende och hot mot dess livslängd [3]. 

 

Bild 3: LED-kort 

 

2.3.2 Drivdon 
Drivdonet (se Bild 4) är den delen av armaturen som tillgodoser ljuskällan, som i många fall 
är ett LED-kort, med rätt spänning, ström och frekvens [5, p. 32].  
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Bild 4: Drivdon 

 

2.3.3 Bländskydd 
En Mikroprismaskiva (se Bild 5) är ett bra alternativ till bländskydd. Mikroprisman har bra 
optiska egenskaper genom att det skärmar av ljuset i problematiska vinklar, samtidigt som det 
stärker det estetiska intrycket av ljuset. Genom att används en Mikroprisma blir ljuset mer 
riktningsfritt, vilket gör den till ett bra val i kontorsbelysning i kontakt med datorarbete och i 
öppna kontorsytor.  

 

Bild 5 : Microprisma 

 

Opalbländskydd (se Bild 6) kan användas för att diffusera ljuset från ljuskällan, men också för 
ljusspridning. [9] 
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Bild 6: Opalbländskydd 

 

Ett annat vanligt bländskydd är raster. Raster skapar en mekanisk avbländning genom att 
avskärma armaturens åskådare från ljuskällan. 

 

Bild 7: Raster 

 

2.4 Ljusets inverkan på ergonomi och hälsa 

2.4.1 Ergonomi 
En bra belysning är viktig för användarens ergonomi. Användaren reglerar sin kropp mycket 
utan att tänka på det. Exempelvis kan man luta sig med åt en sida för att inte bli bländad av 
något som finns på ens skrivbord. Om det upprepas frekvent över en längre tid gör att man 
exempelvis kan få problem med ryggen.  

Det är viktigt att ha ergonomi i åtanke när armaturens design ska framställas. När det 
kommer till  ergonomi är det viktigt att tänka på att belysningen ska jämnas ut i en mild 
övergång och att inga skarpa linjer ska synas när ljuset går från ljust till mörkare. Då detta är 
något som påverkar människans öga mycket och tröttar ut hjärnan [10]. Skuggor som är för 
hårda kan göra att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på rätt sätt. I vissa situationer kan 
det rentav vara farligt. Därför viktigt hur ljuset faller över arbetsplatsen.  

En viktig del inom ergonomi är att man ska kunna anpassa och ändra miljön runt omkring. 
Då är det en stor fördel att med hängande armaturer, då det går att förflytta. Oftast placeras 
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dom med skenor eller krokar i taket som då underlättar vid förflyttning. I storkontor så har 
man en tendens att möblera om, och då hänger inte belysningen med [5].  

 

2.4.2 Synergonomi 
Felaktigt utformad belysning bidrar till att du blir trött i ögonen, får huvudvärk eller 
spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen. Anledningen är att huvudets eller kroppens läge 
och position anpassas för att kunna se bättre. Det kan exempel bero på att användaren böjer 
sig åt sidan för att undvika en bländande ljuskälla eller för fram huvudet för att se skarpare. 
Många arbetssyslor kräver hög kordination mellan syn och motorik.  

Dålig synergonomi kan ge en ökning av muskelspänning i nacke och skuldra även utan att 
huvudets och kroppens läge förändras. Både svag belysning och bländande ljus kan innebära 
problem. Risken för olycksfall kan också öka. Flimmer från olika belysningskällor kan ge 
upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan göra att du blir trött och 
därför arbetar sämre. Om du får för lite dagsljus kan du bli trött, och ett rum utan fönster kan 
kännas instängt och isolerat. Vissa ljuskällor flimrar, ofta så märker inte ögat av det eftersom 
att det går så pass snabbt att ögat inte hinner registrera det. Det osynliga flimret påverkar 
nervsystemet och kan orsaka stress. Där olika människor är olika känsliga för flimmer. För att 
förebygga upplevt flimmer från LED lampor som är avsedda för ljusreglering ( inte våra ) med 
PWM drift (pulsbreddsmodulering) bör ljuspulsfrekvensen från driftdonet inte understiga 
300Hz vid reglerad ljusnivå [11].   

 

2.4.3 Ljus och prestation 
Rätt ljus påverkar oss. Vi presterar bättre i rätt ljus och det kan dessutom göra oss gladare. 
Enligt forskare så påverkas kroppen i huvudsak av nivån på omfältsljuset och dess spektrala 
sammansättning. Omfältsljuset påverkar utsöndringen av stresshormoner i kroppen och 
därmed vakenheten på relativt kort tid. Genom att variera ljusets nivå, dess spektrala 
sammansättning och färgtemperatur över tid kan påverka vår vakenhet, prestation och 
välbefinnande. Man kan hjälpa människan under de mörkare tiderna på året, med mer ljus. 
På så vis kan man då motverka bristen på dagsljus [5].  
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2.5 Ljussättning i en kontorsmiljö 
 

2.5.1 Ljusmiljö på arbetsplatsen 
När ljusmiljön planeras noggrant så förbättrar man inte bara arbetsmiljön, man kan även 
uppnå andra positiva effekter som en mer stimulerande arbetsplats. Belysningen på kontoret 
ska göra det lättare att se och utföra sina arbetsuppgifter och att bidra till en behaglig miljö 
som är stimulerande för arbetet. Det finns vissa krav på en bra kontorsbelysning, som 
tillräckligt ljus på rätt ställe, så lite bländning som möjligt, ett jämnt ljus på sin arbetsyta och 
inte för stora kontraster mellan arbetsyta och omgivningen. Belysningen ska ge ett jämnt och 
lagom starkt sken i lokalen och kontrasten mellan arbetsobjektet och den omgivande miljön 
ska ta hänsyn till den arbetandes förutsättningar och synkraven i arbetet. Om det behövs ska 
det finnas platsbelysning, som ska vara justerbar och inte blända.  

Det är viktigt att belysningen är tillräckligt stark och ljus (ett högt antal lumen), men också att 
belysningen inte ska blända användaren. När man planerar ljusmiljön och armaturerna 
noggrant så förbättrar man inte bara arbetsmiljön utan man kan även uppnå andra positiva 
effekter som en mer stimulerande arbetsplats. Oftast på kontor så väljs en armatur som inte 
bara riktar ljus nedåt, utan också en del ljus upp mot taket. Det är ett bra sätt att jämna ut 
kontraster mellan armatur och bakgrund men också för att minska bländningsrisken. 
Egentligen ska en armatur inte hänga längre ned än 2.1 meter över golvet, om det då inte är 
över ett skrivbord. Men det är viktigt att det inte känns  besvärande för användaren att ha en 
sådan stor armaturenhet alltför nära inpå sig, då det också påverkas människans ergonomi 
negativt.   

Dagsljus är grunden för lokalernas belysning under den ljusa delen av året och dygnet, och 
bidrar till att arbetsplatsen kan spara energi genom att använda mindre elbelysning. Dagsljus 
är också viktigt för att biologiska funktioner i kroppen ska fungera så att vi mår bra och kan 
koncentrera oss på våra arbetsuppgifter [5]. 

 

2.5.2 Allmän belysning, lokaliserad belysning och indirekt belysning 
Allmän belysning innebär att det placeras en jämn belysningsstyrka över hela lokalen. Det är 
vanligt förekommande i exempelvis skolor, industrilokaler, varuhus. Arbetsplatser där arbetet 
kan förekomma överallt i lokalen. En fördel med allmän belysning är att den är enkel att 
planera och att placeringen av lokalens arbetsplatser blir flexibel. Här är det viktigt att också 
tänka på bländningen eftersom armaturen kan hamna i fel förhållande till den tänka 
avbländningsområdet.  

Direkt ljus är det ljus som riktas nedåt, från armaturen mot exempelvis en arbetsyta. Indirekt 
ljus å andra sidan är exempelvis upp-ljus som kan utföras med pendelhängda armaturer. 
Höjden på denna typ av armatur bör vara cirka 3 dm över ögonhöjd.  Detta rekommenderas 
vid bildskärmsarbete, arbetslokaler.. Dock blir ljuset diffust, och utan modellering. Därför bör 
de kompletteras med platsbelysning.  

Indirekt belysning å andra sidan syftar på den typ av armaturer som riktar minst 90% av 
ljuset uppåt. Med indirekt belysning så vill man undvika störande reflexer. Det är just därför 
indirekt belysning blivit så allmän eftersom bildskärmar och annan teknisk utrustning ökat 
nödvändigheten att få bort störande reflexer. 

Lokaliserad allmänbelysning innebär att armaturerna orienteras utefter arbetsplatserna och 
att  belysningsstyrkan runt omkring kan vara lägre. Ett sådant system måste samordnas med 
arbetsplatserna placering redan i planeringsprocessen. Fördelar med lokaliserad 
allmänbelysning är att man får en mer lokaliserad belysning och mer individuell styrning för 
varje arbetsplats.   

Allmänbelysning med separat platsbelysning innebär istället att armaturen placerad så hela 
lokalen får en grundbelysning. Dock är belysningsnivån är inte dimensionerad för den mest 
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ljuskrävande arbetsplatsen. Kraven på arbetsplatsen uppfylls genom att varje arbetsplats får 
en separat tillsatsbelysning. Bäst för att användaren kan styra och anpassa belysningsnivån 
själv [5, p. 31]. Belysningen som används för en specifik arbetsplats eller arbetsyta har oftast 
en ljusfördelning mellan direkt och indirekt belysning fördelat som 50/50 eller 60/40 (se Bild 
7 och 8). 

 

                     Bild 8: Direkt/Indirekt 50/50                         Bild 9: Direkt/Indirekt 60/40 

 

2.5.3 Ljuskrav i en kontorsmiljö 
Standarden SS EN 12464-1:2011, anger minimumvärden för medelbelysningsstyrkan och 
jämnheten i drift inom det definierade arbetsområdet. De belysningsstyrkor som används i 
tabellen är avsedda för arbete under normala förutsättningar, i en inomhusmiljö, och för 
individer med normal syn. Om individer på arbetsplatsen har en nedsatt synförmåga, måste 
belysningsplaneringen ta hänsyn till detta.  

Vid arbetsplatser där kontinuerligt arbete förekommer, det vill säga där  någon typ av arbete 
bedrivs i mer än två timmar, får belysningsstyrkan inte vara lägre än 200lux [5, p. 92]. 
Arbetsområdet – definierat som det delområdet där den visuella synuppgiften utförs - ska ha 
en belysningsstyrka på 500 lux. Den omedelbara omgivningen, som är beläget minst 0.5 
meter runt arbetsområdet, ska ha en belysningsstyrka på 300lux. Den yttre omgivningen, som 
anses vara utanför den omedelbara omgivningen, skall ha minst 100lux [5, p. 94]. 

 

Belysningsstyrkan bör ökan om: 

”Svåra arbetsförhållande råder 

Arbetet kräver noggrannhet och produktivitet. 

Synförmågan är nedsatt hos arbetande. 

Arbetsobjekt består av små detaljer. 

Synarbetet pågår under längre tid” [5, p. 92]. 
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2.5.4 Ljusplanering i en kontorsmiljö 
Man ställer vissa grundkrav på kontorsbelysning. Vilket då innebär att ha tillräckligt hög 
belysningsstyrkor inom läsfältet, en jämn allmänbelysning och inga störande 
reflexer/bländningar inom synfältet. Normalt sett bör differensen på belysningsstyrkan inte 
vara mer än 5:1 mellan medelbelysningsstyrkan på arbetsytan och den lägsta 
belysningsstyrkan i den yttre omgivningen. Luminanskraven i rummet bör även uppfyllas (se 
kapitel 2.2.3). Det är viktigt att belysningsstyrkan går att anpassa till omgivningsljuset, och 
också regleras individuellt.  

Vid ljusplanering av en kontorsmiljö är det viktigt att tänka på följande: 

Definiera vad som är arbetsplatsen. Då inte hela arbetsplatsen behöver en hög 
belysningsstyrka. Utan enbart ytan där arbetet sker. Exempelvis då på skrivbordet.  

Om en plats istället används som kommunikationsyta mellan arbetsplatser så behövs där 
mindre ljus än vid en arbetsyta.  Dock är det viktigt att ljusskillnaderna inte får vara för stora. 
Förhållandet mellan olika belysningsstyrkor bör inte vara större än 20:1 – med andra ord  
förhållandet mellan den lägsta och högsta belysningsstyrkan. Något som också är viktigt att 
tänka på är fördelningen av ljushet, luminansfördelningen vid en arbetsyta. Det påverkar 
synen såväl som hur rummet upplevs. Luminansförhållandet bör vara 5:3:1 mellan 
synobjektet, den närmsta omgivningen och det yttre synfältet. För god komfort i 
kontorslokaler för rummets väggytor inte vara mindre än 150 lux vid ljusa väggar.  

Något som är vanligt i kontorslokaler är att de förekommer bildskärmsarbete, så detta måste 
belysningen vara anpassad för. Då ljuset från armaturer och fönster inte ska blända eller ge 
störande reflexer i bildskärmar, eller störande skuggor. Då detta stör och tröttar ut 
användaren onödigt mycket [5]. 

 

2.5.5 Vanliga problem och åtgärder 
Otillräcklig belysning är ett vanligt problem. Främst i kontorslandskap men även i cellkontor 
med enbart allmänbelysning eller lokaliserad allmänbelysning. En dåligt planerad belysning 
bidrar till att man inte ser tillräckligt bra för att utföra sina arbetsuppgifter. Det resulterar i en 
ansträngning för ögonen eller att man intar olämpliga arbetsställningar. 

För att åtgärda detta är det viktigt att kunna reglera belysningen individuellt. Detta kan 
behövas både för allmänbelysning och platsbelysning.  

Något som också kan påverka är bristande underhåll och rengöring. Ljuskvaliteten bestäms i 
praktiken av hur underhåll och rengöring av belysningsanläggningen sköts. Ett exempel kan 
vara vid ett flimrande lysrör så byter man ut till det som finns tillgängligt först, eller till bäst 
pris. Som då inte kommer att svara upp mot de krav som ställs på den. Fett och smuts som 
samlas på armaturen gör att ljusutbytet blir dåligt. Även hur rumsytorna rengörs påverkar 
ljusförhållandena.  

Det är viktigt att ha en rengöring och underhåll som fungerar över tid. Samt att välja 
armaturer med ljuskällor som är lätta att rengöra och underhålla. Även att ersätta uttjänta 
ljuskällor med ljuskällor med identisk prestanda och kvalitet [11]. 

Bländande ljus kan vara ett lika stort problem som svag belysning. Speciellt i kontorslandskap 
är risken för direktbländning från otillräckligt avbländade armaturer och reflexbländning i 
bildskärmar stor. Många arbetsplatser är vända mot fönster, för att få tillräckligt med 
dagsljus. Men då följer också risken för bländning utifrån. Belysning i kontorslandskap kan 
uppfattas som för stark och bländande och kan ge huvudvärk och sveda i ögonen. Åtgärder för 
detta kan vara följande:  

 



Teoretiskt ramverk 

14 

Att förse armaturen med avbländande raster, eller andra bländskydd.  

Rikta ljuset på så att det inte orsakar bländning. Placera ljusarmaturerna och arbetsplatserna 
så i förhållande till varandra att direkt bländning inte uppstår vid arbetsplatsen. Även då vid 
indirekt bländning, att undvika blanka ytor. Ett mattare ytskikt gör att bländning försvinner 
[12].  

 

2.6 Standarder  
 

2.6.1 DALI 
Standarden DALI, Digital Addressable Lightning Interface, är skapad för att tillgodose att  
ljusregleringen av driftdon från olika tillverkare överensstämmer med varandra. DALI är ett 
system är icke polaritetskänsligt och som styr driftdonet visa en fristående krets. En fördel 
med att använda DALI är att drivdonets driftstatus går att avläsas, vid eventuellt underhåll 
och  övervakning av donet. [5, p. 43] 

 

2.6.2 EN12464 
EN12464 är en europeisk standard som gäller för belysning av arbetsplatser inomhus. 
Standarden går inte att tillämpa i utomhusmiljöer. EN 12464 tar hänsyn till behov rörande 
visuell komfort och prestanda såväl som användandet av dator- samt bildskärmar [5, p. 49].  

 

2.6.3 UGR19 
UGR19 står för Unified Glare Rating limit. Det är en standard som anger en maximal gräns för 
hur ljus en armatur får vara när den placeras i ett rum. Det är en standard som är speciellt 
viktig i kontorsmiljöer. Ett högre UGR-nummer medför ett skarpare ljus från armaturen och 
en större risk för att betraktaren upplever ett obehag och en försämrad arbetsmiljö [13].  
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3 Metod  
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

Frågeställning [1] kan kopplas till följande metoder: Kvalitativ intervju, Semi-
strukturerad intervju, Möten, Ostrukturerad observation, Datainsamling, Funktionsanalys, 
Morfologisk analys, GO/NOGO-matris, Pughs matris samt Konceptutvärdering och 
konceptval. 

Frågeställning [2] kan kopplas till följande metoder: Brainstorming, Kvalitativ 
intervju, Semi-strukturerad intervju, Möten, Ostrukturerad observation, Datainsamling, 
Funktionsanalys, Morfologisk analys, GO/NOGO-matris, Pughs Matris, Konceptgenerering, 
Konceptutvärdering och konceptval. 

Frågeställning [3] kan kopplas till fäljande metoder: Kvalitativ intervju, Semi-
strukturerad intervju, Möten, Ostrukturerad observation, Datainsamling, Funktionsanalys, 
Morfologisk analys, GO/NOGO-matris, Pughs Matris, SWOT-analys, Konceptgenerering, 
Konceptutvärdering och konceptval, CAD-modellering. 

Frågeställning [4] kan kopplas till följande metoder: Kvalitativ intervju, Semi-
strukturerad intervju, Möten, Ostrukturerad observation, Funktionsanalys, Morfologisk 
analys, GO/NOGO-matris, Pughs matris samt Konceptutvärdering och konceptval, CAD-
modellering. 

 

3.1.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som kan användas för att komma på nya idéer under 
idégenereringsprocessen. Metoden används i en grupp av personer där gruppen har som mål 
att skapa så många idéer som möjligt – utan att bli kritiserad. En brainstormingsession 
eftersträvar kvantitet, att kombinera flera idéer till en och att tillåta tanken att gå utanför 
boxen. Brainstorming innefattar i de flesta fall fem faser: 

1. Vanliga idéer.  

2. Långsamt tempo i idégenereringen. 

3. ”Storhjärnan” kommer igång. 

4. Lägre produktion. 

5. Nya och innovativa idéer skapas [14, pp. 166-167]. 

 

3.1.2 Moodboard 
En moodboard är en sammansättning av bilder, materialbeskrivningar, färger och texturer 
som används för att visualisera en känsla eller design. Moodboarden är ett verktyg som 
designern använder för att presentera sin vision och samla användbara associationer. Ett 
initialt steg i idégenereringsprocessen som sedermera ligger till grund för den stundande 
konceptgenereringen. En moodboard anses inte vara en specifikation utan används som en 
inspiration i arbetet. Det är ett bra verktyg för att förmedla idéer mellan designer och kund 
[14, pp. 284-285]. 
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3.1.3 Kvalitativ intervju 
Valet av intervjumetod beror på vilken typ av svar som efterfrågas. Vissa typer av frågor kan 
bara besvaras genom att använda en kvalitativ studie. Det kan exempelvis gälla frågor som rör 
en viss persons upplevelse av olika förteelser eller deras syn på verkligheten. En 
datainsamlingsmetod där målet är att beskriva, förklara och tolka [15]. En kvalitativ intervju 
innebär en viss frihet i sin struktur och fokuserar på den som blir intervjuad och levande, 
”fylliga” svar. Intervjuaren är fri att styra intervjun under dess förlopp [16]. 

 

3.1.4 Semi-strukturerad intervju 
Under en semi-strukturerad intervju har den som intervjuar förutbestämda frågor som önskas 
besvaras. I denna intervjumetod är frågornas kronologiska ordning bestämd men tillåter även 
att nya, spontana, frågor som uppkommer under intervjun läggs till [16].  

 

3.1.5 Möten 
Möten är en av de metoder som har fungerat vägledande under projektets gång. Genom 
kontinuerliga möten, med handledare och med Light by Sweden, har det skapats riktning i 
projektet och de milstolpar som projektet har medfört har kunnat diskuterats, modifierats och 
bockas av. 

  

3.1.6 Ostrukturerad observation 
En ostrukturerade observation används i syfte att utforska. Det är en observationsmetod med 
fokus på att inhämta så mycket information som möjligt kring ett specifikt problemområde. 
Till skillnad från strukturerade observationer används inte något observationsschema och det 
som observatören registrerar förklaras ofta med hjälp av nyckelord. När observationen är 
genomförd skall observatören redogöra för sina observationer skriftligt [17, pp. 97-98]. 

 

3.1.7 Datainsamling 
Den data som presenteras i rapporten har inhämtats från elektroniska källor samt litterära 
källor. Litteraturen som använts har enbart varit kurslitteratur som används i utbildningssyfte  
på programmen Maskinteknik, produktutveckling och design samt Ljusdesign. 

 

3.1.8 Funktionsanalys 
En funktionsanalys används initialt i produktutvecklingsprocessen. Analysen är ett verktyg för 
att förfina en produkts funktionella krav genom att bryta ner produktens huvudfunktion  i 
delfunktioner (se Bilaga 7). Genom att successivt bryta ner huvudfunktionen skapas ett 
funktionsträd. Genom att använda funktionsanalysen åskådliggörs produktens basfunktioner, 
de funktionella krav som sedermera kommer att krävas av den slutgiltiga produkten. 
Huvudfunktionen och dess delfunktioner skall beskrivas genom att använda ett verb och ett 
substantiv. Definitionen av varje funktion skall vara så generell som möjligt. Ju längre ner i 
funktionsträdet man kommer, desto mer nedbrutna och förenklade är funktionerna. Om en 
funktion inte kan brytas ner i ytterligare delfunktioner skall denna vara på botten av trädet 
[18].  

 

3.1.9 Morfologisk analys 
En Morfologisk analys används för att, på ett systematiskt sätt, identifiera och arrangera 
aspekter och lösningar på ett problem. Målet är att bryta ner ett system eller en produkt för 
att på så sätt hitta nya innovativa lösningsmöjligheter (se Bilaga 8-10). Först bestäms olika 
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produktens olika egenskaper – parametrar. Ett exempel på parametrar som kan användas är 
färg, konstruktion, förpackningsstorlek, material osv. Ju fler egenskaper, desto fler 
kombinationer. När alla parametrar har fastställs undersöks de kombinationer som skapats. 
De kombinationer som är oönskade eller omöjliga att genomföra elimineras [19]. 

 

3.1.10 GO/NOGO-matris 
En GO/NOGO-matris kan även kallas för en elimineringsmatris. En elimineringsmatris kan 
användas som ett av de första stegen i konceptutvärderingsprocessen. Syftet är helt enkelt att 
eliminera de lösningar som inte är tillräckligt bra. I matrisen bedöms varje koncept utifrån 
hur väl de uppfyller ett antal krav (se Bilaga 11). Hur väl ett koncept uppfyller ett specifikt krav 
beskrivs genom att använda följande elimineringskriterier: (+) = ja, (-) = nej,  (?) = mer info 
behövs eller (!) = kontrollera kravspecifikation. De koncept vars totala resultat kan summeras 
till ett (+) går vidare till nästa steg i utvärderingsprocessen [14, pp. 182-183].  

 

3.1.11 Pughs matris 
Efter utvärdering genom en GO/NOGO-matris följer Pughs matris. Här utvärderas de 
kvarstående koncepten utifrån urvalskriterier och jämförs med en referenslösning (se Bilaga 
12). Varje konceptlösningsalternativ jämförs med referensalternativet och bedöms genom att 
använda (+), (-) eller (0). Om konceptet uppfyller kriteriet bättre (+), sämre (-) eller lika bra 
(0) som referensalternativet. För varje koncept summeras det totala resultatet till ett 
nettovärde. Nettovärdet avgör vilka alternativ som ska vidareutvecklas [14, p. 184].  

 

3.1.12 SWOT-analys 
En SWOT-analys används för att definiera styrkor, svagheter, möjligheter samt hot för en 
specifik produkt eller ett produktområde (se Bilaga 13) [14, p. 108]. 

 

3.1.13 CAD-modellering 
En metod som används för att skapa virtuella modeller av en produkt eller idé. Skapandet av 
en CAD-modell kan utgå från enkla skisser och diskussioner till beräkningar. Det finns 
flertalet olika program för CAD-modellering och I detta projekt har SolidWorks använts som 
modelleringsverktyg. Genom att skapa en 3D-modell blir det enklare att visualisera den 
fysiska produkten och konstruktionen kan bedömas genom att använda simuleringsverktyg 
etc. [22]. 

 

3.2 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsprocessen som arbetssätt används vanligtvis i utvecklingsprocesser där 
målet är att omkonstruera och förbättra en befintlig produkt. När så är fallet utgår 
utvecklingsarbetet från ett givet produktkoncept. Om målet istället är att nyutveckla en idé 
bearbetas alla processens faser. 

I produktutvecklingsprocessen ingår ett antal faser och i teoridelen som följer beskrivs dessa 
faser i den ordning de skall genomföras [14, p. 155].  

 

3.2.1 Förstudie 
I produktutvecklingsprocessens förstudie är målet att skapa en bakgrundanalys till det 
problem som ska bearbetas. Förstudien ska innefatta information om den marknad, teknik 
och design som påverkar produkten. Det är viktigt att tidigt definiera och analysera olika 



Metod 

18 

tekniska lösningar och förutsättningar för produkten på ett okritiskt sätt. Anledningen till att 
tidigt undersöka produktens olika tekniska förutsättningar är att minimera risken att påbörja 
ett resurskrävande arbete på felaktiga grunder.  

Förstudiens arbete ska resultera i den första kravspecifikationen. Den del av 
kravspecifikationen som definierar produktens funktionella krav - med andra ord VAD 
produkten ska uträtta [14, pp. 115-116].  

 

3.2.2 Produktspecificering 
Jämfört med processens tidigare fas, där produktens VAD definierades, är målet med 
produktspecificeringen att vidareutveckla produktens alla VAD till en specifikation. Arbetet 
med produktspecificeringen skall genomföras på ett sådant sätt att dess information skall 
kunna användas som referens vid sökandet efter konstruktionslösningar.  

Produktspecifikationen vidareutvecklas succesivt under processens gång då kunskapen om 
den produkt som utvecklas ständigt ökar. Den första specifikation som skapas är 
målspecifikationen. Under processen bearbetas denna för att slutligen resultera i en 
slutspecifikation. 

Målspecifikationen ska samla och beskriva de kriterier som är av betydelse för den produkt 
som projektet syftar till att utveckla. De kriterier som beskrivs i målspecifikationen är de som: 

 Från projektets start är givna och ingår både implicit och explicit i förutsättningarna. 

 Skapas i samband med att problemet analyseras. 

 Är ett resultat av de konstruktionsbeslut som fattas under arbetets gång [14, p. 117]. 

Kriterierna för produkten delas in i två huvudsakliga kategorier. Antingen är kriteriet relaterat 
till produktens funktion, eller är det ett kriterium som sätter gränser för 
produktlösningsalternativ. I fasen som följer ligger fokus på produktens funktionella kriterier. 
Med andra ord de funktionella egenskaper eller beteenden som produkten förväntas att ha. 
För att kunna uppfylla produktens funktionella kriterier skapas ett antal lösningsalternativ. 
Dessa utvärderas sedermera med hjälp av de bestämda kriterierna.  

Ett annat tillvägagångssätt för att dela upp de funktionella kriterierna är genom att benämna 
dem som antingen ett krav eller ett önskemål. Kraven måste uppfyllas fullständigt, medan 
önskemål tillåts att bli mer eller mindre uppfyllda [14, p. 118].  

 

3.2.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringens utgångspunkt är produktspecifikationens funktionella kriterier. Det 
innebär att ett bra specifikationsarbete lönar sig i längden. När en väl framtagen specifikation 
används som utgångspunkt, har man med största sannolikhet säkerställt alla de funktionella 
krav som bör tas i beaktning. Ett systematiskt konceptgenereringsarbete kännetecknas av att 
de funktionella kriterierna är i fokus och flera lösningsalternativ för att uppfylla dessa. 

Problembeskrivningen i specifikationen är beskriven på ett lösningsneutralt sätt men här skall 
problemet istället förklaras med en bred och tydlig formulering. Anledningen till detta är att 
försöka finna funktionella lösningsalternativ i ett bredare perspektiv.  

Den breda och tydligare problemformuleringen används i en funktionsanalys. En 
funktionsanalys används för att bryta ner produktens önskade funktioner. En 
funktionsstruktur skapas och det med enklare att åskådliggöra produktens totala funktion, 
med alla dess delfunktioner. Genom att dela upp produkten och dess konstruktionsproblem i 
mindre delar blir det enklare att finna potentiella lösningar – med andra ord lösningskoncept 
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för varje delfunktion. Istället för att från början hitta en totallösning används 
dellösningskoncepten för att skapa en eller flera totallösningsalternativ. Målet är att hitta 
totallösningar som uppfyller alla de krav som definierats i produktspecifikationen, är rimliga 
och realistiska men även att dellösningarna är kompatibla [14, pp. 119-120]. 

 

3.2.4 Konceptutvärdering och konceptval 
Här skall de koncept som utvecklats i konceptgenereringsfasen utvärderas utifrån deras värde 
och kvalitet. För att göra detta analyseras och bedöms lösningsalternativen genom att 
undersöka hur väl de uppfyller de krav och önskemål som definierats i 
produktspecifikationen. De alternativ som på bästa sätt uppfyller kraven i 
produktspecifikationen skall väljas ut för att vidareutvecklas.  

För att kunna bedöma de framtagna koncepten eftersträvas kvantitativa mått men för många 
produktegenskaper är detta inte ett möjligt alternativ. Istället blir en kvalitativ bedömning det 
enda alternativet. Först och främst gallras de dåliga lösningsalternativen bort. Därefter kan de 
kvarstående koncepten jämföras med hjälp av beslutsmatriser.  

Exempel på stödmetoder som används vid konceptutvärdering är prövning av fysiska 
prototyper och enkla beräkningar [14, pp. 121-122].  

 

3.2.5 Konfigurering och detaljkonstruktion 
I det här steget vidareutvecklas det valda konceptet. Produkten skall dimensioneras och dess 
standardkomponenter skall väljas ut. Det är även här som innovativa detaljer skapas, där 
produktens arkitektur bestäms och layout beskrivs. Med arkitektur menas produktens 
uppbyggnad och de olika funktionslösningarnas relation och koppling till varandra. Layout 
avser istället hur produktens delar är arrangerade i förhållande till varandra [14, p. 122].  

 

3.2.6 Prototypskapande 
Innan man tar fram en fysisk prototyp används virtuella prototyper, skapade i ett CAD-
system. Genom att till en början skapa prototypen virtuellt skapas en tydlig bild av den senare 
fysiska prototypen, dess olika vinklar och dess mekaniska rörliga system, om produkten 
innefattar sådana.  

Det finns olika typer av fysiska prototyper som används i produktutvecklingssammanhang. 
Det kan vara en Mock-up, en prototyp som demonstrerar produktens färg, form och yta. Det 
kan också vara en så kallad Nollserie, det vill säga kompletta prototyper anpassade för 
serieproduktion o.s.v [14, pp. 124-125],  

 

3.2.7 Tillverkningsanpassning 
Det tillhör ovanligheterna att en prototyp är konstruerad för direkt tillverkning och 
serieproduktion. Oftast tillverkas enbart ett fåtal prototyper med hjälp av både manuella och 
hantverksmässiga processer. Därför måste prototypen göras processriktig, interaktionsriktig 
och ekonomiskt riktig.  

Processriktig innebär att produkten måste utformas på ett sådant sätt så att den kan monteras 
och tillverkas. Det är en aspekt, likt ekonomisk riktighet och interaktionsriktighet, som skall 
ha tagits i beaktning redan tidigt i processen. När det kommer till prototypskapandet kan 
vissa modifikationer ha gjort, för att förenkla prototypframtagningen. Det är därför man, i ett 
slutgiltigt konstruktionssteg och anpassar prototyputvärderingen till slutprodukten. Här ingår 
även produktionsfrågor likt verktyg och fixturer, men också förpackningsalternativ och 
underhåll [14, p. 125]. 
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4 Genomförande och implementation 

4.1 Produktutvecklingsprocessen 

4.1.1 Förstudie 
Projektets startskott och första riktlinjer skapades i samband med ett möte med Light by 
Sweden. Här presenterades projektets huvudsakliga syfte,  de grundläggande tekniska kraven 
samt företagets önskemål på den slutgiltiga produkten. Informationen från mötet kunde 

sedan användas som utgångspunkt i projektets inledande fas.  

För att initialt skapa en överblick av den befintliga marknaden genomfördes ostrukturerade 
observationer (se Bilaga 15). Genom att besöka olika återförsäljare av inredning i allmänhet, 
men belysning i synnerhet, kunde konkurrerande produkter och deras formspråk identifieras. 
Den ostrukturerade observationen skapade goda förutsättningar för att kartlägga marknaden 
ur ett designperspektiv, såväl som för att samla inspiration till den kommande 
formgivningsprocessen. 

Olika befintliga armaturer och deras uppbyggnad undersöktes även under observationsfasen 
(se Bilaga 16). Genom att titta närmare hur en kontorspendels fundamentala komponenter 
placerats i olika armaturer skapades en större förståelse för en kontorspendelsarmaturs 
konstruktion och tekniska funktion. 

Efter ett antal observationstillfällen, dokumenterade genom mindre anteckningar och bilder 
tagna på intressanta föremål, detaljer och befintliga belysningslösningar, påbörjades 
datainsamlingsprocessen. Insamlingen av teori till projektets teoretiska ramverk påbörjades i 
ett tidigt skede. I samband med att projektet påbörjades och marknaden undersöktes inleddes 
även arbetet med datainsamling för att förstå kontorspendelns uppbyggnad, ljusteknikens 

grunder med mera.  

I samband med att projektets grunder konkretiserades genom såväl teoriinsamling och 
observationer som möten med Light by Sweden, genomfördes en semistrukturerad, kvalitativ 
intervju med Programansvarige för Ljusdesign på Jönköpings Tekniska Högskola, Johanna 
Glans (se Bilaga 14). Intervjun med Glans gavs möjlighet att ifrågasätta och förstå den 
information som vid det skede redan insamlats genom en samtal med öppen dialog. Glans 
besvarade även specifika frågor gällande ljusteknik och kontorsbelysningsarmaturer som 

fastställts innan intervjutillfället.  

För att samordna de tankar som skapats så här långt i processen, diskutera lösningsförslag 
och designidéer genomfördes en brainstorming-session. Brainstormingen gav ett ypperligt 
tillfälle att öppet diskutera och utbyta de tankar och idéer som genererats individuellt, men 

också för att sammansvetsa dessa och frambringa gemensamma lösningar.  

Efter att gemensamt ha genomfört projektets begynnande steg som avslutats i en 
brainstorming-session, skapades moodboards individuellt. Genom att ensam skapa en 
moodboard möjliggjordes chansen att ensamt tolka och visualisera de visioner som skapats 
(se Bilaga 1-5). 

 

4.1.2 Produktspecificering 
Eftersom kontorspendeln är en redan existerande produkt på marknaden och att projektet 
drivits på uppdrag av ett företag, så skapades  kravspecifikationen av beställaren, Light by 
Sweden (se Bilaga 6).  
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4.1.3 Konceptgenerering 
Innan konceptskapandet kunde börja behövde kontorspendelns totala funktion specificeras. 
För att definiera produktens funktionella krav skapades en funktionsanalys (se Bilaga 7). 
Funktionsanalysen hjälpte till att strukturera upp och tydligt beskriva vad produkten skulle 
klara av – från huvudfunktion till delfunktioner och stödfunktioner. Alla dessa funktioner 
skapade tillsammans produktens funktionella struktur. Funktionsanalysen kunde därför 
användas som en påminnelse för att inte glömma bort viktiga funktioner under 
arbetsprocessen. Utifrån de funktionella kraven kunde sedermera en Morfologisk analys 
skapas. 

För att skapa så många koncept som möjligt, på kortast möjliga tid, användes en Morfologisk 
matris (se Bilaga 8-10). Här är inte produktdesign i fokus. Likt den funktionella analysen 
fokuserar den Morfologiska matrisen på de funktionella kraven. Det kan exempelvis vara en 
lösning på hur armaturen skall kunna öppnas och stängas på ett enkelt och användarvänligt 
sätt.  

Arbetet med den Morfologiska matrisen genererade i ett antal koncept. Varje koncept 
motsvarade en unik sammansättning av problemlösningsalternativ. För att utvärdera 
koncepten och bedöma vilka som bäst uppfyllde kundspecifikationen och funktionskraven 
användes en Go/No-Go Matris (se Bilaga 11). De koncept som inte uppfyllde kraven 
eliminerades.  

De koncept som kvarstod modellerades och renderades, på ett enkelt och tydligt sätt, i 
SolidWorks. Tanken var att visualisera koncepten i SolidWorks för att förtydliga idén bakom 
varje koncept – utseende och funktion. Alla koncept som modellerades i detta steg 
presenterades och utvärderades av företaget. I detta skede började även designaspekten tas i 
beaktning. I samband med att koncepten från Go/No-Go matrisen modellerades kom nya 
idéer. Även dessa modellerades, renderades och slutligen presenterades för Light by Sweden.  

 

4.1.4 Konceptutvärdering och konceptval 
När de framtagna koncepten därefter presenterades för Light by Sweden, analyserades och 
bedömdes varje koncept i en öppen dialog. Den gemensamma bedömningen tillsammans med 
Light by Sweden resulterade i positiva och negativa kommentarer gällande koncepten. 
Kommentarerna från detta skede användes senare som viktningsfaktorer i Pughs matris. 
Trots att kravspecifikationen fanns tillgänglig gav en kravspecifikation en tydlig bild av krav, 
men inte riktlinjer i fråga huruvida kraven borde prioriteras. 

De koncept som kvarstod, som var och ett  hade fungerat som slutgiltigt koncept att finslipa 
och bearbeta, analyserades genom att använda Pughs matris (se Bilaga 12). Pughs fungerar 
som ett  bra verktyg att analysera flera koncept där alla mer eller mindre uppfyller de krav 
som ställts. Här viktades de olika kraven för att på ett enkelt sätt avgöra vilka krav som var 
viktigast att prioritera. Användandet av Pughs matris resulterade i att varje koncept bedöms i 
fråga om vilka krav de uppfyllt och hur viktiga de kraven ansågs vara. Varje koncept fick ett 
antal poäng där det vinnande konceptet var det koncept med högst poäng. 

Ett antal av de koncept som slutligen analyserades och bedömdes med hjälp av Pughs matris 
presenteras i följande avsnitt. 
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4.1.4.1 Koncept 2 

 
Bild 10: Koncept 2, sett underifrån 

 
Bild 11: Koncept 2, resultat från Pughs matris 

( 1,1,1,4 ) 

För att kunna erbjuda enkelt och smidigt underhåll samt installation skapades koncept 2 med 
en öppning för att kunna lyfta hela ovansidan. För att motverka bländning var ljuskällan, led-
kortet, dolt i armaturen. Genom att dölja ljuskällan skapades ett så kallat mekaniskt 
bländskydd.  Ovansidan av armaturen var en stängd skiva.  Spridningen av ljuset i detta 
koncept skulle ske med hjälp av reflektorer.  
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4.1.4.2 Koncept 3 

 
Bild 12: Koncept 3, sett ovanifrån 

 

 
Bild 13: Koncept 3, resultat från Pughs matris 

(1,1,2,4) 

För att kunna erbjuda enkelt underhåll och installation skapades koncept 3 med en smidig 
öppning för att kunna lyfta hela ovansidan. För att motverka bländning var ljuskällan dold 
vilket skapade en mekanisk avbländning. Ovansidan av koncept 3 hade en opalskiva för att 
skapa ett indirekt upp-ljus. Ljusspridningen skapades med hjälp av reflektorer.  
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4.1.4.3 Koncept 6 

 

 

Bild 14: Koncept 6, sett underifrån 

 

 

Bild 15: Koncept 6, resultat från Pughs matris 

( 1, 3,2,4)  

För att erbjuda smidigt  underhåll och installation hade koncept 6 en smidig öppning för att 
enkelt kunna lyfta hela ovansidan. Avbländning skapades mekaniskt, då led-kortet var 
placerat uppåt, samt genom att  använda mikroprisma och opalskiva. Ovansidan av 
armaturen var en opal skiva för att erbjuda upp-ljus. För ljusspridning användes reflektorer.  
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4.1.4.4 Koncept 7 

 

Bild 16: Koncept 7, sett ovanifrån 

 

Bild 17: Koncept 7, resultat från Pughs matris 

(1,3,2,4) 

För att armaturen skulle vara enkel  att underhålla och installera skapades en smidig öppning 
för att kunna lyfta av hela ovansidan. För att motverka bländning användes en mikroprisma 
och opalskiva. Ovansidan av armaturen var en opalskiva för att skapa upp-ljus. Spridning av 
ljuset skedde genom ledkort och reflektorer.  

Konceptet liknade koncept 6 men ansågs som enklare att framställa ur en 
produktionssynpunkt. Här fanns mindre utrymme för reflektorer.  
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4.1.4.5 Koncept 11 

 

 
Bild 18: Koncept 11, sett ovanifrån  

 

Bild 19: Koncept 11, resultat från Pughs matris 

(2,3,1,4) 

För att vara lätt att underhålla och installera kunde sidorna på armaturen skjutas åt sidorna. 
Bländning motverkades genom att använda mikroprisma och opalskiva. Ovansidan av 
armaturen var en stängd skiva. Spridning av ljuset skapades genom att använda led-kort och 
reflektorer.  
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4.1.4.6 Koncept 15 

 

 
Bild 20: Koncept 15, sett underifrån 

 

Bild 21: Koncept 15, resultat från Pughs matris 

’ (3,1,3,3) 

För att vara lätt att underhålla och installera var underdelen av armaturen på koncept 15 
öppningsbar. För att motverka bländning var ljuskällan dold. Ovansidan av armaturen var en 
öppen yta. Spridning av ljuset skedde dubbla Ledkort.  
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4.1.4.7 Koncept 16 

 

 
Bild 22: Koncept 16, sett ovanifrån 

 

Bild 23: Koncept 16, resultat från Pughs matris 

(2,1,4,4 ) 

För att vara lätt att underhålla och installera var sidorna på armaturen i koncept 16 skapade 
så att de kunde skjutas åt sidan. För att motverka bländning var ljuskällan att dold. Ovansidan 
av armaturen var täckt och det fanns inget upp-ljus. Spridning av ljuset skedde genom ledkort 
och reflektorer.  
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4.1.4.8 Koncept 17 

 

 
Bild 24: Koncept 17, sett underifrån 

 

 

Bild 25: Koncept 17, resultat från Pughs matris 

(1,2,3,4) 

För att koncept 17 skulle vara lätt att underhålla och installera skapades en smidig öppning för 
att kunna lyfta hela ovansidan. Bländning motverkades genom att använda raster inbyggt i 
armaturen. Koncept 17 har ljuskällan riktad nedåt, Ovansidan av armaturen var en öppen yta. 
Spridning av ljuset skapades genom ledkort och reflektorer.  
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4.1.4.9 Konceptval 
Pughs matris resulterade i att två koncept, Koncept 3 och Koncept 6, fick ett lika högt 
nettovärde –med andra ord, samma resultat (se Bilaga 12). Mellan dessa två koncept föll det 
slutgiltiga valet på Koncept 6. Företaget gillade idén  att placera en strimman i mitten och 
placera LED-kortet vänt uppåt, mot taket, istället för nedåt likt traditionella  
armaturlösningar (se Bild 13). Att istället reflektera ljuset nedåt med hjälp av reflektorer. 
Konceptet hade en unik design.  

Dock fanns det en osäkerheten kring huruvida ljusspridningen från armaturen skulle 
påverkas negativt av strimman eller inte. Då konceptet fått en hög totalpoäng även i de andra 
matriserna togs beslutet att göra mock-up prototyper för att testa och utveckla konceptet (se 
Bilaga 17 och Bilaga 22). Den första prototypen användes för att avgöra om idén var 
genomförbar eller skulle elimineras. Mock-up 2 genomfördes istället för att vidareutveckla 
Mock-up 1. För att skapa underlag för val av bländskydd samt dimensioner för armaturens 
ljusutsläpp. 

 Materialet som användes för att skapa Mock-up prototyperna var: 

 Ram till armaturen. 2 olika storlekar. 

 Kablar. 

 Led-kort. 

 5-pols plint. 

 Drivdon. 

 Strimma för att fästa led-kortet på. 

 Opalskivor, olika sorter. 

 Mikroprismaskivor, olika sorter. 

 Reflektorer. Högglansig plastskiva, vit.  

 

I den första Mock-up prototypen (se Bilaga 17) användes en ram vars totala bredd var 195 
mm. Ljussläppet nedåt var 108 mm och ljussläppet uppåt 65 mm. 

Vid Mock-up 1 testades en öppen lösning, utan bländskydd, samt en lösning med 
mikroprisma och en lösning med opalskiva. Anledningen var att se hur ljusspridningen för 
konceptet  betedde sig i olika situationer – med olika typer av avbländande komponenter. För 
att bedöma konceptet, med olika typer av bländskydd, utfördes även en Lux-mätning på varje 
bländskyddslösning (se Bilaga 18).  

Genom att bygga upp och undersöka Mock-up 1 bestämdes det att konceptet var 
genomförbart. För att utvärdera armaturens ljusspridning och storleken på ytan för ljussläpp 
användes lux-mätningarna. Resultaten från lux-mätningarna (se Bilaga 19-21) gjorde det 
enklare att visualisera och bedöma ljusspridningen. Eftersom en armatur som används i 
kontorsbelysningssyfte bör ha en ljusfördelning som är 50/50, alternativt 40/60, krävdes det 
att en ny Mock-up skapades. En prototyp med större ljussläpp nedåt. 

I Mock-up 2 användes istället en ram med en total bredd på 300 mm. Ljussläppet nedåt var 
210 mm och ljussläppet uppåt 80 mm. En prototyp vars dimensioner överensstämde mer med 
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det slutgiltiga konceptet. Genom att göra ytan för ljusutsläppet nedåt större skapades en 
ljusspridning som var mer proportionerlig. Här testades olika typer av opalskivor och 
mikroprisma för att jämföra ljusbilden och besluta om vilken typ av bländskydd som var 
passande för konceptet.  

4.1.5 Konfigurering och detaljkonstruktion 
Efter att det valda konceptet, Koncept 6, utvärderats ytterligare genom mock-up prototyper 
och lux-mätningar och sedermera godkänts, fortsatte arbetet i CAD. I detta skede justerades 
och förändrades konceptet och dess konstruktion en sista gång. Vissa tänka delar fick tas bort, 
vissa delar fick förändras. Konceptet förändrades bland annat för att det krävdes större plats 
åt elektriska komponenter, samt för att kunna tillgodose en enkel och smidig installation. Den 
del av armaturen som fick genomgå den största förändringen var kortsidorna. Framförallt för 
att skapa plats åt fempolsplinten. En detalj som fick elimineras var den del på kortsidorna där 
strimman fortsatte likt ett band, från strimman runt kortsidorna (se 5.5 Slutgiltigt koncept). 
Detaljen fick tas bort på grund av svårigheter vid produktion.  

Under konfigurerings- och detaljkonstruktionsfasen bestämdes även lämpliga 
produktionsalternativ för konceptet. Långsidorna och strimman där led-kortet fästes 
produceras i extruderad aluminium, gavlarna i gjuten zink och armaturens ovansida i bockad 
plåt för att skapa stabilitet.  

 

4.1.6 Prototypskapande 
Efter att ha skapat en virtuell prototyp i SolidWorks (se 5.1), skapades även en fysisk prototyp 
(se 5.2).  En fysisk prototyp är bra för att tydligt kunna visualisera resultatet och det slutgiltiga 
konceptet. Prototypen var mer komplex än mock-up prototyperna, men inte finslipad i den 
grad att den kunde motsvara den tänkta färdiga produkten. För att skapa prototypen, och 
efterlikna det slutgiltiga konceptet i så god grad som möjligt, användes följande komponenter: 

 Långsidor i bockad plåt. 

 Kortsidor i fräst sikablock. 

 Strimman i bockad plåt. 

 Högglansig plastskiva som reflektor. 

 Opalskiva nedåt och uppåt. 

 Led-kort, drivdon, fempolsplint och kablar. 
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5 Resultat 
 

5.1 Slutlig CAD-prototyp 
 

 

Bild 26: Slutligt koncept underifrån 

 

Bild 27: Slutligt koncept ovanifrån 

Det slutliga konceptet ”Strimma” blev en utvecklad och modifierad version av det koncept, 
Koncept 6, som stod som den slutgiltiga vinnaren efter konceptutvärderingsprocessen (se Bild 
14 s.25). Kontorspendelns namn ”Strimma” knyter an till konceptets design, då led-kortet är 
placerat uppåtvänt på en strimma (se Bild 26), samt till ordet ljusstrimma. Konceptets design 
och attribut fick genomgå vissa förändringar för att möjliggöra produktion samt för att 
underlätta installation och montering. I följande kapitel beskrivs det slutliga konceptet och 
dess uppbyggnad i bild och text. 
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För att armaturens sidor ska kunna sättas ihop med gaveln, och tillsammans skapa ramen till 
armaturen, är gavlarna försedda med pins och sidorna med håligheter. Sidorna är 
extruderade aluminiumprofiler (se Bild 29) och gavlarna är gjutna i zink (se Bild 28).  

 

 

Bild 28: Armaturens gavel 

 

 

Bild 29: Armaturens sida 
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Inuti armaturen ligger led-kortet vänt uppåt på en strimma. Strimman är, likt armaturens 
sidor, i extruderad aluminium. För att ljuset ska riktas från ljuskällan och nedåt så används 
bågformade reflektorer längs hela armaturens insida (se Bild 30). När led-kortet är placerat 
uppåt går det att använda endast ett led-kort till såväl uppljus som nedljus. Dessutom skapar 
en mekanisk avbländning.  

För att försäkra att användaren inte blir bländad så har två opalskivor placerats underst i 
armaturens insida. Det finns många olika sorters opalskivor som släpper ut olika mycket ljus. 
Eftersom strimman skapar en mekanisk bländning krävs inte en opalskiva med särskilt hög 
struktur.   

 

Bild 30:  Armaturens insida i genomskärning 

 

 

Ovanpå armaturen   ligger en bockad aluminiumplåt (se Bild 27). Anledningen till att plåten 
är bockad är för att skapa en  större stabilitet i armaturen. Den bockade formen underlättar 
även placeringen av en opalskiva på armaturens ovansida.  

Strimman där led-kortet är placeras är, precis som armaturens sidor, i extruderad aluminium.  
Led-kortet fästes fast med hjälp av  clips framtagna av Light by Sweden (se Bild 31).  

 

 

 

Bild 31: Clips för att fästa led-kort 
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Drivdonet skruvas fast i sidorna (se Bild 32) och fempolsplinten klickas fast inuti gavlarna (se Bild 33). 

 

 

Bild 32: Placering av drivdon 

 

 

 

Bild 33: Placering av fempolsplint 
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5.2 Slutlig fysisk prototyp 
 

Den fysiska prototypen skapades i det prototyplabb som finns tillgängligt för studenter på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Syftet med skapandet av den fysiska prototypen var att kunna 
presentera en realistisk och fysisk version av CAD-prototypen. Framförallt för att tydligt 
kunna presentera idén under X-jobbs mässan. 

Prototypens delar bestod av bockad plåt, frästa sikablock, en strimma i aluminium, opalskivor 
samt de elektriska komponenter som pendeln skulle innehålla (se 1.2).  

Den bockade plåten ersatte de aluminium profiler som utgjorde armaturens sidor i CAD-
prototypen. De två plåtsidorna hade måtten 31x74x1200mm (se Bilaga 24). 

De gjutna gavlarna i zink ersattes med frästa sikablock (se Bilaga 23). Ritningen prototypens 
gavel gjordes som en förenklad version i Solidworks. 

Den elektronik som användes inuti prototypen kopplades samman tillsammans med 
företaget. Alla delar som var tänkta att användas i en färdig produkt, så som ledkort, drivdon, 
fempolsplint och kablar, användes i prototypen. 

Bländskyddet som användes var urklippta opalskivor. Två stycken till nedsidan och en till 
ovansidan. Dessa sattes på plats med hjälp av spåren i den aluminiumprofil som motsvarade 
strimman. 

Den bockade plåten till ovansidan av armaturen byttes ut mot en 3mm tjock plastskiva. Som 
öppning för ljussläpp uppåt skapades ett rektangulärt hål med hjälp av vinkelslip. Skivan hölls 
fast med hjälp av magneter.   

För att reflektera ljuset nedåt har de användes tunn aluminiumplåt som böjdes inuti 
armaturen. Även denna bit hade en öppning för ljussläpp uppåt som gjordes med hjälp av 
vinkelslip.  

För att sätta ihop gavlarna med långsidorna klipptes plåten för att sedan klämmas kring 
gavlarna. För extra stabilitet fästes de även samman med hjälp av skruvar.  

Slutligen sprayfärgades prototypen i en mörkgrå nyans, den färg som den färdiga armaturen 
var tänkt att ha. Prototypen användes sedan under X-jobbs mässan (se Bilaga 25). 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Frågeställning [1] 
 
Vilka är de viktigaste funktionerna hos en kontorspendel som skall användas i 
en kontors- eller skolmiljö? 
 

Att belysningen inte bländar användaren, att den avger rätt mängd ljus samt att 
skuggbildningen som skapas inte upplevs som ansträngande för användarens ögon är alltid 
viktigt. Men kanske främst i en arbetsmiljö. Om belysningen inte uppfyller de ljuskrav som 
finns kan det leda till ergonomiska problem (se 5.2 och 6.2). Det finns allt från lux-
rekommendationer till standardkrav på den belysning som används i en kontorsmiljö. Men 
när det kommer till exempelvis lux-rekommendationer varierar dessa beroende på vilken del 
av arbetsplatsen som ska belysas. Är det lunchrummet, mötesrummet eller ovanför 
arbetsytan? Över en arbetsyta bör belysningen uppnå 500 lux.  

De grundläggande viktiga funktionerna hos kontorsbelysning, som nämns ovan, är viktiga i 
vilket sammanhang den än används. Men funktionerna är speciellt viktiga när belysningen 
används ovanför en arbetsyta – som vårt koncept är tänkt att göra. Allmänbelysning i ett 
kontor kräver inte detsamma som belysningen över en arbetsyta.  

I en arbetsmiljö är det exempelvis viktigt att belysningen inte skapar reflexbländning i ett 
föremål på skrivbordet eller i datorskärmen. För att undvika detta måste ljuskällan placeras 
rätt och inte avge ett allt för intensivt ljus. En felaktigt placerad ljuskälla kan i många fall leda 
till ergonomiska problem. Av den anledningen är rätt placering av belysning även oerhört 
viktigt. Så för att funktionerna ska fungera som det är tänkt krävs det att belysningen används 
på rätt sätt. 

Fördelaktigt är självklart att använda anpassningsbar belysning i en kontorsmiljö. Ljus som 
går att dimmas, armaturer som är höj- och sänkbara och kanske till och med 
förflyttningsbara. Så trots att en kontorspendel är väl fungerande när det kommer till 
bländning, ljusmängd och skuggbildning kan flexibilitet vara oerhört fördelaktigt.  

6.1.1 Slutsats Frågeställning [1] 
Ljusets som bildas från kontorsbelysning ska inte blända, den ska avge rätt ljusmängd och ha 
en korrekt skuggbildning. Dessutom bör armaturen uppfylla de krav som finns för 
kontorsbelysning. Funktion måste alltid gå före form. Med sviktande funktioner kan 
användarens fysik, syn eller stressnivå påverkas negativt. Flexibilitet är fördelaktigt för att 
erbjuda en lösning som kan anpassas efter kundens specifika behov. 

 

6.2 Frågeställning [2] 
 
Hur kan ergonomin påverkas av otillräcklig eller felaktigt placerad belysning? 

Hur ett rum är upplyst och hur belysningen är anpassad till det arbete eller aktivitet som skall 
utföras där påverkar ergonomin. Till ergonomi hör användarens fysiska kropp, såväl som 
ögon och syn. Otillräcklig eller felaktig belysning kan påverka både användarens syn, fysik och 
stressnivå negativt.  Användarens ergonomi kan påverkas negativt av bland annat upprepad 
bländning, en allt för svag eller för stark skuggbildning, flimrande ljuskällor och ljuskällans 
distans till golvytan. Av den anledningen känns det viktigt att ha ergonomi i åtanke –vid 
ljusplanering i allmänhet och vid planering av en kontorsmiljö i synnerhet. För det är mest 
troligt att en dåligt planerad belysning ger sig till känna i de mer koncentrerade och anstängda 
situationerna. Speciellt när man utsätts för en dålig belysningssituation, flera gånger om 
dagen, varje vecka, året om. Därför är det av största vikt att vid planering av en kontorsmiljö 
tänka på belysningen och ljusplaneringen.  
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Många upplever garanterat en försämrad koncentration, ryggont eller kanske spänningar i 
ögonen vid dåliga ljussituationer. Men rent spontant känns det som att många som utsätts för 
dessa situationer inte inser att det kan bero på en bristande belysning. Det är därför av största 
vikt att en arbetsplats och dess belysning anpassas efter de anställdas enskilda behov – för att 
skapa en produktiv och trivsam arbetsplats. Det är också viktigt att människor blir 
informerade om belysningens inverkan. Om man inte är medveten om att ett visst moment i 
vardagen kan orsaka ergonomiska problem blir det svårt att åtgärda det. 

Vid upprepad bländning kommer användaren med största sannolikhet att reglera sin kropp, 
per automatik. Låt säga att ljuskällan som skapar bländning är placerad till höger. Då lär 
användaren luta sig till vänster för att undvika bländningen. Om händelseförloppet upprepas 
kan rörelsemönstret, som reaktion av bländningen, resultera i ryggproblem. 

Vid en eller allt för svag eller allt för skarp skuggbildning påverkas användarens ögon negativt 
och skapar trötthet. För små kontraster bidrar till att ögat får anstränga sig eftersom det har 
svårare att uppfatta ett objekt. För stora kontraster å andra sidan bländar istället ögat. Även 
användarens fysik kan påverkas negativt av en dålig skuggbildning. Det kan drabba 
exempelvis nacke och skuldror. 

Flimmer från ljuskällor kan resultera i omedvetna stressreaktioner i nervsystemet. 
Stressreaktionerna ger upphov till trötthet och en försämrad prestation.  

Ljuskällans distans till golvet och arbetsytan kan påverka ergonomin. Är en ljuskälla placerad 
långt bort blir ljus och skuggor hårda – något som tröttar ut ögonen. En hängande armatur 
bör inte hänga mindre än 2.1 meter över golvytan, förutom när den placeras över ett 
skrivbord. För lågt hängande armaturer kan upplevas som besvärande för användaren och 
påverka användarens rörelsemönster negativt.   

Givetvis kan det vara svårt att tillgodose allas behov i ett öppet kontorslandskap, där många 
tvingas att arbeta under liknande förhållanden. I dessa situationer kan en separat 
platsorienterad belysning vara ett passande komplement. Det viktigaste om ett öppet 
kontorslandskap används på arbetsplatsen är en medvetenhet och förståelse för ljusets 
betydelse. Men också respekt för varje individs enskilda behov. Om en medvetenhet finns, blir 
problemet också lättare att åtgärda.  

6.2.1 Slutsats Frågeställning [2] 
En otillräcklig eller felaktigt placerad belysning påverkar användarens fysik, ögon och 
stressnivå negativt. För att undvika detta krävs en större medvetenhet och förståelse inom 
området. Genom att öka medvetenheten blir ljusplanering en mer självklar del vid planering 
av en arbetsplats. 

 

6.3 Frågeställning [3] 
 
Vilket/Vilka typ av bländskydd finns det och vilket är bäst anpassat för 
produkten? 
 
Vilket bländskydd som är bäst lämpat för en specifik belysningslösning beror på lampans 
utformning och syfte. Om belysningen ska användas i taket på en idrottshall, i ett vardagsrum 
eller över ett skrivbord i egenskap av arbetsbelysning avgör vilken grad av avbländning som 
krävs. För att kunna avgöra vilket bländskydd som bäst kan avblända en specifik 
belysningslösning krävs det att bländskyddet är anpassat efter den specifika lösningen. Vid 
utveckling av ett belysningskoncept är därför tester och utprovning av olika bländskydd ett 
passande tillvägagångssätt. Genom att testa konceptet med olika typer av bländskydd kan 
ljuskällans uppförande i olika situationer bedömas.   

De bländskydd som vanligtvis används till belysningslösningar i kontorsmiljöer är opalskivor, 
mikroprisma och raster (se 2.3.3). För att avgöra vilket bländskydd som var bäst anpassat för 
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konceptet ”Strimma” utfördes olika tester. Tanken bakom strimman i sig, som ligger bakom 
namnet såväl som lampas unika design, var att inkludera ett avbländande moment redan i 
pendelns design. Trots att strimman bidrar med en mekanisk bländning, då ljuskällan är vänd 
uppåt och på så sätt omöjlig för användaren att beskåda, krävde konceptet en ytterligare 
dimension av avbländning. För avbländning handlar om att skapa jämnare ljusövergångar för 
användarens ögon. Bländning skapas när ögat beskådar för starka konstraster. Därför kan 
opalskivor användas för att diffusera, eller mikroprismaskivor för att sprida ljuset. Dessa kan 
användas ensamt och tillsammans beroende på effekten som eftersträvas.  

 Det finns en stor mängs olika opal- och mikroprismaskivor på marknaden. Vid utprovningen 
av bländskydd testades ett tiotal olika skivor – i kombination och ensamt. Testerna utfördes 
på olika mock-up prototyper. Vi använde oss av de skivor som fanns tillgängliga, och redan 
används på befintliga belysingslösningar, hos Light by Sweden. Slutligen valdes en opalskiva 
för att addera ytterligare ett avbländande moment. En opalskiva användes även till det 
indirekta ljuset – uppåt. 

Valet av bländskydd har testats på olika mock-up prototyper men inte på den färdiga 
prototypen. Eftersom målet med projektet har varit att framställa en prototyp och inte färdig 
produkt, anses den fysiska prototypen vara projektets slutprodukt. Den fysiska prototypen 
tillsammans med CAD-modellen över prototypen utgör projektets slutprodukt. Av den 
anledningen kan eventuellt valet av opalskiva förändras. Som tur är valet av bländskydd inte 
definitivt och är enkelt att förändra, i alla fall innan produkten börjat producerats och 
komponenter köpts in.  

6.3.1 Slutsats Frågeställning [3] 
Bländskydd bör väljas utefter vad som passar produkten och dess användningsområde. För 
Strimma passade en opalskiva bra då ett bländskydd är inbyggt i designen. Bländskydd kan 
testas flera gånger, i olika skeden av projektet.  

 

6.4 Frågeställning [4] 
 
Hur bör produktens design utformas för att kunna tillgodose en enkel 
montering, installation och underhåll av alla komponenter? 
 

För att en kontorspendels design skall kunna tillgodose en enkel montering, installation och 
underhåll är framförallt armaturens dimensioner och konstruktion avgörande. För att kunna 
utforma armaturens uppbyggnad på ett sådant sätt krävs det att konstruktören har en 
förståelse för monterings-, installations- och underhållsprocessen. Genom att förstå 
processerna kan armaturens uppbyggnad utformas för att passa dessa. 

Montering förenklas genom att skapa en konstruktion med så få komponenter och 
monteringsmoment som möjligt. Ett annat tillvägagångssätt för att förenkla monteringen är 
att använda standardkomponenter som används i andra produktlösningar. Det är enklare att 
hantera en komponent som är frekvent återkommande i montagearbetet.  

Den finns två tillfällen då montering äger rum. Det montage som sker innan produkten 
levereras till kund och den montering som sker vid installationstillfället. 

För att underlätta den första skedet av monteringen, där den största delen av armaturen 
sammanställs, bör armaturen bestå av så få komponenter som möjligt. Att applicera 
standardlösningar, som redan används av företaget i andra produkter, är fördelaktigt. Led-
kort, driver, fempolsplint samt kablar placeras på sin plats i armaturen då den sammanställts. 

I monteringens andra, och slutgiltiga skede, spelar armaturens ovansida, fempolsplintens 
placering och armaturens upphängning störst roll. Armaturens ovansida bör vara enkel att ta 
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av och sätta på, likaså gäller upphängningen. Fempolsplintens placering är framförallt 
betydande då det kommer till installation. 

Installation underlättas genom att området och komponenterna som installatören ska arbeta 
med är lättillgängliga. I fallet med e kontorspendel arbetar installatören främst med 
fempolsplinten och kablar som kopplas från denna. Genom att placera fempolsplinten i 
armaturens gavel, likt konceptet ”Strimma”, så görs det rum för installatören att utföra sitt 
arbete. Om locket, eller ovandelen, på armaturen dessutom går att avlägsna bara där 
fempolsplinten sitter simplifieras installationen eller eventuellt underhåll av komponenten 
ytterligare. 

Underhåll av komponenter underlättas om komponenterna placeras på ett gynnsamt sätt. Ett 
enkelt sätt att maximera livslängden på LED-kortet är att placera det på en rymlig och luftig 
plats inuti armaturen. På så sätt förhindras överhettning, vilket är den vanligaste orsaken till 
förkortad livslängd hos led-kort.  

6.4.1 Slutsats Frågeställning [4] 
För att kunna tillgodose en enkel montering, installation och underhåll krävs det först och 
främst en förståelse för de moment som processerna innefattar. Därefter är armaturens 
dimensioner och konstruktion avgörande. De komponenter som påverkas av installation och 
slutgiltigt montage, framförallt, bör placeras på ett sådant sätt att de är 
lättillgängliga/lätthanterade. 

 

6.5 Slutligt koncept  

Det slutliga konceptet ”Strimma” består av en CAD-prototyp och en fysisk prototyp.  
Prototypen har ett minimalistiskt och unikt formspråk med en strimma där led-kortet är färst 
uppåtvänt. Genom att använda strimman är belysningslösningen försedd med ett bländskydd 
som är inkluderat i designen. Dessutom behövs bara ett led-kort för konceptet tack var 
strimman.  

Den fysiska prototypen har inte testats utifrån hur väl det uppfyller de tekniska kraven som 
ställt. Mock-up prototyperna testades, men inte det färdiga konceptet. Hur väl konceptet 
uppfyller de tekniska krav som ställts av företaget har därför inte kunnat fastställas. Den 
fysiska prototypen är inte en exakt kopia av den CAD-prototyp som skapats. Den fysiska 
prototypen syftar snarare till att skapa en tydlig uppfattning över hur konceptet hade sett ut i 
verkligheten. Därför skulle tester på prototypen enbart ge ungefärliga resultat. Av den 
anledningen är mock-up testerna nästintill lika pålitliga. 

Att skapa en prototyp, och arbetet som ligger bakom prototypframställningen, är mer 
tidskrävande än man kunnat ana. Hade tiden för arbetet sträckt sig över en längre tidsperiod 
hade arbetet kunnat fördjupas ytterligare och en mer beprövad produkt hade kunnat 
presenteras.  

För att skapa och konstruera en prototyp krävs inte enbart CAD-kunskaper. När syftet är att 
skapa en produkt som skall kunna produceras krävs dessutom en kunskap kring material och 
produktion. För att kunna skapa en realiserbar produkt är det oerhört avgörande. Det kan 
vara lärorikt och inspirerande att undersöka befintliga produkter av samma produkttyp.  

För att skapa ett ännu mer kundanpassat koncept hade en kundundersökning kunnat vara en 
lämplig metod för datainsamling.  

Projektet har genererat många lärdomar. Framförallt en djupare förståelse och erfarenhet av  
produktutvecklingsprocessen och dess delmoment.  Trots att ett processenligt arbete är 
gynnsamt arbetar inte alla företag utefter de processteg som produktutveckling innefattar rent 
teoretiskt. Light by Sweden arbetar exempelvis mycket med att testa idéer, bygga prototyper 
och modellera i CAD. 
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6.6 Validitet och reliabilitet 

6.6.1 Datainsamling 

Den information som används och presenteras i rapportens teoretiska ramverk och 
metodkapitel är hämtad från elektroniska och litterära källor.  

Den litteratur som har använts är enbart kurslitteratur som används i realtid i 
utbildningssyfte  på programmen Maskinteknik, produktutveckling och design samt 
Ljusdesign. Litteratur som används som kurslitteratur är noga utvald och väl lämpad att 
beskriva ett visst ämnesområde som en utbildning innefattar. Framförallt används boken Ljus 
& Rum, samt Produktutveckling. En nackdel med litterära källor, och den data som de 
beskriver, är att ny forskning kan ha presenterats efter det att boken publicerats. Det innebär 
att viss data kan ha modifierats.  

Utöver litterära källor har även elektroniska källor använts som underlag för den data som 
presenteras i rapporten. Elektroniska källor används allt mer flitigt inom vetenskapligt arbete 
idag och tack vare internet erbjuds en enorm mängd information på lättillgängligt sätt. De 
elektroniska källor som valts ut är framförallt från belysningsåterförsäljare såsom Fagerhult 
och Ljustema, samt internationella plattformar som beskriver ingenjörsarbetet och dess 
processer. Ett problem med elektroniska källor är att innehållet ständigt kan modifieras. 
Informationen som presenteras av källan i nutid kan skilja sig från det tillfälle då 
informationen till det teoretiska ramverket insamlades. Den information som rapporten 
refererar till kan vara borttagen då källan besöks åter. Ett annat dilemma är att den 
elektroniska källan kan byta adress.  

Ett annat dilemma är att den elektroniska källan ofta, och nästan alltid, presenterar  
information hämtat från andra källor. Detta gör den elektroniska källan till en 
andrahandskälla. Trots detta anses de elektroniska källor som använts i rapporten som 
relevanta och trovärdiga. Gällande frågor som berör ljusteknik används framförallt etablerade 
återförsäljare av belysningslösningar som källor. Informationen som hämtats från dessa berör 
grundläggande tekniska och funktionella frågor inom ämnesområdet. Ett företag kan förvisso 
tänkas att försköna sina produkter för att attrahera kunder, men ingen information som 
använts berör en specifik produkt eller produktsortiment.  

Genom rapporten sker en löpande källhänvisning till de källor som använts. I det teoretiska 
ramverket och metodkapitlet, såväl som nedanför de bilder och tabeller som presenteras. När 
litterära källor använts presenteras även de sidor där informationen hämtats – för att på så 
sätt skapa en tydlig och ärlig källhänvisning.  

 

6.6.2 Observation och Intervju 

I rapporten beskrivs även ostrukturerade observationer och en kvalitativ, semi-strukturerad 
intervju, som genomförts. Varken observationen eller intervjun har använts som underlag för 
det teoretiska ramverket. De båda metoderna användes i syfte att definiera kontorspendelns 
grundläggande utformning och konstruktion, samt den befintliga marknaden. Under 
observationerna studerades insidan och konstruktionen av kontorsbelysningslösningar som 
säljs i realtid samt sortimentet hos olika belysningsåterförsäljare. Hur insidan av 
kontorspendel är uppbyggd är givetvis varierande, inte minst mellan olika återförsäljare. 
Därför studerades en armatur skapad av Fagerhult och en armatur ur Light by Swedens 
produktsortiment. Observationerna användes framförallt för att skapa inspiration och 
realistiska riktlinjer  i projektets initiala fas. Intervjun gjordes med Johanna Glans, 
programansvarig på programmet Ljusdesign. 
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6.6.3 Genomförande och implementation 

Arbetet under projektet och den arbetsprocess som använts följer de ramar som finns för ett 
produktutvecklingsprojekt. De steg, och delmoment, som arbetet innefattar följer den 
beskrivning som finns i boken Produktutveckling. Boken används som kurslitteratur på 
programmet Maskinteknik, produktutveckling och design.
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Bild 33: Slutligt koncept, skapar och rednerat i SolidWorks. 

 

Tabell 1 : https://www.ljustema.se/content/9-fakta-om-led 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Moodboard 1. 
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Bilaga 2: Moodboard 2 
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Bilaga 3: Moodboard 3. 
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Bilaga 4: Moodboard 4. 
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Bilaga 5: Moodboard 5 
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Bilaga 6: Kravspecifikation  
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Bilaga 7: Funktionsanalys 
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Bilaga 8: Morfologisk matris (1) 
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Bilaga 9: Morfologisk matris (2) 
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Bilaga 10: Morfologisk matris (3) 
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Bilaga 11: GO/NOGO-matris 
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Bilaga 12: Pughs matris 
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Bilaga 13: SWOT-analys 
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Bilaga 14: Intervju Johanna Glans. 
Programansvarig Ljusdesign, Jönköpings Tekniska Högskola. 2019-03-07. 

Vad är viktigt för en designer tänka på, när det kommer till en kontorspendel, 
innan man påbörjar designarbetet och formgivningen av lampan? 

Att skapa plats för drivdon, kylning av led och djupet på armaturen. 

Tänk på om designen ska vara avskalad och ”slimmad” eller om ni vill använda en djupare 
armatur. Storleken avgör exempelvis var drivdonet ska placeras. Om man inte vill använda en 
djup armatur, utan istället en mer ”slimmad” design kan drivdonet placeras i taket, på 
lampans utsida eller bredvid ljusöppningen. 

Nackdelarna ”slimmad” modell  är bländningen. För denna designtyp är det viktigt med bra 
bländskydd. Exempel på bländskydd kan vara Opal eller Microprisma.  

Använder man sig istället av en öppen armatur skapas en större styrningsförmåga av ljuset. 
Här används inte Microprisma eller Opal. Istället används annat bländskydd eller 
avskärmning. 

Vid användning av LED  är det viktigt att tänka på kylning, LED-lampor trivs inte i för trånga 
områden. LED-lamporna som blir väldigt varma och tappar sin livslängd.  

Vad finns det för riktlinjer för att skapa en god ljusspridning? Vilken typ av ljusspridning 
eftersträvas? 

Direkt ljusfördelning är viktigt. När det kommer till kontorsbelysning eftersträvar man ett ljus 
som inte är för brett fördelat. Istället vill man samla ljuset och fokusera det till arbetsytan.   

Upp-ljuset är viktigt då det minskar risk för bländning, medans ner-ljuset ska vara smalt och  
fokuserat på arbetsytan.  

Det är viktigt att fråga sig vilken typ av ljusfördelning vill vi ha.  

Ska det vara riktat mot en arbetsyta eller fungera mer som ”allmänljus” i en lokal.  

En mer platsorienterad armatur används när den ska riktas direkt mot en arbetsyta.  

Du blir tröttare i huvudet om ljuset är helt jämnt fördelat eller om ljusfördelningen och 
övergångarna är för skarpa. Det mest eftersträvansvärda är att ljuset är skarpare mot 
arbetsytan och avtar försiktigt. 

När det kommer till kontorsbelysning är smalt, riktat ljus med rätt placering  
eftersträvansvärt.  

Vid användning av LED skapas ofta den ”bollformade” ljusfördelningen – något som inte är 
önskvärt.  

Något som kan användas för att rikta ljuset är Linsteknik. Dock kan det ge slagskuggor. Något 
som sällan uppskattas. Just skuggor och skuggbildning är viktigt att tänka på när det kommer 
till ljusteknik. En bra skuggbildning är resultatet av bra riktat ljus. En mer diffus skugga är 
istället ett resultat av ett mindre riktat och mer allmänt ljus. 

Om LED-lamporna ligger för nära kan ljusfläckar skapas.  

Något som är viktigt och tänka på är också är hur stora vinklar ljuset fördelas i. Man vill inte 
ha ljuset för ljust i höga vinklar. Det resulterar i att det kommer att blänka och blända 
datorskärmar.  
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Prisma används för att rikta och kontrollera ljuset. 

90% verkningsgrad – bra.  

Att kunna styra ljuset separat kan vara ett bra alternativ. Då används istället två drivdon. Ett 
som styr ljuset upp, och ett som styr ljuset ner. På så sätt blir lösningen Individanpassad och 
flexibel.  

 

Vilket/Vilka bländskydd kan användas till en kontorspendel? Vilka för- och 
nackdelar har dem? 

För att avblända används antingen en djup armatur eller bländskydd.  

Genom att använda en djup armatur tillgodoses en mindre risk för bländning eftersom LED-
lampan är placerad högre upp. Om man istället ska använda bländskydd är raster är ett bra 
sätt att samla och rikta ljuset, men det kan upplevas som mindre attraktivt ur en 
designsynpunkt. 

Microprisma är det bästa alternativet om du inte vill använda raster med ändå vill ha ett smalt 
ljus – som eftersträvas i kontorsmiljöer. Om man inte vill se ytan av Microprisman kan man 
lägga en opalskiva framför. 

Mekaniska avskärmning är ett annat sätt att skapa avbländning. Mekanisk bländning innebär 
att ljuskällan inte syns direkt, vilket resulterar i en mindre risk för bländning.  

Det är nämligen så att om du inte ser ljuskällan alls är lampan helt bländfri. Om man vill 
arbeta med en ljuskälla som inte syns kan man istället arbeta med reflektorer. 

Reflektorer används mest för runda lysrör eller i fall då inte ljuskällan kan åskådliggöras. LED 
används i regel inte tillsammans med reflektorer, eftersom det inte är nödvändigt. LED-ljus är 
riktat rakt ner och kräver inte reflektorer för att vinklas/riktas.  

Det är också viktigt att tänka på den lysande ytans storlek. Ju större lysande yta, desto 
mjukare blir den att titta på att titta på. En större lysande yta resulterar i färre lumen per 
kvadratmeter. Om den lysande ytan är mindre blir den samtidigt mer bländande.  

Den luminanta ytan, såsom materialval och färg, avgör också hur ”bländad” 
armaturen/modellen/designen är.  

 

Om du fick välja ett bländskydd, vilket skulle du välja? 

Det mest funktionella bländskyddet är raster men det är också fulast. 

 

Har du några designförslag? 

Om du inte ser du inte ljuskällan är lampan helt bländfri. Därför kan man istället arbeta med 
reflektorer. Använd då en del av armaturen som täcker dioderna i mitten. För att fördela ljuset 
används sedan reflektorer uppe i lampan för att rikta ner ljuset.  

Att släppa ljus på sidan i en smal linje för att skapa en snygg design. Detta förslag kräver en 
lite djupare armatur och att LED-lampan är placerad så att ljuset även har möjlighet att 
spridas även längs sidorna. 
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Vad finns det för olika metoder för att hänga upp en kontorspendel? Vilken är 
den vanligaste? 

Vajrar är bra eftersom det ger en höj- och sänkbar modell.  

 

Vilket program används för att göra ljusmätningar och Dialux-simulationer? 

Dialux finns på skolan. Då krävs en LDT-fil. Används för att analysera hur armaturen sprider 
ljus i ett rum.  

 

Övriga tips från Johanna: 

UGR19 – många tillverkar gör så. Enligt Johanna är det enda man kan mäta luminansnivån 
på sin egen armatur. UGR kommer därför att variera beroende på lokal.  

Utvärdera redan existerande armaturer. Se hur ni upplever dem och jämför upplevelsen av de 
olika lösningarna. 
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Bilaga 15: Ostrukturerad observation (1) 
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Bilaga 16: Ostrukturerad observation (2) 
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Bilaga 17: Mock-up 1 
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Bilaga 18: Lux-mätning av Mock-up 1 
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Bilaga 19: Resultat från Lux-mätning 1, Mock-up 1 
 

Mätning 1: Opalskiva uppåt. Mikroprisma och opalskiva nedåt. Ljusfördelning: 75/25. 
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Bilaga 20: Resultat från Lux-mätning 2, Mock-up 1 

 

Mätning 2: Opalskica uppåt. Mikroprisma nedåt. Ljusfördelning: 80/20. 
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Bilaga 21: Resultat från Lux-mätning 3, Mock-up 1 

 

Mätning 3: Opalskiva uppåt. Öppen armatur nedåt. Ljusfördelning: 35/65. 
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Bilaga 22: Mock-up 2 
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Bilaga 23: Gavlar till fysisk prototyp 
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Bilaga 24: Långsidor till fysisk prototyp 
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Bilaga 25: Färdig fysisk prototyp 

 


