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Sammanfattning 
Detta examensarbete, med inriktning emot Industriell design vid Luleå tekniska universitet, 
behandlar produktutformning av spotlights som monteras på takskenor butiksmiljöer. Även på 
fackspråk kallat Tracklights. Arbetet är utfört under 10 veckor hos Nordic Light i Skellefteå, som 
utvecklar, tillverkar och säljer butiksbelysning. 
 
Målet med arbetet var att utveckla två stycken tracklights som skulle kunna ingå i Nordic Light´s 
ökande produktsortiment. Tracklightsen skulle ha ett säljande utseende och motsvara de 
önskemål som finns hos kunder. De skulle också uppfylla en satt kravspecifikation. Arbetet skall 
resultera i fotorealistiska bilder på produkterna och en fysisk modell av något av de två resultaten. 
 
Arbetet har utförts efter en kravspecifikation som upprättas tillsammans med uppdragsgivaren. 
Kraven har grundats på en informationsinsamling från enkäter på kunder samt direkta krav från 
uppdragsgivaren. En medveten inriktning har varit att inte låsa sig i befintliga produkter och 
deras lösningar och av den anledningen vänta med konkurrentanalyser och tekniska data till slutet 
av konceptutvecklingsfasen 
 
Designen har byggts runt är tre stycken huvudkomponenter:  
 
- en reflektor med tillhörande glas, lampa och lamphållare  
- ett drivdon och  
- en skenhållare 
 
Tracklighten skall också kunna vridas i 355° och vinklas i 90°. 
 
Det första resultatet är en tracklight som är rund och mjuk i sina linjer. Den påminner om en 
pistolkula och hängs upp via en bygel i takskenan. Inom ytterskalet ryms alla komponenter och 
den ger ett rent helhetsintryck. Luftkanaler för både tillströmning och utsläpp har integrerats i 
formen utan att påverka helhetsintrycket. 
 
Det andra resultatet blandar kontraster mellan mjukt och kantigt. Tracklighten består av två 
huvuddelar, en lampdel och en del innehållande drivdonet. Dessa två delar hänger samman via en 
vinklad axel. Runt denna axel kan sedan lampdelen rotera i vertikalt led. Lampdelen har en form 
av en pyramid som är mjukare formad i kanterna, delen innehållande drivdonet följer samma 
form för att de två delarna skall flyta samman och uppfattas som en enhet. Luftkanaler finns 
inbyggt i formen. 
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Abstract 
This project, carried out for the Industrial Design department at Luleå Technical University, 
concerns the development of ceiling spotlight design in retail environments. Whitin the industry 
this lighting is also known as “track-lighting”. Project work was carried out over a ten-week 
period at Nordic Light in Skellefteå, a company developing and selling store lighting. 
 
The goal of the project is to develop two track-lighting systems that may become part of Nordic 
Light´s expanding product assortment. The lighting should have an attractive, marketable 
apperance while at the same time meeting customers specifications. They must also meet certain 
“concept requirements”. Project work will culmintae in photo-realistic images of the products 
designed and a physical model of either of the two results. 
 
Project specifications and evaluation criteria have been formulated jointly by the student and the 
assigning instructor, with elements drawn from both a customer questionnaire and the 
instructor's individual requirements.  A conscious effort was made not to focus too closely on 
others' work and solutions, gathering instead the bulk of necessary information through analysis 
of competitors and the study of technical data. 
 
All design work was based on three key components:  
 
- a reflector with attached glass, bulb and bulb housing 
- a power source 
- a lighting-strip holder 
 
The track-lighting must also be able to be rotated at 355 degrees and angled at 90 degrees. 
 
The first result is a round track-light with soft lines. The design is reminiscent of a bullet, and the 
light is mounted from a ring on the ceiling's lighting strip.  All of the light components are 
contained within the outer shell of the light, which creates an impression of cleanness. Vents for 
both incoming and outgoing air have been integrated into the design in such a way that the 
overall feeling of simplicity is not compromised. 
 
The second result contrasts soft and sharp edges with a two-part design, one part being the bulb 
component and the other the light source.  The two parts are connected by an angled axis, 
around which the bulb rotates vertically.  The bulb component is a pyramid with soft edges, with 
the power-source component repeating the pyramid shape in such a way that the two parts flow 
together to be perceived as one. Ventilation ducts are built into the design. 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Nordic Light AB är ett företag som sedan 1980 utvecklar, tillverkar och säljer teknisk belysning 
för utomhus-, butiks- och utställningsmiljöer. Deras huvudkontor är placerat i Skellefteå och har 
ungefär 350 personer anställda samt ytterligare 200 personer i anslutna företag. Produktion och 
montering sker i två fabriker i Kina. Med en försäljning över hela världen så upptar den 
Europeiska (ej Norden inräknat) och Svenska marknaden ca: 75% av de totala 
försäljningsvolymerna. 
 
Bland några av deras kunder kan nämnas IKEA och H&M. År 2005 var produktvolymen 
659 000 lampor, där största delen var downlights, spotlights som monteras in i taket, och 
tracklights, spotlights som monteras på skena i taket. Under 2006 beräknas volymen öka till över 
700 000 lampor. 
 
Nordic Light säger: 
”Nordic Light skall utveckla, tillverka och marknadsföra specialarmaturer med god 
behovstillfredsställelse och lönsamhet för den internationella butiks- och utställningsindustrin. 
 
Företagets utveckling skall vara nära knutet till de moderna ljuskällor som de etablerade 
ljuskälletillverkarna erbjuder och som passar de marknadsområden företaget bearbetar. 
 
Vi skall i största möjliga omfattning eftersträva småserietillverkning av egna monteringsintensiva 
produkter av hög kvalitet och till lägsta möjliga kostnad.” 1 
 

 
 
Figur 1 Logga Nordic Light 

1.2 Bakgrund 
Då efterfrågan på ljusarmaturer till butiker ökat och orderingången ökat hos Nordic Light, har 
även en önskan från kunderna kommit om fler valmöjligheter i deras produktsortiment. En 
nyutveckling av produkter behövs för att bidra till att Nordic Light kan fortsätta hålla en hög 
standard och stå kvar bland de stora tillverkarna i världen. 
 
Detta examensarbete har utförts under hösten 2006 och har fokuserats på utformningen av 
tracklights. Två olika produkter kommer att behandlas, en modell med fristående drivdon samt 
en modell med drivdonet tillsammans med reflektor. Arbetet sker i samarbete med teknikerna på 
Nordic Light´s huvudkontor. 

                                                 
1 Informationsblad från Nordic Light 
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en design på en ny tracklight som optimerar de krav 
som efterfrågas av kunder och uppdragsgivaren. Designen skall kunna användas tillsammans med 
redan givna komponenter som används i Nordic Light´s tillverkning idag. Den färdiga designen 
skall även vara produktionsgenomtänkt. Arbetsgången som dokumenteras i denna rapport skall 
vara nära en verklig arbetsgång.  
 
Ett annat syfte har också varit att öva produktutvecklings metodik i ett skarp projekt. 

1.4 Mål 
Målet är att från en användarundersökning på kunder och önskemål från uppdragsgivaren 
utveckla en tilltalande tracklight som skall kunna ingå i Nordic Light´s ökande produktutbud.  
 
Bilder på produkten och prototyp skall kunna presenteras i slutet av arbetet för att enkelt kunna 
visualisera slutkonceptet. Resultaten skall vara optimerade efter de krav som sätts upp. 

1.5 Avgränsningar 
Ingen hänsyn har tagits till produktionsverktyg eller hur en produktion av slutprodukten skulle 
kunna se ut, utan bara direkta antaganden i formerna så den skall kunna vara nära producerbar.  
 
Formgivningen har varit styrd av några givna komponenter från uppdragsgivaren. Dessa är 
drivdon, reflektor, skenhållare och lampa med lampsockel. Detta pga. nytillverkning av dessa har 
för hög kostnad. Formen har således byggs runt dessa. Även materialval har varit givet från 
starten. 
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2 Teori 

2.1 Gestaltningslagar 
För att människan enklare skall kunna känna igen vissa saker och hantera de används vissa 
gestaltningslagar. Gestaltningsteorin bygger på hur människor uppfattar och tolkar synintryck och 
används inom design för att tydliggöra produkter.  
 
Några av gestaltningslagarna som styr objekten är: 2 
 
• Närhetslagen  Objekt som ligger nära varandra uppfattas som en helhet 
 
• Likhetslagen   Objekt som liknar varandra hör ihop 
 
• Symmetrilagen Symmetriskt grupperade föremål som ligger runt en centrumlinje hör 

ihop 
 
• Den goda kurvans lag Föremål som ligger i en linje eller i ett visst mönster hör ihop, även 

om det är en liten del i ett större sammanhang 
 
• Slutenhetslagen Det är lättare att uppfatta slutna enheter än öppna kurvor och linjer 
 
• Erfarenhetsfaktorn Man tolkar saker olika beroende på sina tidigare erfarenheter  

2.2 Färgsättning 
Färgen på produkten bör relatera till dess form, funktion och dess marknad. För att en produkt 
ska ”smälta in i omgivningen” bör en kännedom om omgivningens färger finnas. En färgsättning 
som bygger på färger med låg kulörthet och relativt stor svarthet uppfattas oftast som lättare att 
anpassa till olika omgivningar. För många olika färger eller skarpa färger kan upplevas som rörigt 
och stickande i ögonen. 3 

2.3 Nordic Lights formtycke 
Nordic Light har inget uttalat formspråk för sina produkter. Deras produkter kännetecknas av 
enkla och neutrala former för att attrahera en bred massa. De skall också vara funktionella och 
pålitliga i funktion och form. 

2.4 Solidmodellering 
Tillverkningen sker i formar där komponenterna gjuts i aluminium. För den ena formhalvan skall 
kunnas ta lös efter gjutning krävs en släppvinkel på 1 grad samt att det ej får finnas några ytor 
som pekar inåt. 
 
Vid modellering i CAID (Computer Aided Industrial Design) program skall även alla delar vara 
solida och inga glapp från finnas mellan ytorna.4 

                                                 
2  Monö, R (1997) Design for Product Understanding. Trelleborg: Skogs Boktryckeri AB ISBN 91-47-01105-X 
3 Gundersen, Asbjorn Kjernsmo, Dag Reinhardtsen, Bjorn Färglärans grunder, Proteam Sweden (1996) ISBN 
91-7213-000-8 
4 Muntlig beskrivning, Nordic Light 
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3 Krav 

3.1 Kravspecifikation 
Från uppdragsgivaren, Nordic Light gavs ett antal krav. Dessa var 
 
A. Form 
- armaturen skall vara enkel i sina former men samtidigt tilltala kunderna 
- armaturen skall följa uppdragsgivarens formtycke 

 
B. Kvalité 
- det är viktigt att livslängden är lång. Armaturen skall vara en ”arbetshäst” och inte en 

lampa som får kort livslängd. 
 
C. Tillverkning 
- Arbetet skall utgå ifrån redan givna komponenter (Se 3.2 för mera information) 
- Drivdon 35/70W 
- Reflektor med tillhörande glas och hållare 
- Skenhållare 
- Lampsockel med tillhörande lampa 

- För att reflektordelen och lampdelen skall rymmas krävs ett minimum mått på 125mm på 
längden och i kant mot framdelen av reflektorn en diameter på 139mm 

- Bra ventilering av värme från drivdon och lampa  
- armaturen skall kunna hålla en bra ekonomisk tillverkningskostnad 
- Rotationsmöjligheter i 355-360° vertikalt led samt 90° i vridning 

 
Från marknadsundersökningen tillkom även några fler viktiga synpunkter 
D. Kunder 
- Armaturen får inte ta kundens fokus från produkterna i butiken men ska samtidigt vara 

attraktiv 
- Armaturen bör vara energisparande 
- Den får ej vara för stor så den uppfattas som klumpig 
- Armaturen skall ge en bra ljusbild 

3.2 Komponenter 
Från uppdragsgivaren gavs givna komponenter att arbeta efter. 

3.2.1 Drivdon 
Utgångspunkten för drivdonet hos den nya tracklighten var ett drivdon på 35/70W. Armaturen 
skulle anpassas främst för att kunna rymma denna. Dess mått var  
Längd = 96 mm  
Höjd = 32 mm  
Bredd = 68 mm (fästöron + 10 mm) 
 
(Se figur 2 Nummer 1) 
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3.2.2 Reflektorsett 
Reflektorn valdes utifrån konsumentsynpunkter där den fått goda rekommendationer på 
ljusbilden. En tillhörande lamphållare av typ G12 med lampa av modell HID eller MR 16, samt 
skyddsglas ingår i reflektorsättet.  
 
Måtten för reflektorn inklusive lamphållaren är: 
Längd = 125 mm 
Yttre omkrets på reflektor = 131 mm 
 
(Se figur 2 Nummer 2) 

3.2.4 Skenhållare 
Skenhållaren monteras direkt på armaturen för att sedan skjutas på en skena. Nordic Light 
använder sig av en modell typ NL Power NA9601. 
 
(Se figur 2 Nummer 3) 
 

 
Figur 2 Komponenter 

3.3 Rotationsmöjligheter 
En tracklight skall kunna roteras och vridas vertikalt. Optimala rotationsgrader är 355-360° samt 
90° i vridning, utan att någon del av armaturen tar i tak eller skena.  

3.4 Ventilation 
Då både drivdon och reflektor avger mycket med värme så krävs att de två huvudkomponenterna 
hålls avskilt från varandra. Detta för att de inte skall kunna värma varandra. En god luft tillförsel 
samt ventilering ut från komponenterna är viktigt för att kunna hålla en lång livslängd och minska 
påfrestningen på dem.  
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4 Metod 
Arbetet har genomförts med systematisk problembehandling vilket innebär att en given metodik 
följs för att säkerställa att inga viktiga faktorer förbises under produktutvecklingsarbetet. 

4.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen är en grundläggande del i inledningen av arbetet. En korrekt och noga 
genomförd insamling bidrar till ett fortsatt bra arbete. 

4.1.1 Enkäter 
I detta arbete valdes enkäter för att samla in information från användarna. Enkäter ger en stor 
mängd data på ett relativt snabbt sätt. 
 
I användarstudien används kryssfrågor med plats för egna motiveringar och förslag. Frågorna 
som används är utformade på ett sådant sätt att svaren blir objektiva. Enkäten är uppdelad i en 
del där användaren får bedöma de tracklights som de använder sig av idag, samt en del där de får 
värdera egenskaper hos en ny produkt.  

4.1.2 Konkurrentanalys 
Vid konkurrentanalys studeras vilka lösningar och former som andra företag använder sig av idag. 
En utvärdering av nackdelar och fördelar hos konkurrerande produkter kan sedan användas för 
att hitta den optimala lösningen till den egna produkten. Konkurrentanalysen kan också ge 
inspiration till det egna produktutvecklingsarbetet 

4.2 Funktionsuppdelning 
Med en funktionsuppdelning identifieras de egenskaper som den blivande produkten behöver för 
att uppnå det eller de behov som krävs. Ofta delas funktionerna upp i huvud-, stöd- samt 
delfunktioner.  
 
• Huvudfunktion  Den funktion som produkten främst är avsedd för. Endast en 

huvudfunktion kan finnas. 
 
• Stödfunktion  Önskemål på funktioner hos produkten som inte är nödvändiga men 

kan underlätta dess användning, attraktivitet eller tillverkning. Har 
ingen direkt koppling till huvudfunktionen. 

 
• Delfunktion Funktioner som samverkande med varandra bildar en överordnad 

funktion. Ett antal delfunktioner bildar oftast huvudfunktionen  
 
Vid bortfall av en delfunktion påverkas omedelbart den överordnade funktionen. Ett lämpligt sätt 
att undersöka om funktionen är en del- eller stödfunktion är att ta bort funktionen. Finns då 
huvudfunktionen kvar, så är den en stödfunktion. Såväl huvud- som stödfunktioner kan uppdelas 
i delfunktioner. De bör beskriva de uppgifter och krav som ”produkten” skall klara av men inte 
hur de tekniskt skall lösas. 
 
Funktionerna benämns med: 
Verb Substantiv Gräns (er) 
 
Funktionsgränser utgörs av mått, normer eller beteckningar av olika slag. 
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4.2.1 Funktionslista 
En funktionsuppdelning visas i form av en funktionslista, vilken är en lista över de 
produktfunktioner som framtagits. Den visar ej sambanden mellan funktionerna. 
 
För att få en utförligare beskrivning kan funktionsuppdelningen visas grafiskt i form av: 
 
 
Funktionsträd visar ett logiskt samband mellan huvud-, stöd- och delfunktioner 
 
Funktionsförlopp visar ordningsföljden eller tidsförhållanden mellan (del)funktioner 

och ger ofta en viss låsning av lösningsarbetet då ordningsföljden 
 mellan funktionerna kan vara omkastade vid olika lösningsalternativ 

4.3 Kriterieviktning 
Denna metod bedömer hur viktiga olika lösningar är mot varandra, genom att parvis jämföra 
dem beträffande uppfyllelse av t ex teknisk eller ekonomisk huvudkrav. En rangordning görs 
sedan för att sammanställa de viktigaste funktionerna. (Se figur 3) 
   
Funktionerna värderades utefter en bedömning 
där:  
0 = funktionen är mindre viktig 
1 = funktionen är lika viktig 
2 = funktionen är viktigare 
 
Man kan alltså säga att: 
A=B 1 
A>B 2 
A<B 0 

 
 
 

Figur 3 Förslagsrangordning 

4.4 Idématris 
Med denna metod bedöms varje idé efter flera olika kriterier. De kriterier som används bör vara 
av stor betydelse för den färdiga produkten. Om något kriterie är särskilt viktigt skall det dock ges 
en högre poängbedömning (t ex dubbelt). Varje lösning bedöms mot var och ett av kriterierna 
och ges poäng enligt följande: (Se figur 4) 
 
3 = Lösningen uppfyller väl kriteriet 
2 = Lösningen uppfyller tämligen väl kriteriet 
1 = Lösningen uppfyller i ringa grad kriteriet 
0 = Lösningen uppfyller ej kriteriet. 
 
 

 

 

 

 
                   Figur 4 Idématris 
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4.5 Idéverksamhet 
Under idéarbetet kan det många gånger underlätta att ta hjälp av olika kreativa metoder, för att 
stimulera till nya lösningar. 

4.5.1 Brainstorming 
Brainstorming metoden är en kreativ gruppaktivitet som används för att komma fram till nya 
idéer och förslag. Medlemmarna uppmuntras till att ta fram nya lösningar på problem som 
presenteras för dom. Det är kvantiteten och inte kvaliteten som räknas, samtidigt som alla förslag 
är bra och inga skall förkastas.  
 
Det finns fyra regler för en lyckad brainstorming. 
 
• Kritik är förbjuden Ge varken negativa eller positiva kommentarer till de idéer som 

kommer fram. Låt dig inte hindras av dina egna regler utan låt 
granskningen komma sen. 

 
• Kvantitet eftersträvas Desto fler idéer som kommer fram, desto större chans är det att det 

hittas någon riktigt bra idé. 
 
• Gå utöver det vanliga Ovanliga och udda idéer kan i slutändan efter viss modifikation 

resultera i en utmärkt lösning på problemet.  
 
• Kombinera idéer Deltagarna bör uppmuntras att bygga på varandras idéer som skapar 

osannolika kombinationer och tar var å en i oväntade riktningar. 

4.5.2 Katalogmetoden 
Katalogmetoden baseras på att man börjar med att formulera och bestämma problemet.  
Därefter undersöker man hur andra löst problemen via olika informationskällor. Några exempel 
på dessa är: 
 
• Broschyrer  
• Faktaböcker  
• Tidskrifter  
• Internet  
• Produktkataloger 
• Patent 

4.5.3 Osborns idésporrar 
Denna metod används ofta som ett komplement till andra metoder. Genom att ställa vissa frågor 
om lösningarna från brainstormingen kan nya idéer uppkomma. De frågorna är: förminska?, 
förstora?, ersätta?, omplacera?, göra tvärtom?, kombinera?, bearbeta?, modifiera? eller andra 
användningar?.5 
 
 
 

                                                 
5 Hamrin Åsa och Nyberg Malin (1993) Produktutformning Luleå Tekniska Universitet 
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4.6 Konceptval 
För att valet av ett koncept som motsvarar de uppställda kraven ska ske så objektivt som möjligt 
finns olika metoder. En metod är den redan beskrivna idématrisen som kan fullföljas med 
viktning av kraven. Ofta vill uppdragsgivaren själv välja ett koncept som de ser 
utvecklingspotential hos. I det här fallet presenterades framtagna koncept för bedömning inför en 
styrande grupp hos uppdragsgivaren. Grunderna för besluten låg i dess uppbyggnad, 
tillverkningsmöjlighet, form samt detaljlösningar. Därefter beslutades det vilka av förslagen som 
bäst uppfyllde kravspecifikationen. 

4.7 Modellbyggnad 
Fysiska modeller används ofta för att verifiera modellen i olika stadier i design, form, storlek och 
funktion, allt för att öka kunskapen för modellen i förändringsprocessen. Modellerna används 
sedan som underlag vid beslut och produktpresentationer. Några olika alternativ av fysiska 
modeller är :  
 
• Skissmodell - ett snabbt och enkelt verktyg som används tidigt under idéarbetet. Skisserna är 
bra vid principlösningar och som visuellt hjälpmedel i både 2D- som 3D-miljö. 
 
• Solidmodell - används då man vill skapa en mer verklighetstrogen bild på hur produkten 
kommer att se ut. Bilden tas ur 3D-CAD program för visning. 
 
• Rendering - en datoriserad bild som görs i ett 3D-CAD program där tyngden läggs vid färg, 
form, yta och ljus, detta för att skapa en sådan verklighetstrogen bild som möjligt. 
 
• Påsiktsmodell - används för vidare undersökningar i produktens form och utseende. Det är en 
”dummie”-modell som ser verklig ut men den behöver inte fungera. Ofta byggs modeller i trä, 
lera, urethaneskum eller i en 3D-printer. Modellen funkar som hjälpmedel vid presentationer och 
beslutfattande för att visualisera en korrekt bild av hur slutresultaten ser ut. 6 

4.7.1 3D Printing 
En fil exporteras från ett CAD (Computer Aided Design) eller CAID program (Computer Aided 
Industrial Design) till en 3D-skrivare. Denna skrivare tillverkar då en 3-dimensionell modell av 
uppdragsfilen. Objet Eden 350V är en prototypskrivare som snabbt och enkelt kan skriva ut en 
eller flera modeller samtidigt. Genom att skriva ultratunna lager av plast som sedan härdas under 
gång med hjälp av UV-ljus bygger den en solid yta. För att kunna bygga kurviga ytor och hål så 
använder den sig av ett stödmaterial som efteråt enkelt kan spolas bort med vatten. Då man kan 
välja färg på byggmaterialet i förväg går det att skapa en mer trovärdig 3D-prototyp i förhållande 
till slutproduktens utseende med minskad efterbearbetning. 7 

                                                 
6 Undervisningsmaterial i kursen ARD102 Modellbyggnad och Presentationsteknik Luleå Tekniska Universitet 
7 http://www.2objet.com 2006-12-27 
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5 Genomförande 
Arbetet genomfördes uppdelat i två projekt, där varje projekt innefattade 5 veckors arbete. 
Arbetsgången har varit densamma och inga skillnader har gjorts i genomförandet. 

5.1 Informationssamling 
Arbetet började med en genomgång hos uppdragsgivaren. En kort presentation av vad de 
eftersökte samt planering av arbetsschema för projektet utformades. De beskrev vad en tracklight 
gör och hur den används i butiksmiljö. Även tidigare erfarenheter från framställning och 
tillverkning som kunde påverka konceptarbetet framlades. Från Nordic Light gavs vissa krav på 
vad slutprodukten behövde klara samt att den skulle anpassas efter redan givna komponenter 
som de använde i produktionen nu. Dessa krav sammanställdes i Kravspecifikationen. (Se Kapitel 
3.1)  
 
För att inte låsa upp arbetet i början valdes att senarelägga benchmarkingen och närmare studier 
av uppdragsgivarens produkter. Uppstarten började istället med att färdigställa en användarenkät 
för att undersöka hur marknaden uppfattade produkterna företagen använde i dagsläget.  
 
Efter en genomgång av enkäten tillsammans med uppdragsgivaren beslutades att 10 företag skulle 
representera marknaden. Fokus lades på att nå flera olika branscher för att vidare kunna förstå 
vilka deras behov av belysning i butiken var, då användningen skiljer sig mellan dem. Enkäterna 
delades ut hos företag runt om i Skellefteå. (Se Bilaga 1 Enkät) 

5.1.2 Enkätsammanfattning 
Vid sammanställning av enkäten visade det sig att många av de nyckelpunkter som uppkom vid 
mötet med uppdragsgivaren även var viktiga för kunden.  
 
Ljusbilden och ljusstyrkan en viktig punkt då det gäller att belysa sina produkter i butiken. Ofta 
valde butikerna att rikta det mot en viss sak. För att på detta sätt framhäva den lite mera än de 
övriga för kunden. 
 
Att tracklighten skall hålla en hög kvalitet var viktigt för många. Inte bara att produkten funkade 
problemfritt under dess livslängd, var det också viktigt att den uppfattades som kvalitativ vid 
användning. Pålitligheten på produkten ökade då och det var viktigt för användaren. 
 
Flera butiksägare kommenterade också att de såg gärna att tracklighten följde trenderna, men det 
var viktigt att den inte tog fokus från de produkter som såldes. Där hörde också storleken på 
armaturen in, vilken man valde berodde på lokalens utformning. Hade man högt till tak ville man 
gärna använda sig av lite större armaturer mot om man hade lågt till tak då man främst använde 
och efterfrågade små armaturer.  
 
En ökad efterfrågan och önskemål var att tracklighten skulle vara energisnål. Detta ur en 
ekonomisk och miljövänlig synpunkt. Prisbilden spelade då ingen större roll vid valet, utan 
nyckelpunkterna tillsammans betydde mer. 

5.2 Funktionsanalys 
Från användarenkäten uppkom vissa uttalanden som kunde tolkas till behov. Dessa rangordnades 
i fallande ordning efter hur viktiga de var. (Se bilaga 2 Rangordnade behov) 
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Produktens funktioner analyserades och delades in i fler funktionsslag. Tidigare uttalade krav från 
uppdragsgivaren, (Se kapitel 3.2 Komponenter) samt de nu rangordnade behoven sammanställdes 
i en funktionsanalys. (Se bilaga 3 Funktionsanalys) Även här ordnades behoven efter dess 
viktighetsgrad. 

5.3 Konceptutveckling 
Då det efter de inledande mötena med Nordic Light bestämdes att arbetet inte skulle styras av 
vad konkurrenterna redan gjort eller hur deras egna produkter såg ut, baserades 
konceptutvecklingen till en början på kravspecifikationen och enkäterna. Nuläges- och 
konkurrentanalysen användes i ett senare skede av konceptutvecklingen för att undersöka om de 
förslag som tagits fram liknade någon redan existerande produkt. 

5.3.1 Brainstorming 
Brainstormingen skedde under 60 minuter tillsammans med en grupp på 4 personer där alla hade 
olika bakgrund och erfarenhet. Gemensamt för dem var att de alla hade ett intresse för teknik 
och design. Från början fick deltagarna spåna fritt efter ett påstående där det förklarades vad en 
tracklight var för något. Efter en stunds brainstormande utökades påståendet med informationen 
om vilka givna komponenter som användes. Detta för att deltagarna skulle tänka på hur de kunde 
vidareutveckla deras tidigare idéer och rymma komponenterna i förslagen. 
 
Under mötet uppkom det många tankar och förslag kring hur en utformning skulle se ut. Vissa 
kunde förkastas direkt då de inte kunde tillverkas eller passa in efter kraven medan vissa förslag 
användes till att vidareutvecklas.  

5.3.2 Osborns idésporrar 
Denna metod användes vid den senare delen av konceptutvecklingen då förslagen från 
brainstormingen vidarearbetats och undersökningen via katalogmetoden gjorts. Via de skisser 
som då fanns ställdes frågorna (Se kapitel 3.5.2) emot de olika förslagen för att ytterligare försöka 
hitta nya förslag och lösningar. 
 
Som ett led i att framställa fler konceptförslag till den slutliga urvalsprocessen användes den 
också efter att nulägesanalysen och konkurrentanalysen gjorts. 

5.4 Nulägesanalys 
I Nordic Light AB´s sortiment finns två olika av typer av tracklights. Den ena varianten är sk. 
sammanbyggd. Vad som kännetecknas för dessa armaturer är att drivdonet och reflektordelen är 
direkt monterat efter varandra för att få ett enhetligt utseende på armaturen.(Se figur 5 Tube 
tracklight). Den andra typen av trackligts har skilda drivdon från lampenheten med en 
rotationsaxel emellan. (Se figur 6 Topaz tracklight).  
 
Det finns inga egentliga riktlinjer att gå efter när det gäller val av de två olika modellerna för 
butiker. Valen sker i många fall efter eget tycke och hur väl modellen stämmer in i helhetsbilden. 
Man kan dock säga att valen oftare faller på de sk. skilda tracklightsen när takhöjden är låg och de 
sammansatta tracklightsen när man har en hög takhöjd. De sammansatta används också oftare i 
butiksfönster. 
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Figur 5.Tube Tracklight   Figur 6 Topaz Tracklight 

 

5.5 Konkurrentanalys 
Genom att undersöka marknaden och studera konkurrenter kan influenser hämtas under 
idéarbetet. Att inte bara inrikta sig till belysningsbranschen utan vidga sina vyer till andra föremål 
och branscher ger mer inspirationer. Några marknader som undersöktes var bla. bilbranschen 
och filmindustrin. 

5.5.1 Butiksbelysning 
Många av Nordic Light´s konkurrenter använder sig av enkla former som cylindriska eller 
kvadratiska. Då många av tracklightsen är rena cylindriska former som rundats av/svagt mjuknats 
till eller cylindriska och kvadratiska former tillsammans, känns formgivningen många gånger säker 
och mer funktionsduglig än attraktiv för kunden. Markeringen av vilken del som är lampdel och 
drivdonsdel syns ofta tydlig på flera produkter. 
 
Tendensen idag pekar mot att formerna kommer bli ännu mjukare och de olika delarna till större 
grad uppfattas som en helhet istället för två separata. De ljusa färgerna som vit eller grå är den 
vanligaste färgsättningen. Tillverkarna försöker också dölja elkablar och reglage för att få ett 
renare utseende. (Se bild 7, eller fler exempel i bilaga 4 Konkurrentanalys) 
 
Storleksmässigt har dagens armaturer ingen större skillnad.  

5.5.2 Hembelysning 
Några tydliga trender inom hembelysningen och framförallt tak och vägg spotlights är metalliska 
och enkla, tydliga former. Man blandar gärna rena cylindriska former med kantiga 
kubiska/rektangulära för att skapa en tydlig kontrast. Tillverkarna väljer ofta att dölja elkablar och 
strömbrytare på lamporna. Lamphållarna är små i storleken 3-5 cm i diameter och håller en kort 
totallängd på 4-8 cm. Förbindelsen till lamphållarna är ofta i smala rör för att skapa ett litet 
utseende på den totala armaturen. (Se bild 8) 
 
En trend är även att tydligt markera glaset, detta i form av större glas än resten av lampan eller 
välja frostade glas. Även färgade glas i olika nyanser, oftast vita har börjat synas. 
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Figur 7 Sinus Tracklight  Figur 8 Belid Takspotlight 6003 

5.6 Kriterieviktning 
En kriterieviktning gjordes på frågeställningarna i funktionsanalysen. Frågorna delades upp i stöd- 
och delfunktioner, varefter de sedan ställdes mot varandra för att undersöka dess viktighetsgrad. 
Således fick man några riktlinjer om vilka egenskaper som man främst skulle tänka på innan man 
började med utveckla skissförslagen mer ingående i konceptgenereringen. (Se bilaga 5 
Kriterieviktning) Kriterieviktning av förslagen emot funktionerna gjordes endast som stöd vid 
slutkoncepten för att undersöka så de innehöll alla viktiga krav.  

5.7 Konceptgenerering 
Arbetet fortsatte med att ta fram modeller på de förslag som fanns i en 3D miljö. Detta för att på 
ett enkelt sätt verifiera tankegångarna och använda bilderna som visningsförslag i en första 
utgallring av förslagen.  
 
Då arbetet bestod av två olika projekt skedde urvalsprocessen under olika tidpunkter. Det första 
projektet bestod i att ta fram en sammanbyggd tracklight. Efter idéarbetet valdes 3 
konceptförslag ut för vidarearbetning inför ett slutgiltigt val. (Se bilaga 6 Koncept Projekt 1, för 
att se alla koncept). Dessa tre koncept var: (Se figur 9-11) 
 

     
Figur 9      Figur 10          Figur 11 

 Koncept Bullet                         Koncept Fish        Koncept Flyg 
 
Det andra projektet inriktades på en tracklight med skiljt drivdon från lampenheten. Även här 
presenterades ett antal koncept förslag för uppdragsgivaren innan ett beslut togs för 
vidarebearbetning och slutgiltigt val. (Se bilaga 7 Koncept Projekt 2, för att se samtliga koncept) 
Denna gång valdes dock bara två av förslagen ut. Dessa två var: (Se figur 12 och 13) 
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 Figur 12       Figur 13 

    Koncept Oval                      Koncept Pyramid 

5.8 Val av koncept 
De koncept som nu valts ut gicks igenom och formgavs närmare efter hur en slutgiltig produkt 
skulle kunna se ut. För att erhålla en trovärdigare bild på tracklighten hade delningslinjer lagds in 
för de olika delarna och en klar lösning på hur luftflödet skulle kunna passera igenom både lampa 
och drivdon. Måtten invändigt anpassades så att alla komponenter kunde rymmas för montering. 
Även en optimering av storleken på bredd och längd gjordes för att få ett så litet mått som 
möjligt, vilket skulle uppfylla kravspecifikationen bättre. 

5.8.1 Projekt 1 
Av det tre koncepten som valts ut i det första projektet och sedan optimerats efter de krav och 
önskemål som fanns visades de nu upp en andra gång för uppdragsgivaren. Efter diskussion 
valdes koncept Bullet som det alternativ som var mest intressant.  
 
Dess form är enkel men samtidigt ren och attraktiv, den passar också in i Nordic Lights 
formtycke. Formen för tracklighten upplevs som att den kan fungera under många år. 
Livslängden på en tracklight brukar ligga på 3-5 år men i många fall även längre. Då den skulle 
monteras i butiksmiljö ansågs den inte ta för stor uppmärksamhet. Detta koncept uppfyllde 
kravspecifikationen på alla punkter. 

5.8.1.1 Bygel 
Till konceptförslaget Bullet behövdes det en tillhörande bygel för upphängningen. Det förslag 
som presenterades vid konceptgenereringen ansågs av uppdragsgivaren inte motsvara 
kravspecifikationen till fullo. Önskemålet fanns då att utveckla en ny. 
 
Ett nytt förslag presenterades direkt i samband med att Bullet valts som slutkoncept. 
Utseendemässigt gav den en bra kontrast samtidigt som den passade in i helhetsintrycket. Den 
uppfattades också som rejäl och ny i dess lösning. Inga flera förslag på bygel krävdes från Nordic 
Light. 

5.8.2 Projekt 2 
Bland de koncept förslag som visades upp vid första urvalet fanns det delade åsikter om vilken 
design som kunde bli mest uppskattad av kunderna. Åsikterna behandlades för att sedan gås 
igenom vid urvalsprocessen, vilket gav endast två koncept kvar.  
 
Det koncept som ansågs passa in bäst som blivande produkt av dom blev koncept Pyramid. 
Detta då Nordic Light hade använt sig av runda former under några år ansågs den vara mer ny i 
dess form.   
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De två huvuddelarna delarna flyter ihop till en sammansatt del. Kontrasterna på lampdelen, 
blandningen mellan skarpa och mjuka kanter, gör också att tracklighten får ett intressant 
utseende. 

5.9 Slutgiltig design 
Det sista steget i arbetsprocessen var att färdigställa formen på de valda förslagen så att de blev 
optimerade efter alla toleranser och måttangivelser som behövdes för att få plats med 
komponenterna. Största delen av arbetet låg i att undersöka så att alla detaljer och lösningar 
fungerade och gick att använda vid en eventuell produktion.  
 
Alla komponenter passades in och det sågs till att det fann plats för fästpunkter. De totala måtten 
minskades maximalt för att erhålla den minsta möjliga total längden och bredden. Här gjordes 
också beräkningar på centrumpunkter och viktfördelningar på tracklighten. 

5.10 Prototyptillverkning 
Det slutkoncept som valdes för prototyptillverkning var koncept Bullet med tillhörande bygel. 
Modellen som tillverkades i ett 3D CAID program, Alias Studiotools, konstruerades med de rätta 
toleranserna för att kunna tillverkas i Objet skrivaren. Varje komponent gavs rätt mått och 
tjocklek för att efterlikna en färdig produkt. 
 
STL filerna exporterades till 3D skrivaren som därefter skrev ut de olika delarna. (Se figur 14 och 
15) För att minska efterarbetet valdes en vit plast. Resultatet kunde då efterlikna ett av de 
slutgiltiga färgvalen på tracklighten. I frontdelen gjordes en provisorisk lösning för att fästa ett 
skyddsglas och den valda reflektorn, som sedan sattes fast i mellandelen. Bygeln som var 
uppdelad i två olika halvor monterades samman och skenhållaren gängades fast innan den 
monterades till mellandelen och tillslut applicerades bakdelen.  
 

   
Figur 14 3D prototyptillverkning          Figur 15 Färdiga komponenter 
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6 Resultat 

 

 
 

6.1 Tracklight Bullet 

 

 

 
Figur 16 Tracklight Bullet 

 
En av de stora orsakerna till att konceptförslaget Bullet (Se figur 16) valdes var att den med 
enkelhet kan skalas ner till en mindre modell och använda det mindre 20W´s drivdonet. Man får 
då en modellserie som ser likadana ut. 
 
För att lösa problemet med värmen från lampa och drivdon har det valts en lösning som används 
i en modell som heter Tube, vilket beskrivs mer utförligt under följande kapitel. Det valdes också 
att gömma elkabeln ner till drivdonet för att få ett renare utseende på tracklighten. Inga större 
svårigheter eller kostnader tillförs till den totala kostnaden och montering.  
 

6.1.1 Huvudkomponenter 
Tracklighten har ett antal komponenter (Se figur 
17). Dessa är: 
 
1. Bländskydd 
2. Frontring 
3. Skyddsglas 
4. Reflektor och lamphållare 
5. Mellandel 
6. Främre skyddsplatta med skruvar 
7. Bakre skyddsplatta 
8. Drivdon 
9. Bakdel 
10. Bygel 
11. Stoppskruvar          Figur 17 Huvudkomponenter 
 
Av dessa komponenter kan man dela in de i fyra olika huvuddelar. Dessa är en främre del 
innehållande nummer 1-4, en mittendel innehållande nummer 5 och 6, en bakre del innehållande 
nummer 8 och 9, samt en topp del innehållande nummer 10 och 11. 
 
 
 



 17 

6.1.2 Frontring 
Delningslinjen för frontringen är lagd över armaturens bredaste 
punkt. För att hålla nere den totala vikten på frontringen då 
reflektorsättet monterats in har den flyttas fram så långt som 
möjligt utan att ändra på armaturens totala utseende. 
 
Reflektorsättet skruvas fast i framkant på frontringen, där 
frontringen är solid, i övrigt håller den en tjocklek på 2 mm. Små 
luftfickor har lämnats i framkant där glaset möter frontringen för 
att ge ett luftflöde in till lampan. (Se figur 18) 
 
I framkant har en utbyggnad gjorts för att dels ge armaturen ett 
mer följsamt helhetsintryck samtidigt som det underlättar att 
montera ett bländskydd. 
 
I bakkanten på frontringen finns en liten kant på insidan så den  Figur 18 Komplett frontring 
enkelt kan träs på mellandelen.    
 

6.1.2.1 Bländskydd 
Bländskydd är inte en obligatorisk del i tracklighten 
men efterfrågas hos vissa kunder. (Se figur 19) 
 
Infästningen görs tillsammans med reflektorsättet då 
det monteras i frontringen. Även denna har hål för att 
kunna släppa igenom luft in till lampan. 
 
Bländskyddet är tillverkat i svart plast och följer 
insidan av kanten. Det 10 mm breda skyddet tar lite 
fokus från helhetsintrycket på resten av tracklighten.  
 
Bländskyddets funktion är att det skall vara avledande så          Figur 19 Monterat bländskydd 
att personen inte tittar direkt mot ljuskällan.                           
 

6.1.3 Mellandel 
Mellandelen fungerar som centrumpunkt för hela tracklighten. 
Både frontringen, bakdelen och bygeln monteras direkt på den. 
I bakkant fästs en platta (Sett till Figur 20 skulle den monteras 
längst upp) det är i den plattan som frontringen fixas. Plattan 
stoppar också luften att flöda in i underkant. I överkanten på 
plattan finns en utbuktning där luften från lampan kan släppas 
ut.  
 
Mellandelen har även en 5mm utbyggnad där bygeln monteras 
emot. I utbyggnaden finns två genomgående hål, ett för 
låsskruven och ett för elkabeln. Ett spår för låsningen av  
den vertikala vridningen ryms även det i den.       Figur 20 Mellandel 
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6.1.4 Bakdel 
Bakdelen har fyra skruvtorn för att kunna fästa drivdonet. 
Den består av tre stycken komponenter, själva bakdelen, 
drivdon och skyddsplatta. 
 
Drivdonet kommer att placeras i framkant av bakdelen på höjd 
för att spara utrymme på den totala längden. Detta gör också 
att man enkelt kan fästa delen i höljet. Innan man skruvar fast 
drivdonet placeras en skyddsplatta bakom. 
 
Genom en öppning på 10mm i bakdelens underkant kommer 
luften in till skyddsplattan. Den har ett antal springor i 
nederkant så luften kan flöda in till drivdonet, liknande springor 
finns även på ovandelen av bakdelen. Luften sugs in genom 
skyddsplattan och flödar ut genom bakdelen. Med denna 
lösning så kommer man inte att påverka helhetsintrycket på 
formen för mycket.  (Se figur 21)     Figur 21 Bakdel 
 
För att fästa bakdelen till mellandelen läggs det två komponenterna mot varandra. Genom några 
skruvar igenom skyddsplattan på mellandelen till bakdelen fixeras de. 

6.1.5 Bygel 
För att rymma elkabel inom bygeln har den har ett 
minimum mått på 15mm på bredden och ett 
minimum mått på längden på 30mm. Delningen 
ligger längst långsidan för att enkelt kunna 
sammanfoga de två halvorna. På kanterna 
används stift för att låsa ihop, detta för enkelheten 
samt att man slipper synliga hål. I ovankant sitter 
skruvar för att låsa ihop hela bygeln, då det är mer 
hållbart och hålen blir ej synliga för ögat. Denna 
kombination av låsningar gör att man får en enkel 
och smidig montering. Skenhållaren gängas ner i 
bygeln ovanifrån. (Se figur 22 och 23) 

       Figur 22 Bygel med skenhållare monterad 
Infästning mot armaturen är via en 5 mm  
påbyggnad på mellandelen (Se figur 24), detta för 
att få en plan yta emot hållaren och att den enkelt 
kan rotera vertikalt. En genomgående axel fixerar 
hållaren, samt ett styrstift finns för att låsa vinkel 
så den ej kan överstiga 90 grader. 
Den genomgående axeln fungerar även som 
stoppskruv så att den kan fixera armaturen i den 
vinkel som man söker.  
 
Bygeln är placerad centrerat av totalvikten på 
armaturen och kommer då att hållas kvar i vald 
vinkel då man roterar den. Dess form gör att man                    Figur 23 Bygelhalvor 
kommer högre upp emot skenan då tracklighten  
står i 45 grader och får då en kort totallängd. Även då tracklighten vrids 90 grader vertikalt 
påverkas inte totallängden märkbart. En viss begränsning i rotationen finns då tracklighten ligger 
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i linje med skenhållaren då den endast klarar ca 85 grader. (Se figur 25 och 26)Vilket uppfyller 
kravspecifikationen. 
 

   
                   Figur 24 Infästning bygel   Figur 25 Tracklight Bullet vinklad 90° 
 

  
       Figur 26 Tracklight Bullet vinklad 45°   Figur 27 Värmelösning Bullet 35/70W 
 

6.1.6 Värmelösning 
För att på ett enklare sätt visa värmelösningen som används (Se figur 27) motsvarar de blå pilarna 
tillströmningen av kall luft. De röda pilarna motsvarar värmen som avleds genom utloppen. 

6.1.7 Teknisk information 
Från de preliminära uträkningarna har en totalvikt på 2255gr räknats fram. För en sammansatt 
tracklight har en totallängd hamnat på ca 272mm och på den bredaste punkten 162mm mätts 
fram. (Se figur 28) 
 
Då tracklighten har fått en avsmalnande form och den ligger relativt tätt emot tak vid montering. 
Detta för att intrycket inte skall uppfattas som stort eller klumpigt. 

 6.1.8 20W Utförande 
För att skapa en produktserie till ”Bullet” resultatet togs det även fram mått och riktlinjer för en 
modell på 20W. Genom att skala ner utförandet på 35/70W: aren med utgång ifrån reflektorns 
yttermått, fick man ett lika utseende där alla komponenter rymdes utan att behöva modifiera 
något. (Se figur 29) 
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För att kunna få rotationsmöjligheterna i vertikalt led, utan att lampan tog i skena eller tak, 
krävdes det dock att bygeln gjordes högre. 
 
Genom uträkningar på den nya modellen fickden en totallängd på 150mm, bredd 89mm och en 
totalhöjd på 120mm. (Se figur 30) 
 

 
Figur 28 Måttsatt Bullet 35/70W 

 

 
  Figur 29 35/70 och 20W Bullet tracklights                   

 

 
Figur 30 Måttsatt Bullet 20W 
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6.2 Tracklight Pyramid 

 

 

 
Figur 31 Triangle Tracklight 

6.2.1 Huvudkomponenter 
En skillnad mellan denna tracklight och den som 
presenterades i föregående resultat är att den 
innehåller lite färre komponenter. (Se figur 32) 
 
Dessa komponenter är: 
1. Toppdel 
2. Reflektor med lamphållare 
3. Skyddsglas 
4. Frontring 
5. Drivdon 
6. Drivdonslåda 
7. Skenhållare 
8. Lock                 Figur 32 Sprängskiss 
 
Man kan dela in komponenterna i två huvuddelar, dessa två är lampdelen som innehåller nummer 
1-4 samt drivdonsdelen som innehåller nummer 5-8. 

6.2.2 Lampenhet     
Formen på lampenheten bygger på en pyramid. För att få mer 
mjuka former har enheten rundats till på långsidorna samt i 
toppen. Detta underlättar också vid tillverkning då man 
behöver mjukare övergångar. 
 
En frontring (Se längst ner figur 33) fästes via att den skruvas 
fast i toppdelen. Då komponenten inte har några raka sidor har 
en horisontell kant gjorts i de två olika delarna, samt spår/klack 
i tillhörande del. I frontringen finns även små lufthål. 
 
I toppen på insidan av toppdelen skruvas först lampsockeln fast,           Figur 33 Lampenhet 
sedan monteras lampan dit. Då reflektorsettet fästs till frontringen 
förs den sedan upp och träs över lampan, varefter man vrider och då fixerar den. 
 
Rotationsaxeln som går mellan lamp- och drivdonsenheten är placerat svagt vriden. Detta för att 
lampenheten skall kunna löpa efter den vridna kanten. Den fästes enkelt med en mutter på 
insidan av vardera enhet. Rotationsaxeln i detta fall är ihålig för att strömkablarna från drivdonet 
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skall nå lampsockeln. Lampdelen skall kunna rotera fritt i 90 grader vertikalt utan att ta i 
drivdonsenheten. 
 
6.2.3 Drivdonsenhet 
Drivdonsenheten följer formen på lampenheten för att på så 
sätt ge ett bättre helhetsintryck där de två komponenterna 
bildar en del istället för två separata. 
 
Delningen är gjord i mitten av enheten för att på så sätt göra 
den tillverkningsbar. På den ena halvan gjuts skruvtorn in för 
att monteringen av drivdonet skall vara möjlig. Strömkablarna 
kommer från skenhållaren ner till drivdonet. Från drivdonet 
leds strömkablarna in till lampenheten via rotationsaxeln som 
är ihålig. 
 
För att skapa ett luftflöde igenom enheten har ett antal 
springor placerats i botten samt på bakkanten av enheten,                  Figur 34 Drivdonsenhet 
vilka kan ses på figur 34. Dessa gör att man kan få en god genomströmning av luften. 
Skenhållaren förs ner genom ett hål i toppen av den ena halvan, var den sen monteras fast med 
hjälp av en mutter på undersidan. Rotationsmöjligheterna med denna lösning gör att man når den 
optimala 355 grader som är begränsningen. 

6.2.4 Bländring 
Bländringen monteras fast på samma sätt som på 
konceptet Bullet, med att den skruvas fast 
tillsammans med reflektorsettet i frontringen. (Se 
figur 35) 
 
Färgsättningen är svart och är placerad längs 
innerkanten på frontringen. Dess bredd är från 
skyddsglaset ut till kanten, vilket kommer att ligga 
mellan 5-10mm beroende på hur mycket som behövs. 
Det går dock inte att bestämma dess slutgiltiga bredd 
innan noggranna mätningar gjorts.  

                Figur 35 Bländring 
Små lufthål längst bakkant finns även för att  
genomströmningen skall kunna ske in till lampan. 
 

  
Figur 36Triangle tracklight   Figur 37 Triangle, vridet lamphus 
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6.2.5 Teknisk information 
De mått som uppkom för denna tracklight som 
var mest viktiga var dess total höjd som är på 
ca: 147mm och den totala längden som skulle 
hamna på ca: 200mm. (Se figur 38) 
 
För att motverka att tracklighten uppfattas som 
stor eller klumpig har formerna på de två olika 
delarna getts ett uttryck att höra samman med 
varandra som en hel komponent istället för två 
separata. 
 
 
 

              Figur 38 Måttsättning Triangle 

6.3 Material 
Efter undersökningar om material och tillverkning beslutades det att inte ändra materialet som 
används i dagens tillverkning. Nordic Light har en fungerande tillverkningsprocess där de idag 
använder sig av aluminium som gjuts i formar. Inga större vinster eller fördelar finns således inte 
att ändra materialvalet. 

6.4 Färgsättning 
Tracklighten skall fungera så att den inte tar fokus från de andra produkterna i butikmiljön den 
befinner sig i. Till största delen används en vita material i väggar och tak och endast i några fall 
mörkt. 
 
För att uppnå kravet att smälta in i miljön har det valts vit, grå och svart som färgsättning. 
Givetvis kan en personlig färgsättning göras vid större order.  
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7. Utvärdering 
För att själv kunna reflektera över arbetet är det viktigt att man utvärderar allt vid slutskedet. En 
genomgång av metodik, lösningar och val görs för att kunna se så att de uppsatta krav och 
önskemål som fanns i början blivit uppfyllda och genomförda. 

7.1 Projekt 1 Bullet 
När man går igenom slutkonceptet emot kravspecifikationen finner man att formmässigt skiljer 
den sig lite från Nordic Lights tidigare produkter. Formen har blivit lite mer konisk än hos 
tidigare produkter. 
 
Valet av lösning på ventilering av drivdon och lampa har använts under några år och visat sig 
fungera bra på tidigare produkter och detta gör att tracklighten får en hög kvalité och längre 
livslängd, då dessa två komponenter inte behöver utsättas för lika hög värme. 
 
Ljusbild och energisparande funktioner består till stor del av vilka komponenter som används, de 
som ingick i kravspecifikationen uppfyllde de kraven sedan tidigare. Tillverkningsmässigt ses inte 
några högre kostnader än emot andra armaturer i Nordic Lights sortiment. 
 
Huruvida ”Bullet” smälter in i butiksmiljö och inte tar fokus från butikens produkter är ett krav 
som är svårt att mäta utan att testa en fysisk produkt i befintlig miljö. Det kravet anses uppfyllt så 
långt det är möjligt utan fysiska tester. 
 
Storleksmässig är den ca: 5cm längre än Tube (Se bild 39 Vänster tracklight) som idag är deras 
längsta sammansatta tracklight. Enligt Nordic Light så uppfattas dock Tube idag som stor i sin 
storlek av kunderna. Uppfyller då Bullet kravet om storlek? Via en jämförelse mellan dessa två 
uppfattas inte Bullet så mycket större pga. dess form. (Se bild 39 och 40) Att den är några 
centimeter längre beror på dess form och en kortare längd är svår att skapa om man vill behålla 
den intakt. Detta krav anses därefter vara godkänt.  
 

  
Figur 39 Monterade tracklights, sedda från sida         Figur 40 Monterade tracklights, sedda snett under 

7.2 Projekt 2 Pyramid 
Pyramid har ett formspråk som ansluter väl till Nordic Lights övriga produkter. Den anses inte ta 
någon fokus från kunden monterad i butik och uppfyller alla kraven på rotationer i vertikalt och 
horisontalt led. Även här bestämde de komponenter som ingick i kravspecifikationen att kravet 
om ljusbild och energisparfunktioner.  
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Storleksmässigt håller den bra mått efter dess utformning, men då även denna inte bedömts av 
användare kan det inte avgöras om den finnes attraktiv. Kvalitén bestäms mycket av hur 
ventilationen fungerar, lösningen tros fungera godkänt efter kraven som satts. Ett test med en 
prototyp bör dock genomföras för att verifiera att det fungerar. 
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8. Diskussion 
För att projektet skulle kännas så nära en verklig produktutformningsprocess och slutkoncepten 
bli så nära en verklig produkt som möjligt valdes det tidigt att inriktningen inte bara skulle 
koncentreras runt utformningen, utan det skulle ha en teknisk bakgrund också. Resultaten skulle 
klara alla av de krav som en färdig produkt skulle klara. Med detta menas allt ifrån hur 
skenhållaren skulle fästas och elkablarna dras till hur de olika delarna skulle sammanfogas. Med 
andra ord, att gå från en idé till färdig produkt. 

8.1 Metod 
Upplägget på hur arbetet med utvecklingsprocessen skulle ske har visat sig fungera väldigt bra. 
Genom att undersöka marknaden, nuvarande produkter och samla mer teknisk data först efter att 
koncepten påbörjats gjorde att man inte styrdes hur andra gjort eller låses av tankegångar som 
direkt kan härledas till andras design lösningar. All nödvändig information som behövdes i början 
fanns i kravspecifikationen. Vilket märktes lite i det andra projektet då kunskapen fanns och man 
ibland kunde bli lite låst. 
 
Det finns dock en negativ syn på detta arbetssätt då man ibland kan få arbeta lite extra för att lösa 
vissa problem med den första designen och ibland ändra den pga. för lite kunskap om hur vissa 
tekniska saker behöver lösas. Detta har dock inte påverkat arbetet och i efterhand känns just 
detta val av arbetssätt som det bästa för projektet som gjordes.  

8.2 Resultat 
De två framtagna produkterna skulle mycket väl kunna ingå i Nordic Lights produktsortiment i 
framtiden. Framförallt det första resultatet Bullet känns redan nu som en väl uppskattad 
tracklight både hos uppdragsgivare och kund. Målet för både uppdragsgivaren och mig själv 
känns uppfyllt och väl igenomarbetade. 
 
Att vissa lösningar som använts redan utprovats och i dagsläget används ses inte som något 
negativt utan positivt. Man vet att dom fungerar och risken för eventuella komplikationer skulle 
då minskas. 
 
Många beslut som fattas har varit gjorda i samråd och ibland helt av uppdragsgivaren, vilket gav 
projektet en stadig grund från start till slut. Det skall tilläggas att de åsikter som funnits från både 
mig och Nordic Light tagits upp och alla på något sett bidragit till valen. Att Nordic Light valde 
ut vilka koncept som skulle bli resultatet ses som positivt då de vet vilken design som har störst 
chans att sälja och då möjliggör att de kan ha fått ut en färdig produkt i slutändan.  
 
I kravspecifikationen tog det upp att tracklighten skulle ge en bra ljusbild, detta gav dock inget 
större arbete då reflektorn styr det. Då reflektorn var given accepterades detta som ett uppfyllt 
krav i de båda resultaten.  
 
Då tracklighten varit igång under en längre tidsperiod kommer den att bli varm, trots de lösningar 
som använts för luftflöde till å från tracklighten. Den kommer då att vara svår att justera för 
användaren, något arbete på hur man skall kunna lösa detta på något av resultaten har inte gjorts. 
Resonemanget bakom varför det inte gjorts var att behovet att justera tracklighten efter en längre 
stunds användning sågs som mycket litet.  
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Att produkterna som framtagits inte hunnit bli utvärderade av användare/köpare vid rapportens 
skrivande känns som en bit som saknas. Det är trots allt kunden som bestämmer vad de skall 
köpa. 

8.3 Rekommendation 
Om nått av de två slutkoncepten väljs ut för tillverkning krävs givetvis en uppmodellering i ett 
CAD program. Där finns då en möjlighet att optimera måtten ytterligare för att få en helt perfekt 
tracklight för tillverkning. 
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Bilaga 1 
Sid 1(4) 

Användarenkät butiksbelysning 
 
 
 
 
i) Är du man eller kvinna 
 
 Kvinna  Man  
 
 
 
ii) Vilken typ av affärsverksamhet bedriver ni ?  
 
 Husgeråd 
 
 Klädbutik 
 
 Möbelbutik 
 
 Sportbutik 
 
 Annan försäljning: …………………………………… 
 
 
 
iii) Till vilken storlek skulle erat företag kunna räknas ?: 
 
 Småföretag       Medelstort företag  Stortföretag 
    (0-10 anställda)      (10-50 anställda)     (över 50 anställda) 
 
iv) Hur länge har ni bedrivit er verksamhet ? 
 
 0–5 år  5-10 år  över 10 år 
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Bilaga 1 
Sid 2(4) 

Vid val av ny spotlight 

1. Hur uppfattar du de spotlights som går att köpa idag ? 
 

Moderna                                                                      Omoderna 
Enkla                                                                      Svåra 
Smidiga                                                                      Klumpiga 
Hög kvalité                                                                      Låg kvalité 
Tydliga                                                                      Otydliga 
 
 
2. Grundar du ditt beslut något efter energisparfunktion ? 
 
 Ja  Nej 
 
om du svarat Ja på föregående fråga, Hur mkt påverkar det ditt val ? 
 

I låg grad         Medel   I hög grad 
                                                                                           

 
Varför/orsak ? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Påverkar spotlightens design ditt val ? 
 
 Ja  Nej 
 
om du svarat Ja på föregående fråga, Hur mkt påverkar det ditt val ? 
 

I låg grad          Medel   I hög grad 
                                                                                           

 
Varför/orsak ? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Väljer du en spotlight efter storlek ? 
 
 Ja  Nej 
 
om du svarat Ja på föregående fråga, Hur mkt påverkar det ditt val ? 
 

I låg grad          Medel   I hög grad 
                                                                                           

 
Varför/orsak ? 
…………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 1 
Sid 3(4) 

 
5. Väljer du en spotlight efter ljusbild och ljusstyrka ? 
 
 Ja  Nej 
 
om du svarat Ja på föregående fråga, Hur mkt påverkar det ditt val ? 
 

I låg grad          Medel   I hög grad 
                                                                                           

 
Varför/orsak ? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Väljer du en spotlight efter dess kvalitet ? 
 
 Ja  Nej 
 
om du svarat Ja på föregående fråga, Hur mkt påverkar det ditt val ? 
 

I låg grad          Medel   I hög grad 
                                                                                           

 
Varför/orsak ? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. Väljer du en spotlight efter pris ? 
 
 Ja  Nej 
 
om du svarat Ja på föregående fråga, Hur mkt påverkar det ditt val ? 
 

I låg grad          Medel   I hög grad 
                                                                                           

 
Varför/orsak ? 
…………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 1 
Sid 4(4) 

 
8. Korta frågor som utöver de ovan som kan påverka ditt val 
 
                   Mycket         Inte alls  
                   viktigt         viktigt 

 
Montering                                                                                             
Enkelhet                                                                                             
Modern                                                                                             
Lätt att laga                                                                                             
Lampbyte                                                                                             
Livslängd                                                                                             
Pålitlighet                                                                                             
Rejäl                                                                                             
Smidighet                                                                                             
 
 
9. Något idag som du saknar hos de spotlight som finns ute på marknaden ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. Övriga synpunkter 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Jag tackar för eran medverkan  
Pontus Ågren Luleå Tekniska Universitet 
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Bilaga 2 
Sid 1(1) 

Rangordnade behov 
´ 

Primära behov 

1 Tracklighten har en hög kvalitet 

2 Tracklighten har en lång livslängd 

3 Tracklighten ger en bra ljusbild och ljusstyrka 

4 Tracklighten är pålitlig 

 
´ 

Sekundära behov 

5 Tracklighten är energisparande 

6 Tracklighten passar in i butiksmiljön 

7 Tracklighten är liten i dess storlek 

8 Tracklighten är rejäl 

9 Tracklighten är lätt att byta lampa på 

 
´ 

Tertiära behov 

10 Tracklighten har ett bra pris 

11 Tracklighten är enkel att montera 

12 Tracklighten är lätt att laga 

13 Tracklighten är modern 

14 Tracklighten är enkel 

15 Tracklighten är smidig 
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Bilaga 3 
Sid 1(1) 

Funktionsanalys 
 
Klassindelning: 3=krav, 2=behov, 1=önskemål 
 
Funktion Klass Funktionsgräns/Anmärkning 

Belysa föremål 3 Huvudfunktion 

Uttrycka samhörighet med 
inredning 

3 Smälta in i butiken, inte ta fokus från kunden 

Uttrycka kvalitet 3 Utformning 

Maximera livslängd 3  

Medge rörlighetsmöjligheter 3 Vridning 

Medge god värmeavledning 3 Påverkar livslängden 

Tilltala målgrupp 3 Utformning 

Uttrycka pålitlighet 2 Utformning 

Uttrycka rejälhet 2 Utformning 

Uttala Nordic Lights formspråk 2 Design 

Erbjuda servicemöjlighet 2 Byta olika komponenter 

Minimera tillverkningskostnad 1  

Tåla transport 1 Paketering 

Tåla slitage 1  

Medge miljövänlig återvinning 1 Produktens livscykel 

Medge komponentmöjligheter 1  

Medge enkel montering 1  

Medge enkel demontering 1  
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Bilaga 4 
Sid 1(3) 

Konkurrentanalys 
 
Waclighting 
http://www.waclighting.com/USA/products/?categoryid=3 
2006-10-02 
 

                                             
50-75W Halogenlampa.  50-75W Lampa   75W Lampa 
Avsmalnande bakstycke.  Integrerad transformator   Ljusbilden går ändra 
Integrerad transformator. 
Litet ljusspill. 

Fagerhult/Lampgustaf 

http://www.lampgustaf.se/retail/index2.htm  
2006-09-29 
 

                                           
Drivdonshus. Skyddsglas.   Drivdonshus. Bländningsskydd 
Aluminium yta.   Aluminium yta 
Vridbar 360°, vippbar 0-90°   Vridbar 360°, ställbar 0-90° 
Tiltas 90° i Y-led. 
 
 

                                              
Drivdonshus och armaturhus  Driftdonshus i strukturlackerad plast.  
i aluminium. Bländskyddsring  med skärm och frontring i aluminium  
Skyddsglas, Vridbar 360°, ställbar 0-90°  Vridbar 360° och vippbar 0-90° 
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Halogenspotlight 
Armaturhus i lackerad extruderad aluminium 
Vridbar 360° och vippbar 0-90° 

Troll 

http://www.troll.es/eng/ 
2006-10-02 
 

                         
Projekterar en luminous effekt.      Halogenlampa max 100W        Lampa på 100W 
Ytterhölje av die cast aluminium.   Material av gjuten aluminium   Drivdon i bakkant 
Har 4 olika linser.           Går montera olika filter 
Fristående drivdon.  

Lival 

http://www.lival.com 
2006-10-02 
 

                                         
Halogenlampa max 50W              Aluminiumskal  20-70W Lampa 
Thermoplasthus              Inbyggt drivdon  Vrid 360°, ställbar 160° 
Vrid 360°, ställbar 160° 
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Erco 

www.erco.com 
2006-10-02 
 

                       
 
Halogenlampa           Liten armatur med                     Utbytbara linser 
Vridbar 360°, vickbar 90°              vridning satt på kanten                 Separat drivdon 

Zumtobel 

www.zumtobel.se 
2006-10-02 
 

                         
Vridbar 360°, ställbar 90°        Vridbar 360°, ställbar 90°             Vridbar 360°, ställbar 90° 
Kompakt tracklight         Separat drivdon                    Drivdon placerat vid sida 

Junolighting 

http://www.junolighting.com  
2006-10-02 
 

 
70W 
Vridbar 360°, ställbar 90° 
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Kriterieviktning 
 
Tabell 1 

Kriterievalsmatris för Spotlightens stödfunktioner           
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Maximera livslängd 1 1 0 1 0 2  5 0,14 

Komponentmöjligheter 1 1 1 0 0 2  5 0,14 

Ge bra ljusbild 2 1 1 1 0 2  7 0,20 

Smälta in i omgivning 1 2 1 1 1 2  8 0,22 

God värmeavledning 2 2 2 1 1 2  10 0,28 

Medge rörlighetsmöjligheter 0 0 0 0 0 1   1 0,02 

          

      Totalt 36 1,00 
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Tabell 2 

Kriterievalsmatris för Spotlightens delfunktioner                       
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Uttrycka pålitlighet 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 2 2  11 0,08 

Uttrycka rejälhet 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0  9 0,06 

Uttrycka kvalitet 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1  19 0,13 

Uttala Nordic Lights formspråk 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1  8 0,06 

Tilltala målgrupp 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 2  13 0,09 

Medge enkel montering 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1  11 0,08 

Medge enkel demontering 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1  8 0,06 

Medge miljövänlig återvinning 2 2 0 1 2 2 2 1 0 1 2 1  16 0,11 

Erbjuda servicemöjlighet 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2  15 0,11 

Minimera tillverkningskostnad 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2  19 0,13 

Tåla transport 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0  4 0,03 

Tåla slitage 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1   10 0,06 

                

            Summa 143 1,00 
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Koncept Projekt 1 
 
 

      
Bild 1     Bild 2 

Koncept Bullet     Koncept Eye 
Kulformad armatur                                  Oval form, halvmåne 

 

      
Bild 3     Bild 4 

Koncept Fish   Koncept Flyg 
  Har en form som  Ger ett intryck från 60-tal 
  liknar till en fisk.                            Påminner om en pil 

 

      
Bild 5    Bild 6 

Koncept Lyktor       Koncept Sammansatt 
Liknar två stycken billyktor  En kompakt tracklight där 

sammansatta                     drivdon och lampa sitter ihop 
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Bild 7   Bild 8 

Koncept Trumpet             Koncept Tube 
  Drivdon och lampa          Drivdon och lampa 
  ligger i samma form          ligger i olika delar 
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Koncept Projekt 2 
 

      
Bild 1   Bild 2 

Koncept Friliggande         Koncept Cylindrar 
Friliggande drivdon          Friliggande drivdon. 

Två stycken vridpunkter, 
  på drivdon och på lampan 

 

      
Bild 3    Bild 4 

   Koncept Pyramid           Koncept Pyramid 
    Bredare drivdonsdel         Smalare drivdonsdel 

 

      
Bild 5    Bild 6 

Koncept Platt        Koncept Cylindrar 2 
   Cylindrisk lampdel          Cylindriska delar 

Kantigt drivdon, platta mellan 
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Bild 7    Bild 8 

    Koncept Spets            Koncept Oval 2 
 

   
  Bild 9 

Koncept Oval 




