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Sammanfattning 
Traditioner är något som är väldigt viktigt för många människor och då är julen oftast inget 

undantag. Många tycker att det är viktigt med julgran, julskinka, sill, tända ljus och att tända sin 

adventsljusstake varje advent. Adventsljusstaken är en del av förberedelsen, den hjälper till att 

räkna ner till julaftonen och kan göra att julkänslan infinner sig redan några veckor innan jul. 

 

I denna rapport kan framtagandet av ett koncept på en ny adventsljusstake, i samarbete med 

Sagaform, följas steg för steg. Till att börja med krävdes en del information för att ha något att 

utgå ifrån. Genom att göra marknadsundersökningar, enkätundersökningar och intervjuer lades 

en grund för fortsatt arbete. Efter att ha studerat Sagaforms formspråk och vad som redan fanns 

på marknaden kunde idégenereringen börja. Idégenereringen gick till på flera sätt, bland annat 

användes några olika idégenereringsmetoder och två workshopgrupper. 

 

För utvärdering av lösningsförslag har fokusgrupper använts samt en enkätundersökning skickats 

ut för att se vad eventuella kunder tyckte om idéerna, även Sagaform har fått säga sitt om 

idéerna. De fyra vinnande lösningarna togs vidare till viktning för att kunna välja ut ett 

lösningsförslag som togs till vidareutveckling. 

 

I vidareutvecklingsfasen har det valda konceptet gjorts om en del och förbättrats. Vissa delar 

togs bort och andra lades till. För att lätt kunna ändra detaljer i konstruktionen gjordes en Cad-

modell. Det blev då mycket enkelt att snabbt ändra mått och utförande för att anpassa modellen 

efter de ställda kraven och de brandföreskrifter som finns. 

 

I samband med vidareutvecklingen började även tankar kring materialval att ta form. Genom att 

fundera kring material under vidareutvecklingen kunde även måtten anpassas efter det önskade 

materialet. Då lösningen började kännas färdig lades material på i Cad-programmet för att få en 

bättre bild över hur den slutgiltiga adventsljusstaken kommer att se ut. För att få en ännu bättre 

känsla över form och storlek på ljusstaken byggdes en påsiktsmodell. 

 

Den slutliga lösningen består av en rund bottenplatta med en stång i mitten. Stången håller fyra 

ljushållare som kan roteras till valfri position. Det gör att kunden själv kan förändra ljusstakens 

utseende tills det passar dennes önskemål. 

 

Avslutningsvis dokumenterades slutresultatet samt en del rekommendationer för fortsatt arbete, 

bland annat en del önskemål på förpackningens utformning. 
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Abstract 
Traditions are something that is very important to many people, Christmas is usually no 

exception. Christmas tree, Christmas ham, herring and candle lights are just as important as the 

advent candlestick. The advent candlestick help you get the Christmas feeling during the 

countdown. In this report the work with a new advent candlestick concept can be followed step 

by step.  

 

A lot of information was needed in the beginning. By doing some research, surveys and 

interviews the ground was established for further work. After studying Sagaforms design and 

already existing products the idea generation could take place. With a lot of different methods 

and two workshops groups many ideas were generated.  

 

For evaluation of the solutions they were shown for two focus groups and sent in a survey to 

potential customers, also Sagaform have had their say about the ideas. The four winning 

solutions were taken to the weighting to later pick out a winning concept that was taken for 

further development. 

 

In further development, the selected concept was improved. Some parts were removed and others 

added. In order to easily change the details of construction, a CAD model was created. It became 

very easy to quickly change the size and configuration to adapt the model after the stipulated 

requirements and fire regulations that exists. 

 

While making the concept better, materials were also up for consideration. By thinking about the 

materials while developing, the dimensions could be adjusted after it. When the solution began to 

feel ready, simulated materials were put on the CAD-model to be able to see how the final 

advent candlestick would look like. To get a better sense of shape and size of the candlestick a 

physical model was created. 

 

The final solution consists of a round base with a bar in the middle. The bar holds four candle 

holders which can be rotated to any position. It allows the customer to change the appearance of 

the candlestick until the customer is satisfied. 

 

Finally, recommendations, which included some requests for packaging, were documented. 
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1. Inledning 
På 1870-talet började man i Sverige att använda en adventsljusstake som innehöll sju ljus som 

man tände varje advent, ett ljus för varje dag under veckan som gått. Efter att ha tänt sju ljus 

flyttades de sedan över till en bordsgran. Nästa advent tände man sju nya ljus och till slut 

innehöll bordsgranen 28 ljus. På 1900-talet blev det allt mer populärt med julgranar och 

bordsgranen byttes därför ut mot en julgran och adventsljusstaken fick då innehålla fyra ljus 

istället, ett för varje advent [1]. 

 

För många är det viktigt att ha en adventsljusstake och att hitta en man tycker om, vilken man till 

slut fastnar för är väldigt individuellt. Många använder samma ljusstake i många år och ska man 

köpa en ny idag så tänker flera av oss att den ska passa in med den övriga inredningen i hemmet.  

 

Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Sagaform AB. Sagaform är känt för sina 

tilltalande och smarta produkter. De satsar på innovativa produkter och strävar efter unik och 

minnesvärd formgivning. 

 

1.1 Bakgrund 

Som varumärke vill Sagaform positionera sig som lustfyllda, innovativa och det självklara valet 

vid köp av presenter. Att hålla hög kvalitet och höga krav på leverantörer är en viktig del i det. 

För att ta fram deras produkter samarbetar de med Sveriges främsta formgivare, som är väl 

insatta i varumärkets kärnvärden och håller sig uppdaterade på de senaste 

heminredningstrenderna. De har främst riktat in sig på köksprodukter och dukning och de säljer 

sina produkter antingen via återförsäljare ut till privatpersoner eller direkt till företag [2]. 

 

Sagaform tog fram detta examensarbete eftersom de saknade en konkurrenskraftig 

adventsljusstake i sitt produktsortiment.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett produktkoncept på en adventsljusstake som 

förhoppningsvis kan leda till en kommersiell produkt. Adventsljusstaken kan vara anpassade 

både för kronljus och för blockljus. 

 

Projektets syfte och mål var att ta fram skisser, Cad-modeller och prototyper/påsiktsmodeller/ 

skissmodeller. Känslan av att koncepten ingår i Sagaforms produktkatalog ska framgå genom 

färger, former och innovativt tänkande. Projektets genomförande och resultat sammanställs i en 

rapport. 
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1.3 Avgränsningar 

Produktionskostnaden beräknas ej, dels för att den kan bli missvisande då tillverkningen ändå 

sker via Sagaforms egna kontakter och dels för att tiden är knapp, men hänsyn till kostnader bör 

alltid tas vid exempelvis materialval och formval. 

 

2. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts under projektets gång. Kapitlet omfattar både 

olika sätt att samla in information på och metoder man kan använda för att ta fram 

lösningsförslag, så kallade kreativa metoder. Metoderna är viktiga för att få en bra grund att stå 

på inför fortsatt arbete. Genom att ta reda på vad kunderna efterfrågar, vilka produkter som redan 

finns på marknaden och vilka kreativa metoder som finns blir det lättare att ta fram en 

konkurrenskraftig produkt. 

 

Projektet har genomförts med hjälp av designprocessens alla steg, se bild 1. Första steget är att 

bestämma vilken utgångspunkt projektet har, alltså vilken produkt man ska ta fram och vilka 

förutsättningar man har. Därefter görs användarstudier som kan innefatta informationsinsamling 

med hjälp av marknadsundersökningar, enkätundersökningar och intervjuer. Nästa steg är att ta 

fram lösningsförslag, vilket kan ske med hjälp av idégenereringsmetoder och workshopgrupper. 

När idégenereringen är färdig är det dags att börja välja ut vilka lösningsförslag som ligger bäst 

till och till slut välja vilken idé man vill gå vidare med. Den valda idén vidareutvecklas och ett 

slutligt koncept tas fram [3].  

 
Bild 1: Designprocessen (www.svid.se) 

 

2.1 Informationsinsamling 

Informationsinsamling används för att ta reda på mer om företaget man samarbetar med, vilka 

konkurrerande produkter som finns på marknaden samt vilka kunder man försöker nå ut till. För 

att samla in denna typ av information kan man bland annat använda sig av 

marknadsundersökningar, intervjuer och enkäter. 
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2.1.1 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningar görs för att se vilket utbud som redan finns av liknande produkter. 

Undersökningen kan gå till på flera olika sätt. Bra metoder att använda är att besöka butiker som 

säljer liknande produkter, söka på internet eller prata med personer som köper dessa produkter 

[4]. 

2.1.1.1 Företagsundersökning 

Företagsundersökningen görs för att ta reda på företagets formspråk och ledord. Denna 

undersökning är viktig för att kunna anpassa den nya produkten till det befintliga sortimentet. 

Passar den inte in blir företaget mindre intresserade av att sälja produkten och kunderna kan bli 

förvirrade av något som inte stämmer överens med varumärket [5]. 

 

2.1.2 Enkätundersökning 

För att komma i kontakt med många potentiella kunder är enkätundersökningar ett bra alternativ. 

En enkät är enkel att skicka ut, exempelvis via mail, och ger en bra möjlighet att ställa många 

frågor till en större grupp människor. Nackdelen jämfört med intervjuer är att man inte kan ställa 

följdfrågor. Därför kan det vara bra att ge den som svarar på enkäten möjlighet att även 

kommentera sitt svar [6]. 

 

2.1.3 Intervjuer 

För att komplettera en enkätundersökning kan det vara givande att göra intervjuer. Vid en 

intervju har man möjlighet att utveckla frågorna och be personen att utveckla sitt svar om det är 

något som är oklart. Det kan även vara mycket givande att göra intervjuer hos butiker som säljer 

liknande produkter. En butiksanställd kan ha en annan syn på produkten än vad en kund har, 

exempelvis eventuella problem vid lagerhantering, varför kunder returnerar vissa produkter och 

vilka produkter som säljer bättre än andra [6]. 

 

2.2 Målgrupp och personas 

När man tar fram en ny produkt är det viktigt att ta reda på vilken målgrupp man designar för. 

Ofta har företaget en given målgrupp. Utifrån den kan man sedan skapa personas för att lättare 

förstå den. En persona är en påhittad eller verklig karaktär som mer ingående beskriver hur 

kunden tänker och ser på produkten. Vilken livssituation kunden befinner sig i och vilka 

önskemål kunden kan tänkas ha. Exempelvis en barnfamilj har förmodligen andra krav på 

säkerheten än vad en kvinna i 30-årsåldern som lever ensam har. En primär persona är den 

person som stämmer bäst överens med målgruppen. En sekundär persona kan vara en person 

som också kan tänkas köpa produkten men som inte tillhör den målgrupp man designar för [6]. 

 

2.3 Idégenerering 

I idégenereringsfasen tas ett flertal lösningar på problemet fram. Dessa utvärderas sedan och den 

bästa lösningen väljs ut. Under idégenereringsfasen är det bra att använda sig av kreativa 
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metoder eftersom metoderna gör att man öppnar upp sinnet för helt nya varianter på 

lösningsförslag [8]. 

 

2.3.1 Individuell idégenerering 

Individuell idégenerering är normalt svårare än den som sker i grupp. Det är lätt att låsa sig vid 

sina favoriter och svårt att komma på helt nya idéer efter en stund. Därför är det bra att använda 

sig av en del olika idégenereringsmetoder. Genom att byta fokus ibland (genom att byta metod) 

ökar man chanserna att komma på nya och varierande idéer. Det kan även vara fördelaktigt att 

använda sig av lera eller någon liknande formbar massa för att kunna bygga upp små modeller 

och känna på formerna, det kan ge kreativiteten en skjuts i rätt riktning [7]. 

 

2.3.2 Idégenerering i grupp 

När idégenereringen sker i grupper är det viktigt att anteckna allt som sägs och alla idéer som 

uppstår. Helst bör man utse en sekreterare som skriver ner allt. Gör man inte detta är det lätt att 

vissa bra idéer glöms bort på vägen. Det är också viktigt att alla vågar säga vad de tänker och 

inte hålla igen bara för att man är rädd att idén inte går hem. I och med detta bör man ha regeln 

att ingen får kritisera någon annans idéer. Nedan beskrivs ett antal idégenereringsmetoder som 

använts under idégenereringsfasen [8].  

 
Idé propping 

Idé propping är en bra metod för individuell idégenerering. Denna metod används för att skapa 

idéer kring props (annat ord för centrala betydelsefulla saker i filmberättelser) och går ut på att 

man ställs inför olika situationer med props. Vid varje situation finns det ett definierat problem 

och man använder sig av sinnesintrycken genom att titta, känna, lukta, smaka, lyssna och tänka 

på lösningar. Tanken är att man ska bli inspirerad och börja tänka kring de situationer man ställs 

inför [8]. 

 
Fiskehistorier 

När det kommer till att berätta gamla historier om sådant vi har varit med om så är det vanligt att 

vi överdriver berättelsen för att få den att låta mer spännande, ofta drar man nog till med att 

fisken man fick upp var lite större än dess verkliga storlek. På samma sätt gäller det att i den här 

metoden överdriva situationen för att skapa nya och spännande idéer. Ett exempel är en 

adventsljusstake för kvinnor i åldrarna 25-45 år. Överdrifterna kan då vara: 

● alla är rika 

● alla tänder ljus varje dag, året om 

● alla lyssnar på gospelmusik 

● alla äter hämtmat varje dag 

Utifrån detta skriver man då ner alla idéer som dyker upp [8]. 

 
Negativ idégenerering 

Något som kan få fart på idégenereringen är att vända frågeställningen från något positivt till 

något negativt. I detta fall skulle frågan “Hur ska vi göra för att ljusen ska stå stadigt?” kunna 

vändas till “Hur ska vi göra för att ljusen ska tippa?”. Denna metod bygger på och fungerar för 

att det ibland kan vara lättare att försöka förstöra något än att bygga upp något. I slutändan 
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kommer man då att vända de negativa lösningarna till positiva. Exempelvis “vida ljushållare som 

är alldeles för stora” till “väl anpassade ljushållare i standardstorlek” [8]. 

 
Merlin 

I sagan om Kung Arthur och svärdet i stenen finns en trollkarl som heter Merlin och som enligt 

berättelsen var den mäktigaste av alla trollkarlar i landet. Merlin har fyra olika sätt att trolla på, 

han kan förminska, förstora, ta bort och göra raka motsatsen. På samma sätt ska man tänka i 

denna övning men man behöver inte hålla sig till just de fyra sätten. Man kan även tänka sig 

världens dyraste, världens billigaste, världens minsta och världens största. Det viktigaste här är 

att fundera på hur man ska formulera frågeställningen och vilka idéer man är intresserad av [8]. 

 
Stafettpinnen 

Stafettpinnen är, precis som det låter, en metod där man skickar vidare sina idéer för att kunna 

bygga vidare på varandras. När man får en ny idé skickad till sig har man chansen att hitta nya 

vinklar eller lägga till fler detaljer till idén. Det är bra om varje person i gruppen kommer på flera 

idéer så att det finns mycket att jobba vidare på [8]. 

 

2.4 Fokusgrupper/Workshop 

I de allra flesta fall är det givande att arrangera en workshop eller en fokusgrupp. En workshop är 

givande eftersom man då får kontakt med personer som kan komma med helt nya tankar och 

idéer. Genom att använda sig av några olika idégenereringsmetoder kan gruppen komma fram till 

många nya och spännande lösningsförslag. 

 

Fokusgrupper är bra att använda sig av om man vill ha feedback på de idéer man har tagit fram. 

Man får då en chans att testa sina idéer på potentiella kunder och får kommentarer på 

vidareförbättringar [9]. 

 

2.5 Viktning 

För att få hjälp på traven att välja ut det lösningsförslag man vill gå vidare med kan det vara 

givande att göra en viktning. Vid en viktning börjar man med en kriterieviktning där man viktar 

de krav och önskemål man har ställt upp i kravspecifikationen mot varandra. Man ställer då upp 

alla krav i en matris, därefter jämför man ett krav mot ett annat, det som är viktigare får en 2:a, är 

de lika viktiga skriver man en 1:a och är det mindre viktigt får det en nolla, se tabell 1. På den 

vågräta raden kan man i detta exempel se att A är viktigare än B och får därför en 2:a, A är lika 

viktigt som C och får en 1:a och A är mindre viktigt än D och får en 0:a. I den lodräta kolumnen 

kan man då se de motsatta siffrorna. Efter att ha viktat alla krav och önskemål räknar man ut hur 

stor andel respektive kriterie har (S. Karlsson, personlig kommunikation, januari, 2008). 
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Tabell 1: Exempel på kriterieviktning 

Kriterie A B C D E Summa: Andel 1:  

A 1 2 1 0 2 6 6/tot.summa 

B 0 1      

C 1  1     

D 2   1    

E 0    1   

      Tot.summa =.......  

 

 

Därefter ställer man lösningsförslagen mot kraven/önskemålen, se tabell 2. Man sätter då betyg 

på hur väl lösningen uppfyller varje krav och önskemål. Betygen är i detta fall från 0 till 3 (man 

kan välja skala själv) där 3 = uppfyller mycket väl och 0 = uppfyller inte alls. För att sedan räkna 

ut slutbetyget multiplicerar man betyget med andel 1 hos kriteriet (ger andel 2), därefter adderar 

man summorna för alla och får ett slutbetyg. Det lösningsförslag som har det högsta slutbetyget 

är det som uppfyller krav/önskemål bäst och därmed är mest lämpat att arbeta vidare med (S. 

Karlsson, personlig kommunikation, januari, 2008). 

 

 

Tabell 2: Exempel på viktning av lösningsförslag 

Kriterie A B C D E Summa: Andel 1: Betyg 

Lösning 1 

Andel 2: 

A 1 2 1 0 2 6 6/tot.summa 3 3*andel 1 

B 0 1        

C 1  1       

D 2   1      

E 0    1     

      Tot.summa = 

….. 

1 totalt  Slutbetyg: 
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2.6 Fysisk modellering 

Fysisk modellering är en bra metod att använda sig av för att skapa en god förståelse av storleken 

på produkten och detaljerna. Det underlättar även för ergonomiska tester och för att kontrollera 

användarvänlighet. En fysisk modell är enkel att visa upp för uppdragsgivaren och kan 

utvärderas för att reda ut eventuella förbättringsalternativ (J. Forslund, personlig kommunikation, 

januari, 2009). 

 

Fysiska modeller kan göras i diverse material. Ett bra material att använda sig av i 

idégenereringsstadiet är en lera som inte stelnar. Leran är då lätt att forma och bearbeta tills 

önskad form är uppnådd. Andra material att använda sig av är skum och trä. Något att tänka på 

vid modellering i dessa material är att vara väl förberedd innan modelleringen påbörjas, det är 

nämligen svårt att lägga till material efter det har tagits bort. Både skum och trä kan målas och en 

verklighetstrogen yta kan skapas (J. Forslund, personlig kommunikation, januari, 2009). 

 

2.7 Visualisering 

För att underlätta visualisering av idéer kan det i många fall vara en fördel att använda sig av ett 

CAD-program. Ritas idéerna i ett 3D-program är det lätt att se hur de skulle kunna se ut, 

programmet gör det lätt att vrida och vända på modellen för att se alla detaljer. Det underlättar 

även ändringar av idén, istället för att rita en ny skiss är det enkelt att gå in i CAD-modellen och 

ändra exempelvis former och mått. Att använda sig av ett CAD-program redan under 

idégenereringsfasen för att skissa upp sina idéer kan därmed vara tidsbesparande och göra det 

lättare för fler att förstå idéerna [9].  

 

3. Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som har varit viktig för projektets genomförande. Till det 

slutliga konceptet är det viktigt att utreda vilka material och tillverkningsmetoder som är 

lämpliga att använda, därmed är det bra att ta reda på fakta om olika material och vilka 

tillverkningsmetoder som skulle kunna användas. Det kan även vara bra att titta på eventuella 

skyddsföreskrifter vid användning av levande ljus. 

 

3.1 Rekommendationer för levande ljus 

När man bränner ljus hemma är det viktigt att tänka på var man placerar ljusen. Det är viktigt att 

ljusstaken är stadig och att den inte fattar eld. Material som är bra att använda sig av är  

exempelvis porslin, metall och sten. Avståndet mellan ljusen bör vara minst 5 cm. Fler saker man 

bör tänka på är att: 

 

● inte använda manschetter av textilmaterial, plast eller papper. 

● inte placera ljusen nära något som kan fatta eld, exempelvis gardiner. 

● inte placera ljusen på plastunderlag. 

● hålla ljus och tändstickor oåtkomliga för barn. 
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● vara försiktig med tunna slutna lyktor av glas eller porslin då det trånga utrymmet kan 

göra att stearinet förångas och flammar upp. 

● den som sist går ut ur rummet släcker ljusen. Låt aldrig ljus brinna utan uppsikt. 

● kontrollera sin brandvarnare så att de fungerar. 

● alltid vara beredd på att släcka en eld. Lär alla i familjen att släcka en brand. [10] 

 

3.2 Perception 

Perception är vår förmåga att uppfatta signaler. Vid utformning av adventsljusstaken var det 

viktigt att tänka på hur människan uppfattar olika former och mönster. Adventsljusstaken bör 

vara lättförståelig ifall den kräver hopsättning eller på annat sätt ändra form [9]. 

 

3.2.1 Gestaltfaktorer 

Det finns många gestaltlagar att läsa om varav vissa kan vara bra att känna till vid 

produktutveckling. Det är bra att ta hänsyn till dessa faktorer för att skapa lättförståeliga 

produkter för användarna [9]. I detta fall var det viktigt att ha i åtanke vid utformning av 

eventuella mönster eller vid mer komplicerade former på adventsljusstaken. 

 

Symmetrifaktorn 
Symmetrifaktorn innebär att vi har en god förmåga att se symmetri i ett mönster eller en bild, än 

fast det inte alltid är exakt symmetri [9]. Se bild 2. 

 

 

 
Bild 2: Symmetrifaktorn (ur boken Produktutveckling [9]) 
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Närhetsfaktorn 
Denna faktor innebär att vi tenderar att se saker som ligger nära varandra bilda ett mönster. 

Genom att ta hänsyn till detta man kan gruppera olika delar med varandra för att visa vad som 

hör ihop och inte [9]. Se bild 3. 

 

 

 
Bild 3: Närhetsfaktorn (ur boken Produktutveckling [9]) 

 

Likhetsfaktorn 
Ifall man har figurer med liknande egenskaper kan man se dessa som ett mönster [9]. Se bild 4. 

 
 

 
Bild 4: Likhetsfaktorn (www.google.se sökord: likhetslagen) 

 

Slutenhetsfaktorn 
Här upplever man att linjer som omringar en yta bildar en helhet/gestalt [9]. Se bild 5. 

 

 

 
Bild 5: Slutenhetsfaktorn (ur boken Produktutveckling [9]) 

 

  



   

13 
 

Den goda gestaltens lag 
Denna lag visar att vi har lätt för att urskilja förändringar om det endast är en förändring bland 

väldigt många likadana, eller att vi gärna vill se kontinuitet i en kurva än om det kanske inte helt 

säkert finns där [9]. Se bild 6. 

 
 

 
Bild 6: Den goda gestaltens lag (ur boken Produktutveckling [9]) 

 

Erfarenhetsfaktorn 
Erfarenheten kan spela roll för hur vi uppfattar en gestalt. Det är lättare att se något som man har 

sett tidigare [9]. Se bild 7. 

 

 
Bild 7: Erfarenhetsfaktorn (ur boken Produktutveckling [9]) 

 

Den gemensamma rörelsens faktor 
Om olika delar följer en gemensam rörelse så upplever vi det som en gestalt [9]. Se bild 8. 

 

 
Bild 8: Den gemensamma rörelsens faktor  

(www.google.se sökord: den gemensamma rörelsens lag) 



   

14 
 

3.3 Material 

Vid val av material är det alltid viktigt att tänka på säkerheten, i detta fall spelade brandrisken en 

avgörande roll. 

 
Stål 

Stål är en legering och är i första hand en blandning mellan järn och kol. Nu på senare tid har 

man även börjat blanda i andra ämnen, exempelvis krom. Det finns både olegerade stål/kolstål 

och legerade stål. Olegerade stål/kolstål innerhåller små mängder legeringsämnen medan 

legerade innehåller större mängder. Stål används till en mängd olika produkter. Rostfritt stål 

används bland annat till hushållsutrustning medan kolstål kan användas till bilkarosser. 

 

Stål har en smältpunkt på ca.1500 grader celsius och lämpar sig därmed bra till ljus eftersom 

ljusets låga ligger på ca.1000 grader celsius [11]. 

 
Porslin/Stengods 

Porslinsprodukter består av en blandning av flera olika beståndsdelar, de består av porslin, 

benaska (beroende på porslinssort), kvarts, fältspad och leror. Vid tillverkning av porslinsmassa 

så tvättas och finmals de olika beståndsdelarna innan de fördelas ut i lämpliga mängder och 

vatten tillsätts. Efter det har blandats färdigt filtreras den mjuka massan och pumpas vidare för 

att överflödigt vatten ska pressas ut. Till slut har man en fast massa (formas till massarullar) som 

är formbar [12]. 

 

Skillnaden mellan stengods och porslin är att stengods innehåller en större andel av mineralen 

kvarts och att stengods kan brännas i högre temperaturer, ända upp till 1300 grader (jämfört med 

porslinets 1206-1209 grader celsius), så att det sintrar (glasar). Genom den varmare bränningen 

blir stengods också ett tåligare material [13]. 

 

Ek 

Det kraftiga lövträdet ek ses som Skandinaviens största träd och kan bli runt tusen år gammalt. 

Stammen kan bli upp till 30 meter hög med en omkrets på 3 meter, med vissa undantag som kan 

bli över 10 meter. Ek är ett eftertraktat material just för att det är ett tätt, starkt och hårt träslag. 

För att mörkfärga ek använder man sig av ammoniak och skulle ekvirket lagras länge under 

vatten svartnar det till slut. Ekvirket är lätt att böja och hur lätt bearbetningen av materialet är 

beror främst på densiteten. Vid tillverkning av faner används helst ett virke med låg densitet och 

smala årsringar. Ek går även bra att limma men kräver en del omsorg för ett bra resultat [14]. 

 

Ek passar bra till möbler och golv men är rätt dyrt jämfört med andra lövträd. För att göra det 

billigare limmas ofta ekfaner på en stomme av ett annat träslag [14]. 

 

3.4 Tillverkningsmetoder 

Beroende på vilket utförande och vilket material som väljs till adventsljusstaken ser 

tillverkningsmetoderna olika ut. 
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3.4.1 Träbearbetning 

Vid bearbetning i trä använder man sig bland annat av svarvar, fräsar, slipmaskiner och sågar. I 

Sverige används dessa tillverkningsmetoder främst för att göra möbler. Något man bör tänka på 

är att trä har olika egenskaper i olika riktningar [15].  

 

Svarvning - Vid skärande bearbetning av rotationssymmetriska produkter använder man sig av 

en svarv. Arbetsstycket spänns upp mellan två dockor, där den ena håller fast och roterar och den 

andra fungerar som stöd. I en svarv är det arbetsstycket som roterar och verktyget som är stilla, 

se bild 9. Svarvar finns för ett flertal olika material, där både trä och metall ingår. Denna typ av 

bearbetning kan ske både för hand och automatiskt i maskiner [16]. 

 

 
Bild 9: Svarvning (www.google.se) 

 

Fräsning - Vid fräsning spänner man fast sitt arbetsstycke i ett arbetsbord och verktygen i en 

rörlig arm, i en så kallad spindel. Därefter bearbetas arbetsstycket med hjälp av den rörliga 

armen med det roterande verktyget, se bild 10. Maskinen programmeras i förväg och byter själv 

verktyg (utifrån det inprogrammerade körschemat) för att anpassa bearbetningen efter det 

önskade resultatet [17]. 

 

 
Bild 10: Fräsning (www.google.se) 
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3.4.2 Porslin/stengodstillverkning och bearbetning 

För att lättare förstå hur tillverkningen av porslins/stengodsprodukter går till så beskrivs nedan 

hur en tekopp i porslin görs i Gustavsbergs porslinsfabrik [12]. 

 

Vid tillverkning av tekoppar börjar man med att dela upp massarullarna i skivor som läggs i en 

gipsform. Därefter placeras formen i ett halvautomatiskt verktyg som formar koppens insida. När 

insidan är färdig låter man koppen torka i några timmar. Koppens öra görs genom att man fyller 

gjutmassa (flytande för att det innehåller mer vatten) i formar och låter det torka. Efter några 

timmar kan det lossas från gipsformen. Öronen finjusteras därefter för hand genom delning 

(tillverkas två och två) och skrapning. Man skrapar ren skarvarna och lägger därefter örat i ett 

speciellt skärverktyg för att det sedan ska passa perfekt mot koppen. Örat sätts fast på koppen för 

hand och denna del kräver erfarenhet och försiktighet. Gipsformen som används vid gjutning av 

örat kan användas 50-60 gånger innan den är utsliten [12]. 

 

Efter några dagar har koppen med sitt öra torkat tillräckligt för att kunna putsas. Kanten putsas 

mot en fuktig skumgummiplatta medan resten pustas försiktigt för hand med en fuktig 

skumgummibit. Efter det fuktas kanten med koppklister innan den läggs på en platta, detta för att 

den inte ska kunna röra sig under bränningen. Bränningen tar ca. 24 timmar och 

topptemperaturen når 1206-1209 grader celcius. Nästa dag är det dags för skurning av koppen, 

den läggs då i en roterande skurtumma fylld med små klossar av trä och keramik. På 

Gustavbergs porslinsfabrik målas sedan koppen för hand. Som avslutning handsprutas koppen 

med glasyr på in- och utsidan och bränns i 1100 grader celcius (glattbränning). Under 

bränningen smälter glasyren och blir sedan hård och genomskinlig. Innan kopparna skickas ut till 

försäljning görs en avsyning där det bestäms om det blir förstasortering, andrasortering eller 

kassaktion för respektive kopp [12]. 

 

4. Genomförande 
Här beskrivs hur metoderna i kapitel 2. Metod har funnits som hjälpmedel för att ta fram ett 

antal lösningsförslag.  

 

Till att börja med gjordes ett Ganttschema, vilket var viktigt för att se så att alla delar kommer 

med och att det hinner bli klart inom utsatt tid, se bilaga 1. Därefter påbörjades 

informationsinsamlingen. 

4.1 Informationsinsamling 

För att ta reda på vad som redan finns på marknaden, Sagaforms formspråk och vad kunderna 

efterfrågar gjordes en informationsinsamling. Ett flertal olika metoder användes. 

Informationsinsamlingen var viktig för att få en bra grund att stå på inför fortsatt arbete. 
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4.1.1 Marknadsundersökning 

I detta fall har google.se använts för att sammanställa en rad olika bilder med varierande 

modeller på adventsljusstakar. Eftersom undersökningen gjorts i början av året har det inte varit 

möjligt att gå runt i butiker och titta på adventsljusstakar, vilket annars hade varit givande. 

 

Resultatet från marknadsundersökningen visar på en mycket varierande utformning, se bild 11. 

Allt från klassiska ljusstakar med fönsterlav till moderna och stilrena varianter. Vilka typer av 

ljus man använder varierar från kronljus i långa och korta modeller till blockljus och värmeljus i 

olika storlekar. 

 
Bild 11: Sammanställning befintliga adventsljusstakar (sökning via www.google.se) 

 

 
  

http://google.se/
http://google.se/
http://google.se/
http://google.se/
http://www.google.se/
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4.1.1.1 Företagsundersökning 

För att sammanställa Sagaforms formspråk har produktkatalogen studerats noggrant. Därefter har 

bilder på de produkter som bäst beskriver formspråket sammanställts, se bild 12. Utifrån 

sammanställningen kan följande nyckelegenskaper urskiljas: 

 

● Innovativa/nytänkande produkter. 

● Ofta två olika material på en produkt. 

● Liknelser med omvärlden (ex. godisskål som liknar en katt). 

 

 
Bild 12: Sammanställning Sagaforms befintliga produkter 

 

4.1.2 Enkätundersökning 

För att få veta mer om användarnas nuvarande adventsljusstakar och önskemål på en ny så 

gjordes en enkätundersökning, se bilaga 2. Enkäten testades först på några personer för att se så 

den fungerade korrekt och att den var lätt att förstå. Därefter lades den upp på facebook.com 

samt mailades ut till några anställda på Fenix Outdoor, Sekab i Örnsköldsvik, Codemill i Umeå 

och en klass vid LTU. Genom att variera kontakterna kunde en bredare målgrupp svara på 

undersökningen. 

 

http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/
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Frågor som ställdes var bland annat vilka typer av ljus de föredrar, vilket material de helst vill ha 

och hur de hade önskat att en ny såg ut. Enkätundersökningen resulterade i cirka 120 svar. 

Svaren kan sammanfattas genom dessa punkter: 

 

● Många vill kunna placera fönsterlav i ljusstaken. 

● Många trycker på brandsäkerheten. 

● 68% vill ha kronljus, 23% blockljus och resterande vill ha värmeljus eller annat. 

● Många tänder ljusen flera gånger om dagen under hela adventsveckorna. 

 

Fler svar kan ses i bilaga 3. Utifrån dessa svar kunde slutsatsen dras att många var intresserade 

av en brandsäker ljusstake som har kronljus och som är fin att ha framme och tänd från första 

advent ända fram till jul. 

  

4.1.2.1 Enkätundersökning lösningsförslag 

Bilder på de slutliga lösningsförslagen lades in i en ny enkät och skickades ut till ett 20-tal 

personer för att få en uppfattning om vilken lösning som kunderna tycker bäst om, se bilaga 4. 

Resultatet användes sedan i den presentation som visades upp för uppdragsgivaren för att även 

denne skulle få se vilka idéer som var mest populära, se bilaga 5. 
  

4.1.3 Intervjuer 

För att få veta mer om vad kunderna efterfrågar vid köp av adventsljusstakar gjordes en intervju 

hos Önska i Umeå. Syftet med intervjun var att ta reda på vilken typ av adventsljusstake som 

kunderna efterfrågar, vilken storlek på ljusen samt vilket utförande och material som de flesta 

söker. Frågor som ställdes var bland annat om kunderna vill kunna fylla sin ljusstake med 

fönsterlav, vilka material de efterfrågar och om det är något de verkligen inte vill ha. Intervjun 

var givande och visade bland annat på att säkerheten går först, många vill ha en stilren ljusstake 

och att vissa ibland kan lämna tillbaka den för att ljusen inte sitter tillräckligt stadigt, fler frågor 

och svar kan ses i bilaga 6. Personalen visade även upp den adventsljusstake som var mest 

populär innan jul, vilket var givande för då kunde ljuskoppen mätas och användas som 

utgångspunkt. 

  

4.2 Målgrupp och personas 

Enligt Johan Linde, VD på Sagaform, är deras målgrupp en kvinna mellan 25 och 45 år som har 

medel till hög inkomst och som är intresserad av matlagning och heminredning. 

 

För att lättare förstå målgruppen har fyra personas skapats. Genom dessa skapas en bättre bild 

över typiska användare av Sagaforms produkter och man ser vilka problem som finns och vilka 

som kan uppstå. De var ett bra stöd vid idégenereringen. 

 

Primära personas 
Primära personas har skapats för att passa in på målgruppen. 
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Anna 30 år 
Anna är en glad tjej från norrland som är butikschef i en klädbutik. Hon har man och två små 

barn. Hon älskar julen och tänder självklart sin adventsljusstake varje år. Det hon nu börjar bli 

lite orolig för är att barnen ska lyckas välta omkull ljusstaken när ljusen är tända. Hon tycker det 

är fint att pynta ljusstaken med lite fönsterlav men är även här rädd för brandrisken. Hon vill 

därför ha en stadig ljusstake som även är lätt att förvara bland allt annat julpynt. 

 

Karin 45 år 
Karin jobbar på ekonomiavdelningen på ett stort företag och har en medelhög inkomst. Hennes 

barn har flyttat ut och hon och hennes man bor kvar i villan. Karin tycker att traditioner är 

viktiga och tänder adventsljusstaken varje år. Hon får byta ut ljusen flera gånger under december 

eftersom hon tänder dem mest hela tiden. Hon skulle därför vilja ha två adventsljusstakar, en 

med blockljus som brinner länge och en traditionell med kronljus. Skulle hon köpa en ny 

ljusstake idag skulle hon satsa på en enkel och stilren design som passar in i hennes moderna 

hem. Hur mycket den kostar är inte så viktigt, huvudsaken är att hon trivs med den. 

 

Sekundära personas 
Sekundära personas har skapats för att designen inte ska begränsas till endast målgruppen. 

 

Olle 25 år 
Olle läser på Universitet och bor i Stockholm. Han tycker om julen men har inte julpyntat 

speciellt mycket sedan han flyttade hemifrån. Han tycker om när föräldrarna tänder 

adventsljusstaken men har själv inte skaffat någon ännu. Han har inte riktigt hittat någon han 

tycker om. Han vill gärna ha en stilren och stabil ljusstake som tar lite plats vid förvaring. 

 

Maja 21 år 
Maja har nyligen flyttat hemifrån och har inte riktigt hunnit fylla sitt hem än. Hon känner att hon 

vill köpa en adventsljusstake som hon kan dekorera med fönsterlav och små porslinssvampar. 

Under hela hennes uppväxt har hennes föräldrar haft en sådan så hon vill gärna fortsätta med det. 

 

4.3 Individuell idégenerering 

Den individuella idégenereringen utfördes i omgångar. Först gjordes en klassisk brainstorming 

där det gällde att komma på så många idéer som möjligt. När idéerna sinade användes 

idégenereringsmetoden idé propping. De props som då användes var ett äpple, en glöggmugg, ett 

badkar och en varm kopp te. Tack vare dessa kom idéerna tillbaka och ett antal nya idéer 

antecknades. Sist av allt användes enkätundersökningen som grund för att komma på ytterligare 

några lösningar. Genom att titta på vad kunderna önskar kunde idéer tas fram som passar 

önskemålen. Även idéer som dök upp utanför själva idégenereringen antecknades för att inte 

glömmas bort. 
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Efter att ha presenterat ett antal lösningsförslag för uppdragsgivaren gjordes idégenereringen om, 

se kapitel 8. Lösningsförslag. För att öka kreativiteten ytterligare gjordes en klassisk trolldeg för 

att kunna bygga mindre modeller av adventsljusstakar, se bild 13. 

  

 
Bild 13: Lermodellering 

 

4.4 Fokusgrupper/workshop 

Två fokusgrupper/workshopgrupper användes både för idégenerering och för utvärdering av 

lösningsförslag. Eftersom detta projektarbete inte utförs i grupp var en workshop extra viktig för 

idégenereringen. 

 

Workshopen planerades noggrant innan den ägde rum. Några idégenereringsmetoder från kapitel 

2.3 Idégenerering valdes ut, varav en användes till första gruppen och två till den andra. Detta 

för att få en större variation på lösningsförslagen. 

 

I båda fallen inleddes workshopen med en kort beskrivning av examensarbetet. Här informerades 

det kort om enkätundersökningen, att lösningarna kan vara både för kronljus och blockljus och 

att workshopen är viktig för att bidra till nya idéer. Därefter fick deltagarna skriva ner eventuella 

idéer de redan bar på för att sedan vara redo att ge sig på idégenereringsmetoderna. 

 

Workshop 1 - Kvinnor 40-50 år 
Efter inledningen började gruppen självmant att diskutera lösningsförslag på adventsljusstakar. 

Efter en stunds diskussion påbörjades den metod som valts ut för detta tillfälle. Metoden 

förklarades först för att alla deltagare skulle få en inblick i hur den gick till sedan kördes den 

igång. I detta fall valdes Idépropping som metod. De props som valdes kan ses i bild 14. 
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Bild 14: Idéprops (sökning via www.google.se) 

 

 
Workshop 2 - Män och kvinnor 25-30 år 
Denna grupp kom med ett flertal lösningsförslag redan innan metoderna hade påbörjats. Därmed 

fick de längre tid på sig att anteckna alla idéer innan det var dags för den första metoden, som för 

denna grupp var “Merlin”. I detta fall användes Merlin för att få fram en del galna idéer som 

sedan kunde användas som inspiration för vidare idégenerering. De fyra varianter som gruppen 

fick fundera kring var: världens dyraste, världens billigaste, världens största och världens minsta 

adventsljusstake. 

 

Den andra metoden som användes var stafettpinnen. Eftersom detta var i slutet av workshopen 

och idéerna började sina fick alla i gruppen rita upp en idé var som sedan skickades vidare till 

höger. Annars är det bra om varje person kan komma på flera idéer att skicka. 

 

Som avslutning fick båda grupperna agera fokusgrupp och se flera lösningar och ge 

kommentarer och idéer på förbättringar av dessa. Denna del var viktig eftersom det visade på vad 

kunderna tycker bäst om. Redan här kunde vissa lösningsförslag sållas bort. 
 

5. Nulägesbeskrivning 
Idag finns det väldigt många varianter på adventsljusstakar. Det finns ljusstakar för kronljus, 

blockljus och värmeljus. Många av dagens modeller är klassiska och kan fyllas med fönsterlav 

eller annat pynt. Dagens adventsljusstakar är ofta en del av kundernas inredning, vilket gör 

formgivningen extra viktig. Idag är kunderna väl medvetna om den brandrisk som vissa 

ljusstakar för med sig. De väljer därför en ljusstake som uttrycker säkerhet och stabilitet.  

 

Sagaform är noga med att följa sin affärsplan och producerar därför endast produkter som 

uppfyller den. Många av deras produkter har ofta fler funktioner än de som kan ses vid första 

anblicken, vilket gör att man ofta får en “aha-upplevelse” när man läser instruktionerna. 

 

Sagaform har idag en adventsljusstake för kronljus. Den är i svart metall och rund med 

utstansade julmotiv runt hela kanten, se bild 15. De vill nu ha en som är mer särpräglad och 

sticker ut från de befintliga adventsljusstakarna. I dagsläget har Sagaform inte uttryckt något 

speciellt miljötänk eller miljöarbete. 

 



   

23 
 

 
Bild 15: Sagaforms nuvarande adventsljusstake 

 

 

6. Framtidsbeskrivning 
Sagaform, tillsammans med många ledande formgivare, släpper ständigt nya konkurrenskraftiga 

produkter. För att sälja som bäst gäller det att följa de trender som finns för tillfället och gärna 

ligga steget före in i nästa. 

 

Allt fler börjar bli miljömedvetna och källsortering har blivit en vardag för de flesta, något som 

inte alls var en självklarhet för några år sedan. Med denna medvetenhet följer även trenden att 

man vill köpa ekologiska och hållbara produkter. Därmed blir det även allt viktigare för företag 

att satsa på miljövänliga och gärna återvinningsbara produkter [18]. Även Sagaform kommer 

mest troligt att i framtiden få satsa mer på ett hållbart miljötänk för sin produktion. 

 

En annan liknande trend just nu är att väldigt många satsar på hälsosam mat och träning som 

passar varje enskild individ. Befolkningen blir mer och mer medveten om vad det är för mat de 

äter, hur den har producerats och var den kommer ifrån. Detsamma gäller även de produkter de 

köper [19]. Det blir allt viktigare att de är tillverkade i Sverige och skulle den vara tillverkad 

utomlands är vi noga med att det sker med bra arbetsvillkor. 

 

Vid utformning av adventsljusstaken är det därmed viktigt att tänka långsiktigt. Den bör hålla i 

många år och så långt det är möjligt vara återvinningsbar. 
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7. Kravspecifikation 
Utifrån marknadsundersökningen, enkätundersökningen, intervjuer och Sagaforms krav ställdes 

en kravspecifikation upp, se tabell 3. Kravspecifikationen är viktig för att sedan kunna vikta 

lösningsförslagen mot varandra och se vilka som uppfyller kraven och önskemålen bäst. 

 

Tabell 3: Kravspecifikation 

Kriterienr Ändring Krav (K)/ Kriterium Förklaring 
Önskemål 
(Ö) 

       1. Geometri 

 1 15-feb K Anpassad för fyra ljus 

 2 15-feb K Stadiga hållare för ljusen Ljusen ska inte kunna 
luta  
eller falla 

3 15-feb K Uttrycka säkerhet Genom att se stadig ut 
4 15-feb Ö Kunna applicera valfritt pynt 

 

     

 

    2. Material 

 5 15-feb K Tåla normal användning Hållfast, slitage (färgen 
m.m.),  

6 15-feb Ö Ej bli missfärgad av stearin 

 

 

  

         3. Design & Tillverkning 

 7 15-feb K Passa målgruppen (Kvinnor 25-45 
med medel till hög inkomst) 

 8 15-feb K Underlätta hantering Lättförståelig för kund 
9 15-feb K Underlätta förvaring För kunden 

    

         4. Kostnad 

 10 15-feb Ö Pris i butik under 300 kr 

 11 15-feb Ö Billig tillverkning Materialval, enkel form 

 

      

       5. Miljö 

 12 15-feb Ö Återvinningsbar 

 13 15-feb Ö Underlätta lagring Transporter och lager 

 

  

   

 

  

 

6. Säkerhet 

 14 15-feb K Brandsäker 

 15 15-feb K Stabil 
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8. Resultat från idégenerering 
Båda workshoparna resulterade i ett antal lösningsförslag. Ett urval av dessa presenteras nedan 

under respektive workshopgrupp och metod som användes och en sammanställning av samtliga 

idéer kan ses i bilaga 7. Fler av dessa idéer låg sedan som grund/inspiration till nya 

lösningsförslag. 

 

8.1 Workshop 1 
Gruppen hade några idéer redan innan metoden för just denna workshop påbörjades, se bild 16. 

Detta gjorde att diskussionerna kom igång på ett bra sätt. Här kan man se att många idéer är 

klassiska ljusstakar men ändå någon som sticker ut en del. Med tanke på det var det bra att 

använda en metod också för att deltagarna skulle tänka mer utanför ramarna. 

 
Bild 16: Idéer i början i workshop 1 
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Idépropping 

Utifrån de idéprops som användes enligt 4.4 Workshop/fokusgrupp genererades ett antal nya 

idéer på hur adventsljusstaken skulle kunna se ut, de som sedan har inspirerat till ett antal 

lösningsförslag kan ses i bild 17. Här kan man se att formen på den idéprops som användes för 

tillfället speglade av sig i formen på de nya idéerna. När det kom till personerna som användes så 

var det deras personlighet som speglades, exempelvis Reinfeldt resulterade i en ganska stel men 

enkel lösning medan Kronprinsessan Victorias lösning fick en mer mysig känsla över sig med 

möjlighet till utbytbara personliga bilder. 

 
 

Bild 17: Idéer utifrån idépropsen 
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8.2 Workshop 2 
I denna workshop var gruppen som mest aktiv innan de två metoderna påbörjades. De skissade 

ner en mängd idéer direkt och ett urval av dessa kan ses i bild 18. Dessa idéer skiljer sig mer från 

de klassiska ljusstakarna. Känslan som uppstod under denna workshop var att de vågade ta ut 

svängarna mer och vågade rita sådant som kanske inte alltid fungerar men som kan väcka nya 

fungerande idéer. 

 
Bild 18: Idéer i början av workshop 2 
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Merlin 

Metoden Merlin gav en del intressanta lösningsförslag. Ett urval av idéerna presenteras här under 

respektive kategori, se bild 19. Idéerna var väldigt spridda och visar allt mellan en ljusstake gjord 

av en tändsticksask till ett hus eller en ljusstake gjord i diamant. Resultatet för denna metod 

skulle kunna sammanfattas med att idéerna blir mer och mer innovativa ju större frihet personen 

får. I de fall de skulle rita upp världens dyraste och världens största kom det fram en bred 

variation av lösningar, allt från ett eiffeltorn till en ljusstake gjord i diamant. Detta beror 

förmodligen på att de inte längre tänker funktionsdugligt och begränsas därmed inte på samma 

sätt. 

 

 
Bild 19: Idéer utifrån Merlin 
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Stafettpinnen 

Stafettpinnen resulterade i ett flertal lösningar, två av de som har inspirerat till nya 

lösningsförslag kan ses i bild 20. Det blev allt från vanliga ljuslyktor till mer avancerade former. 

I slutet av denna övning märktes det att idéerna började ta slut, det blev allt svårare att lägga till 

nya idéer till koncepten, på slutet lades det till saker bara för att lägga till och inte för att förbättra 

lösningarna. Detta kan ses på exempelvis lösningen längst upp till höger där det hänger 

fönsterlav ner från ljusstaken. 

 

 
Bild 20: Idéer utifrån Stafettpinnen 
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9. Lösningsförslag 
Utifrån workshopgrupperna och den egna idégenereringen togs 11 lösningsförslag fram, se 

bilaga 8. Dessa visades upp för uppdragsgivaren. Lösningsförslagen var väl traditionella och 

uppfyllde inte Sagaforms företagsidé fullt ut. Idégenereringen gjordes därför om och 12 nya 

idéer togs fram, se bild 21. Dessa sammanställdes i en enkätundersökning som skickades ut till 

ett 20-tal personer som fick rangordna dem från 1 till 12, där 1 = gillar mest och 12 = gillar 

minst, se bilaga 4. Resultatet från enkätundersökningen samt en beskrivning av respektive 

lösningsförslag skickades till uppdragsgivaren för kommentarer, se bilaga 5. 

 

Bild 1 till 4 bygger alla på samma grundform, de har en lutning som gör att ljusen automatiskt 

kommer att få en höjdskillnad. Liknande form kan ses i resultatet från workshop 2 (se bild 18 

och 19). Bild 5 till 7 har också liknande former, dessa liknar broar på olika vis. Den stora 

skillnaden mellan dem är att bild 5 och 6 kan upplevas stadigare än bild 7. En del inspiration till 

dessa löningar är hämtad från workshop 2 (se bild 20). Även mellan bild 8 och 9 kan stora 

likheter ses. Här eftersträvades mjuka former med ett spännande uttryck. Dessa kan dock 

upplevas en aning ostadiga och inte helt riskfria att använda. Detta skulle kunna leda till 

osäkerhet hos kunden och göra att kunden avstår från köp. Bild 10 och 11 bygger båda på en 

trappliknande form där ljushållarna är skillnaden mellan dem, i den ena är de fyrkantiga och i 

den andra är de runda. Bild 12 visar ingen direkt koppling till de andra lösningförslagen, den är i 

första hand inspirerad av workshop 2 (se bild 18). 
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Bild 21: Resultat från andra omgången av idégenereringen 

 

  



   

32 
 

10. Val av lösning 
De fyra lösningsförslag som låg bäst till efter undersökningen valdes att tas vidare till viktning, 

se bilaga 5. Först viktades kraven och önskemålen mot varandra för att se hur stor vikt respektive 

krav/önskemål hade. Därefter viktades lösningarna mot kraven/önskemålen för att se vilken 

lösning som uppfyllde dem bäst, se bilaga 9. I första hand ligger fokus på hur väl lösningarna 

uppfyller kraven och ifall några lösningar ligger väldigt lika kan önskemålen vägas in. De fyra 

lösningsförslag som togs vidare till viktning kan ses i bild 22. 

 

 
Bild 22: Lösningsförslag som togs till viktning 

 

Det lösningsförslag som vann viktningen var lösningsförslag 2. Det uppfyllde kraven och 

önskemålen bäst. Den som vann omröstningen i undersökningen var lösningsförslag 1 och den 

som uppdragsgivaren gillade bäst var lösningsförslag 4. Lösningsförslag 4 låg sämst till i 

viktningen men valdes ändå eftersom uppdragsgivaren såg den som mest innovativ och lustfylld, 

den skulle därmed uppfylla företagets affärsidé bäst. Skillnaden i resultatet från viktningen var 

heller inte speciellt stor så lösningsförslaget skulle kunna förbättras och uppnå högre betyg 

genom en vidareutveckling. 
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11. Vidareutveckling av vald lösning 
Den valda lösningen gjordes om för att passa uppdragsgivarens önskemål och för att uppfylla de 

tidigare ställda kraven/önskemålen bättre. Lösningen gjordes om på så vis att den endast fick ett 

centrumstag som de fyra ljushållarna placeras på och att ljushållarna och centrumstaget gjordes 

löstagbara för att lättare kunna packa och förvara ljusstaken. 

 

Avståndet mellan ljusen anpassades för att uppfylla rekommendationerna på lämpligt avstånd 

mellan levande ljus. Även formen på ljushållarna ändrades för att ljushållarna skulle komma 

längre ifrån varandra när de nu sitter på samma centrumstag, se bild 23 och 24. Tjockleken på 

ljushållarna gjordes också större för att ljusen ska sitta stadigare i dem. Ljushållarnas djup 

anpassades för att passa ett klassiskt kronljus och någon extra millimeter lades till för 

säkerhetsskull.  

 

 
Bild 23: Ljushållare 

 

 
Bild 24: Vidareutvecklat koncept 
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För att ljushållarna inte ska kunna rotera runt centrumstaget under tiden ljusen brinner lades en 

mutter till längst upp på centrumstaget. Med den kan man då skruva åt ljushållarna så att de 

håller sig på plats. För att ta fram en snygg form på muttern som passar in med resten av 

ljusstaken användes cernitlera. Med hjälp av lera var det enkelt att känna på olika former och 

snabbt bilda en uppfattning om vilken form som stämde bäst överens med resten av ljusstaken, se 

bild 25. 

 

 
Bild 25: Lermodellering mutter 

 

Den form som valdes till muttern inspirerades från den helt runda modellen (längst upp till höger 

i bild 25), skillnaden var att det lades till en sluten topp för att dölja centrumstaget och för att få 

en snyggare helhet, se bild 18. Genom dess runda form smälter den in bland de övriga detaljerna 

och eftersom att den inte har några direkta greppytor (exempelvis räfflade kanter) förhindrar det 

att användaren drar åt för hårt. Det är risk att ljushållarna skadas om muttern dras åt för mycket.  

 

 
Bild 26: Mutter 
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För att pinnen ska vara löstagbar men ändå sitta bra under användning gjordes pinnhållaren på 

bottenplattan högre (stabilare med högre väggar), se bild 27, och i botten gjordes urgröpningar så 

att vingarna på pinnen ska fastna så den inte kan rotera när man drar fast ljushållarna, detta gör 

också att man slipper luta hela ljusstaken när man drar åt och ljushållarna håller sig därmed på 

plats. Det gemensamma utseendet på mittpinnen och bottenplattan blir en självtalande funktion 

för användaren, se bild 28. Detta kan härledas till likhetsfaktorn och kunden kommer utan 

instruktioner att förstå hur pinnen fästs vid bottenplattan. 

 

 
Bild 27: Bottenplatta med stöd i mitten 

 

 
Bild 28: Centrumstaget och undersidan på bottenplattan 
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Tanken med den halvcirkelformade bottenplattan (se bild 22, lösningsförslag 4) var att man 

skulle ha den ståendes nära kanten av bordet och att ljushållarna ska vara fixerade åt sidorna och 

framåt (ej bakåt). Med den nya funktionen att man kan skruva fast ljushållarna i de lägen man 

själv vill ha dem fick även bottenplattan en ny form. Nu blev det möjligt att placera ljushållarna 

bakåt vilket gjorde att bottenplattan blev rund för att passa alla utföranden, se bild 29. 

 

 
Bild 29: Rund bottenplatta 
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12. Slutlig lösning 
Det slutliga konceptet ger kunden en viss möjlighet att själv påverka utseendet på ljusstaken, 

kunden kan variera det genom att rotera ljushållarna till önskat läge, se bild 30. Det som också är 

en fördel är att den är så pass lätt att plocka isär och därmed inte tar speciellt stor plats vid 

förvaring. 

 

 

 
Bild 30: Slutligt koncept 

 

I bild 31 och 32 kan den slutliga lösningen ses med materialsättning. Önskemålet är att 

ljushållarna kommer i åtminstone två färger för att så många som möjligt ska känna att den 

passar in i deras hem. Bottenplattan behåller sin naturliga färg, se 12.1 Materialval, medan 

ljushållarna skulle kunna vara vita, svarta eller eventuellt röda. Muttern skulle kunna vara i 

samma färg som ljushållarna. Vitt och svart är färger som passar in i de flesta hem och skulle 

därmed vara enkla färger att använda sig av, rött är mer juligt och är något som många kan 

föredra i juletider. I bild 33 har ljusstaken placerats på ett bord för att få en känsla över hur 

stor/liten den egentligen är. 
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Bild 31: Ljusstaken med material. Ljushållare i vitt. 

 
Bild 32: Ljusstaken med material. Ljushållare i rött. 
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Bild 33: Adventsljusstaken placerad i en miljö. 
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Ljusstakens bottenplatta har en diameter på 200 millimeter, den totala höjden är cirka 153 

millimeter och ljushållarna sticker ut 92,5 millimeter från mitten. Hålen för ljusen är 22 

millimeter och centrumstagets diameter är 8 millimeter. Mutterns diameter harmonierar med 

ljushållarna och är 30 millimeter. Se bild 34. 

 

 
Bild 34: Ritning med huvudmått 
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12.1 Materialval 

Vid val av material var det extra viktigt att tänka på brandrisken. Därför valdes stengods för 

ljushållarna. Stengods klarar höga temperaturer och riskerar inte att fatta eld när ljusen börjar 

brinna ner. Stengods är även bra för att undvika missfärgning från rinnande stearin eftersom det 

är lätt att rengöra.  

 

Till centrumstaget valdes metall för att lättare kunna skruva på muttern. Den är även bra att ha i 

metall eftersom avståndet från centrumstaget till ljusen inte är så stort, brandrisken minskar 

därmed jämfört med om man skulle ha gjort den i exempelvis ek. 

 

Till bottenplattan valdes trämaterialet ek. Ek valdes för att det är ett tåligt material som klarar 

stora påfrestningar. Det är viktigt att mittpinnen hålls på plats och att hållaren för den inte 

spricker. Till denna del hade metall kunnat väljas men det ansågs vara för dyrt för att användas 

till så stora delar. Att bottenplattan är i ek anses inte påverka brandrisken nämnvärt, droppande 

stearin skulle inte utgöra någon fara. Det som skulle kunna vara farligt är om ett ljus tippar men 

då ligger problemet i konstruktionen och inte i materialet. 

 

12.2 Tillverkningsmetoder 

Efter ett samtal med en erfaren ingenjör inom tillverkning (Claes Eriksson på Knightec ab i 

Örnsköldsvik) anses svarvning vara den mest lämpliga metoden för bottenplattan. Eftersom 

plattan är rotationssymmetrisk är det lätt att få till den rätta formen på både kanten och 

pinnhållaren i mitten. Urgröpningarna under som ska hålla mittpinnen på plats kan fräsas ut. 

 

Ljushållarna kan göras dels för hand och dels i formar. Först kan stengodset fyllas upp i en form 

som är formad efter hur ljushållarna ska se ut, då detta har torkat kan det krävas en 

handpåläggning för att få till de sista detaljerna på formen. Därefter bränns hållarna i lämplig 

temperatur. 

 

Efter en dialog med Andreas Almqvist på institutionen för teknikvetenskap och matematik vid 

Luleå tekniska universitet anses en vanlig standardgängning med en inte alltför hög stigning 

passande för muttern. Ju högre stigning en gänga har desto mer moment krävs det för att dra åt 

muttern. I och med att denna mutter är helt rund på utsidan är det bättre med en mindre stigning 

för att inte behöva så stor kraft. För att spara på verktygskostnader skulle muttern kunna köpas in 

färdig. 

 

Till mittpinnen vore det lättast att köpa in färdiga stänger på 8 mm i diameter som sedan kapas i 

rätt längd och att en gängning görs längst ut. Längst ner kan man då skära ut ett hål för 

’vingarna’ och sedan fästa en fyrkantig bit som sticker ut åt varsitt håll, se bild 35 och 36. 
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Bild 35: Mittpinnen med utsågad rektangel 

 
 

 
Bild 36: Rektangel till botten på mittpinnen 

 
 
 

12.3 Påsiktsmodell 

En påsiktsmodell har tagits fram för att på ett enkelt sätt kunna utvärdera den slutliga lösningen. 

Bottenplattan har gjorts i furu (på grund av tillgängligheten) och ljushållarna i en självtorkande 

lera. Den självtorkande leran valdes för att komma så nära stengods som möjligt, det ger en 

bättre bild över hur de verkliga ljushållarna faktiskt kommer att upplevas. Till centrumstaget har 

en 6 millimeter gängstång använts och längst ner har en låsmutter fästs för att sedan kunna 

skruva åt ljushållarna. Längts upp valdes en vanlig mutter (på grund av tillgängligheten) för att 

se hur enkelt det är att dra åt muttern för hand. I bild 37 kan påsiktsmodellen ses både med och 

utan kronljus. 
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Bild 37: Påsiktsmodell med och utan kronljus 

 

 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att adventsljusstaken känns stabil och ljushållarna hållbara. Det 

är enkelt att skruva fast ljushållarna med hjälp av muttern och det kommer bara att bli lättare 

med den större muttern som tagits fram till produktkonceptet (se bild 26).  

 

Ett centrumstag på 6 millimeter är tillräckligt men ett på 8 millimeter skulle ge ett stadigare 

intryck, därför får det tidigare valda centrumstaget på 8 millimeter vara kvar till 

produktkonceptet. 

 

För att förenkla tillverkningen skulle det vara lättare att placera en mutter i botten på 

centrumstaget och sedan fräsa ut ett sexkantigt hål i botten på bottenplattan så att muttern inte 

kan rotera då ljushållarna dras åt. Detta skulle göra att momentet med att fästa vingarna längst 

ner på centrumstaget försvinner, istället kan en gängning göras här precis som på andra sidan 

centrumstaget (för muttern längt upp). 

 

Ett problem som uppstod med bottenplattan var att den slog sig efter tillverkningen. Den har böjt 

upp sig i kanterna vilket gör att den står ostadigt. Skulle produkten tas vidare till tillverkning är 

detta något som måste undersökas noggrannare, ifall detta problem även uppstår med ek kan det 

hända att bottenplattans tjocklek måste ändras eller på annat sätt göras stabil.  
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13. Utvärdering 
Många av de metoder som togs upp under kapitel 2. Metoder har varit till stor hjälp under 

idégenereringen. Genom att titta på den utveckling som har skett bland lösningsförslagen, från 

väldigt traditionella lösningar till mer innovativa, ses en tydlig förändring tack vare användandet 

av ett flertal idégenereringsmetoder som öppnat upp för nya idéer.  

 

Den slutliga lösningen stämmer bra överens med Sagaforms befintliga produktsortiment. Den har 

blandade material, är nytänkande när det gäller adventsljusstakar och har material som kan ses på 

många av Sagaforms produkter. I jämförelse med marknadsundersökningen går det heller inte att 

se några uppenbara likheter med de adventsljusstakar som finns på marknaden idag. 

 

När den slutliga lösningen jämförs med kravspecifikationen så uppfyller lösningen många av de 

krav som ställdes. Ljusstaken är stabil med sin runda bottenplatta, den är lätt att transportera och 

förvara eftersom den går att plocka isär och är även lätt att hantera för kunden eftersom det inte 

är något komplicerat moment att bygga ihop ljusstaken.  

 

De stilrena formerna gör att den passar in bland många inredningsstilar. Genom att även ge en 

viss valmöjlighet när det kommer till färger ökar chanserna att den ska passa in i fler hem. 

 

Genom att ljusen går att rotera runt centrumstaget uppfyller ljusstaken de säkerhetsföreskrifter 

som finns för levande ljus. Det går att få ljusen tillräckligt långt ifrån varandra för att undvika att 

de värmer varandra. Genom att använda stengods som material på ljushållarna förhindras även 

brand ifall ljusen brinner ner för långt. 

 

14. Förpackningsförslag 
För att skydda ljushållarna under transport och lagring (både vid lagerhållning och hemma hos 

kunden) bör förpackningen innehålla uppdelade ytor så att ljushållarna i stengods inte repas eller 

förstörs. I bild 38 och 39 kan ett förslag ses på hur en förpackning skulle kunna se ut. I de fyra 

lika stora facken finns det plats för ljushållarna. I mittenfacket ryms mittpinnen, muttern och 

eventuella packningar. Längst upp läggs sedan bottenplattan upp och ner så att upphöjningen i 

mitten på plattan kommer ner i facket för mittpinne m.m. I väggarna har ett lämpligt utrymme för 

bottenplattan skurits ut. På förpackningen bör det även finnas någon form av varningstext som 

beskriver hur långt ifrån varandra ljusen är rekommenderade att sitta. 
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Bild 38: Förpackning ovanifrån 

 

 
Bild 39: 3D-vy förpackning 
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15. Diskussion 
Slutresultatet blev väldigt intressant. När projektet påbörjades var det mest bara klassiska 

adventsljusstakar som dök upp i tankarna. Det koncept som nu är framtaget är mer innovativ och 

spännande, det känns som att denna typ av adventsljusstake skulle passa bra i Sagaforms 

sortiment. Det är intressant att se utvecklingen av alla idéer som har kommit fram under 

projektets gång, de har gått från klassiska ljusstakar till mer spännande former. Resultatet har 

också påverkats positivt genom workshopgrupperna eftersom de har lett till nya sätt att se på 

lösningsförslag. Slutresultatet blev snäppet bättre än förväntat. 

 

Feedback från Sagaform har också gjort att projektet har utvecklats i rätt riktning. Bara några 

små kommentarer kunde göra att vidareutvecklingen gick bättre och att konceptet mer och mer 

liknade Sagaforms sätt att tänka. 

 

En lärdom från de två workshopparna är att man i förväg bör tänka mer på vilken grupp man står 

inför och vilka metoder som kan tänkas passa dem bäst. I workshop 2 var gruppen mer effektiv 

innan metoderna började användas. De hade många idéer och satt ganska länge och skissade 

innan de blev avbrutna för att gå vidare. Här skulle de kanske inte ha blivit avbrutna förrän de 

kört fast. På grund av tidsbrist var det dock inte möjligt att vänta längre. 

 

En del som hade kunnat göras bättre var den första omgången av idégenereringen. Fokus låg 

alldeles för mycket på svaren från enkätundersökningen och knappt alls på vilket företag 

lösningarna var ämnade för. Detta ledde till att idéerna inte blev lika spännande och innovativa. 

Därmed var det bra att få göra om den delen av projektet eftersom det då kom fram mer passande 

lösningar. 

 

Tillverkningsmetoderna anses vara lämpliga utifrån den information som har tagits fram under 

projektets gång. För att verkligen få fram vilka metoder som hade varit bäst lämpade hade det 

varit bra att få föra den diskussionen med Sagaform, vilket tyvärr inte har varit möjligt.  
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16. Rekommendationer  
För att ljushållarna inte ska gå sönder när muttern dras åt rekommenderas packningar mellan 

varje yta. En smal gummipackning mellan bottenplattan och första ljushållaren, mellan varje 

ljushållare och mellan den sista och muttern. Istället för att ta fram verktyg och tillverka egna 

packningar rekommenderas inköp av färdiga packningar i lämplig storlek och färg. För att 

packningarna ska rymmas bör även mittpinnen förlängas med samma mått som den totala 

tjockleken för alla packningar. 

 

Som tidigare nämnts i 12.3 Påsiktsmodell kan låsningen på undersidan av centrumstaget göras 

enklare genom att göra en gängning längst ner på centrumstaget för att kunna fästa en mutter 

även där, därefter fräsa ut ett sexkantigt hål i botten på bottenplattan så att muttern inte kan 

rotera. Rekommendationen är att göra en beräkning på vilken metod som är billigast ur 

tillverkningssynpunkt och kontrollera vilken metod som är lättast att använda och därefter 

bestämma den bästa konstruktionsmetoden. 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 15. Diskussion rekommenderas en varningstext/informationstext 

på förpackningen som beskriver hur långt ifrån varandra ljusen bör sitta. Som ljusstaken är 

utformad går det att placera dem alldeles för nära varandra och detta kan då undvikas genom rätt 

information. 

 

I 12.3 Påsiktsmodell togs även rekommendationer för bottenplattan upp. Eftersom furu slår sig 

efter tillverkning rekommenderas tester även på ek. Ifall ek slår sig på samma sätt måste 

utförandet på bottenplattan ses över. Antingen görs bottenplattan tjockare (ifall det ger ett bättre 

resultat) eller så får annan lämplig metod undersökas.   
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Bilaga 2 

Enkätundersökning Adventsljusstakar 
Hej! Jag heter Sarah Sandström och skriver ett examensarbete inom Teknisk Design, med inriktning mot 
produktutveckling. I samarbete med Sagaform håller jag på att ta fram en ny adventsljusstake. Jag skulle 
bli väldigt glad om du tog dig tid att svara på min undersökning, det tar bara några minuter. Denna 
enkätundersökning är viktig för att jag ska kunna utforma produkten efter kundens önskemål. Tack på 
förhand! 
*Obligatorisk 
 
Kön * 

  Kvinna 

  Man 

 
Ålder * 

  < 20 år 

  21 - 30 år 

  31 - 40 år 

  41 - 50 år 

  51 - 60 år 

  > 60 år 

 
Har du en adventsljusstake? *En sådan där man tänder ett ljus varje advent. 

  Ja 

  Nej 

 

 
Om ja 

 

Använder du adventsljusstaken varje år? * 

  Ja 

  Nej 

 
När köpte du en ny senast? * 

  < 1 år sedan 

  2 - 3 år sedan 

  4 - 5 år sedan
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  6 - 10 år sedan 

  11 - 15 år sedan 

  16 - 20 år sedan 

  > 20 år sedan 

 
När tänder du ljusen? *Tänder du endast ljusen på advent eller även under veckan fram till nästa advent? 

Kryssa för lämpligt alternativ nedan. 

  Endast på adventsmorgonen 

  Endast på adventskvällen 

  Mitt på dagen och endast på advent 

  Flera gånger om dagen under advent 

  På morgonen, flera gånger i veckan 

  På kvällen, flera gånger i veckan 

  Mitt på dagen, flera gånger i veckan 

  Flera gånger om dagen under hela veckan 

  Övrigt:  

 
Hur många adventsljusstakar har du? * 

  1 st 

  2 - 3 st 

  > 3 st 

 
Hur ser din adventsljusstake ut? Har du flera får du gärna beskriva alla. *(ex. kronljus (smala långa ljus), 

blockljus, material, färg, form)  

 

Var placerar du den/dem? *Här kan du kryssa för flera alternativ om du har mer än en. 

  På köksbordet 

  På köksbänken 

  I vardagsrummet 

  Övrigt:  

 
Har du upplevt något problem med din adventsljusstake? 

Förklara gärna 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Om nej 

 

Varför har du ingen? * 

  Jag firar inte jul 

  Jag har inte hittat någon jag tycker om 

  Den gamla gick sönder och jag har inte hunnit köpa en ny 

  Jag tycker inte att det är så viktigt 

  Övrigt:  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Om du skulle köpa en adventsljusstake idag, hur skulle du då vilja att den såg ut? Beskriv gärna med en 
eller flera meningar. *(ex. färg, form, kunna fylla med fönsterlav, kunna fylla med färgade stenar osv)

 
 
Vilka ljus föredrar du i en adventsljusstake? * 

  Kronljus (smala långa ljus) 

  Blockljus (ofta lite kortare och bredare) 

  Värmeljus 

  Övrigt:  

 
Vilket material föredrar du? * 

  Glas 

  Trä 

  Metall 

  Betong 

  Övrigt:  

 
Ifall du skulle köpa en ny, hur mycket skulle du då vara beredd att betala? * 

  < 100 kr 

  101 - 200 kr 

  201 - 300 kr 

  301 - 400 kr 

  401 - 500 kr 

  > 500 kr
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju eller vara med i en fokusgrupp?Fyll i så fall i namn, 
telefonnummer och mailadress nedan. 
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Bilaga 5 

Lösningsförslag
Adventsljusstake

Sarah Sandström

    

Inledning

Jag har tagit fram tolv nya lösningsförslag. Dessa har jag sedan skickat ut till ett 20-tal personer 
för att se vad potentiella kunder tycker. De har då fått rangordna lösningsförslagen baserat på 
vilken modell de gillar mest till den de gillar minst. Resultatet anger jag under respektive 
lösningsförslag. Jag vill att du röstar på fyra stycken som du tycker kan gå vidare till viktning, 
plus att du gärna får trycka på någon lite extra. Jag kommer sedan väga in dina åsikter, mina 
tankar och undersökningens resultat när jag väljer ut vilka som går vidare. Den som vinner 
viktningen kommer jag sedan att vidareutveckla för att ta fram ett slutlig koncept.

Jag har inte bestämt något material ännu på någon av lösningarna men jag har skrivit en 
kommentar om vilket som skulle kunna passa. Kom gärna med synpunkter på det. Vissa 
lösningar kanske också behöver andra mått både höjd och breddmässigt, detta tittar jag 
närmare på när en lösning är vald.

Jag har gjort så att jag delar inte upp projektet i två delar utan att jag tar fram idéer som jag gillar 
och sedan kan många av dem anpassas efter blockljus ifall det önskas.

   

Lösningsförslag 1
Detta koncept skulle kunna passa i ek med porslin/stengodshållare för ljusen 
eller helt i metall. 

Placering enligt undersökningen: 8 av 12

 

Lösningsförslag 2
Denna tänker jag i stengods men skulle även vara fin i andra material. I 
undersökningen var det dock många som upplevde den som ostadig.

Placering enligt undersökningen: 11 av 12

   

Lösningsförslag 3, placering 1
Denna modell tycker många är intressant, den är även den som fått bäst betyg 
enligt undersökningen. Denna tänker jag i metall med en tunn platta under 
som helst ska vara så diskret som möjligt.

Placering enligt undersökningen: 1 av 12

 

Lösningsförslag 4
Till denna modell måste säkerheten lösas. Den kräver något form av stöd så att 
den inte kan gunga framåt. Denna modell upplevs av många som lite klumpig 
och ostadig. 

Placering enligt undersökningen: 6 av 12

   

Lösningsförslag 5
Här tänker jag en form av trappmodell så att ljusen får en lutning redan innan 
man tänder dem. Många upplever denna som intressant. Bottenplattan kan 
vidareutvecklas, den skulle kunna vara fyrkantig för att matcha ljushållarna.

Placering enligt undersökningen: 5 av 12
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Lösningsförslag 6
Som den övre fast runda ljushållare.

Placering enligt undersökningen: 4 av 12

   

Lösningsförslag 7, placering 2
Denna modell är populär enligt undersökningen. Här är tanken att de fyra 
”broarna” ska sitta ihop i varandra.  Bredd på broarna måste undersökas så att 
avstånden mellan ljusen uppfyller brandföreskrifterna.

Placering enligt undersökningen: 2 av 12

 

Lösningsförslag 8
En vidare utveckling på ett lösningsförslag som jag skickade förra gången. Lite 
roligare med JUL utskuret från materialet. Eventuellt lite hög men det går att 
justera både genom att sänka den och att minska lutningen.

Placering enligt undersökningen: 7 av 12

   

Lösningsförslag 9
En variant på det förra lösningsförslaget men en nättare variant. Upplevs inte 
lika klumpig. Eventuellt lite väl hög men det går att justera genom att ändra 
lutningen en aning.

Placering enligt undersökningen: 3 av 12

 

Lösningsförslag 10
Denna modell tänkt att sitta ihop som en båge. Hur är inte helt bestämt ännu. 
Själva hålen för ljusen är helt vertikala så ljusen kommer inte att luta än fast 
bitarna gör det.

Placering enligt undersökningen: 9 av 12

   

Lösningsförslag 11
Här är tanken att ha en glasskiva med fyra hål som sitter fast i fyra hörn gjorda 
av metall. Även ljushållarna skulle vara snygga i metall.

Placering enligt undersökningen: 10 av 12

 

Lösningsförslag 12
Skivan i mitten är tänkt som en tunn glasskiva som håller uppe den platta 
ljushållaren i metall eller kanske stengods.

Placering enligt undersökningen: 12 av 12

Glasskiva
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Intervju Önska i Umeå 

 

Vilken modell på adventsljusstaken var mest populär i julas? 

 Designhouse ljusstake med fyra “armar” och med kronljus. 

Vilka ljus köper de flesta? Hur stora är dem? Finns det några standardmått? 

 Vet inte om det finns standardmått. Liljeholmens kronljus fungerar bra, passar bra i 

Designhouseljusstaken. Hålet i Designhouseljusstaken är 22 mm i diameter. 

Vill kunderna kunna fylla den med något? 

 Många som frågar efter fönsterlav.  

Finns det något som de verkligen inte vill ha? Något de har sagt? 

 Fler och fler tänker på säkerheten och köper därför inte de som känns osäkra. 

Metalljusmanschetter är bra både för säkerheten och mot missfärgningar av träljusstakar. 

Vilket material efterfrågar de? 

 Brukar inte vara det mest väsentliga, mer modellen som styr. Många vill ha stilrena 

ljusstakar utan för mycket plotter. 

Har någon lämnat tillbaka sin adventsljusstake för något de är missnöjda med?  

 Händer inte ofta, det ska vara ifall ljuset sitter för dåligt så det är nära på att tippa. Det 

måste vara tillräckligt djupt för att ljusen ska sitta bra, även de som har lite sämre 

passform. Det är bra med ett metallhölje runt så att det inte börjar brinna när ljuset börjar 

ta slut (ifall man råkar glömma det). Viktigt med bra avstånd mellan ljusen, annars 

värmer de varandra och brinner ner fortare. 

Vilka modeller säljer ni? Kronljus, blockljus, fönsterlav, material? 

 Karin Kry säljer bra, det är en vit “ram” med tomtar längst ner och ljusen ovanpå. Finns 

både med kronljus och värmeljus. 

 Träljusstake med fönsterlav 

 Front ljusstake från Sagaform, ett ljus och ett fat i samma. 

 Rolf Berg, både den fyrkantiga och stubben. 

Händer det att de frågar efter någon som ni inte har? Vad i så fall? 

 Ja, det händer rätt ofta, kommer inte ihåg riktigt vad de frågar efter men det brukar vara 

något de har sett på nätet. 

Övrigt: 

 Viktigt att den inte är så hög eftersom ljusen plus ljusstaken blir så högt tillsammans. Når 

upp i lampan om den står på köksbordet. Blir även ostadig och man är rädd att tippa den. 

 

 

 

 



1(5) 
 

 
 

Bilaga 7 

 

Sammanställning workshop 1: 

Här presenteras en sammanställning på samtliga idéer som togs fram under workshop 1. 

 

I början av workshop 1 
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Idépropping 
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Sammanställning workshop 2: 

Här presenteras en sammanställning av samtliga idéer som togs fram under workshop 2. 

 

I början av workshop 2 
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Stafettpinnen 
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Skissade lösningsförslag 
Adventsljusstake

Sarah Sandström

   

Enkätresultat

• 67 % föredrar kronljus, 22% föredrar blockljus. Resterande 
värmeljus eller annat.

• 41% vill ha en adventsljusstake i metall, 19% glas, 17% något typ av 
trä, resterande vill ha annat (betong, porslin, keramik m.m.).

• Många vill kunna fylla den med mossa eller annat pynt samtidigt 
som de vill att den ska fungera lika bra utan (därav många lösningar 
med just detta).

• Många tänker mycket på brandrisken.

• De flesta är beredd att betala mellan 100-300 kr.

• Vissa vill även kunna använda den på nyår eftersom man sällan tar 
bort julsakerna innan dess. Vore därmed fyndigt att kunna pynta 
om den inför nyår.

  

Adventsljusstake för kronljus, Lösn 1

Tanken här är att ha en bottenplatta i exempelvis ek och ljushållare i porslin. Ljushållarna är 
lite högre för att skydda mossan (ifall man vill pynta med mossa). Bottenplattan har en kant 
så att pyntet hålls på plats. Ljushållarnas utformning är inte helt klar, det bör finnas något 
skydd så att stearinet inte kan rinna ner i mossan.

 

Lösn 2

Här är tanken att ljusen sitter på rad längst bak och att det är en skål framför där man 
antingen kan pynta eller lägga exempelvis nötter. Tanken med ljushållarna är att de ska 
passa både värmeljus och kronljus (för att kunna användas oftare). Ljushållarna kommer då 
också att samla upp stearin som rinner från kronljusen. Kanske löstagbara ljushållare?

   

Lösn 3

En oval adventsljusstake på fot. Ytan som håller ljusen är lätt skålformad för en mysigare 
känsla. Materialet skulle kunna vara stengods. Eventuellt i vitt eller svart. 

 

Lösn 4

En rektlangulär ”låda” i genomskinligt glas (kan eventuellt vara färgad) med hål på sidorna 
så man kan lägga in valfritt pynt om man så önskar. 

   

Lösn 5

Ljussaken är i två delar. Den övre i stengods eller porslin och den undre i genomskinligt glas 
(kan ha någon färg). Den undre delen går att lyfta bort och använda som skål.  När skålen 
inte används kan man ställa tillbaka den och få ett lock samtidigt som man ser innehållet. 
Snyggt med exempelvis nötter som ligger där under.
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Lösn 6

En adventsljusstake med lutande överdel. Ljusen får en lutning redan innan man börjar 
använda den.  Den skulle passa i svart smide. Ljushållarna ska göras så att de passar många 
olika kronljus.

   

Adventsljusstake för blockljus, Lösn 1

Tanken här är att ha en cylinder med upphöjd botten, så att blockljusen inte står så långt 
ner. Underdelen ska vara ihålig så att man kan vända på den och ha den som skål om man 
vill. Runt blockljusen kan man pynta . Vill man använda den vid andra tillfällen kan man 
byta till värmeljus. Man kan även välja ett annat antal ljus, med 3 eller 5 ljus blir den inte 
lika julig.

 

Lösn 2
Här är tanken att man ställer blockljus på rad. Kanterna är i glas och botten i exempelvis 
stengods. På undersidan kan man ha små fötter så att ljusstaken blir lättare att flytta (för 
att få något grepp). Glasskivorna kan ha något mönster, text, vara frostade eller 
genomskinliga. Fram skulle man kunna hänga krokar över kanten med en siffra eller texten 
”första advent”, ”andra advent” osv . Denna lösning var en favorit hos båda 
fokusgrupperna.

   

Lösn 3

En trappformad ljusstake där man ställer ett blockljus på varje trappsteg.  Skulle kunna vara 
i svart smide. Under varje steg skulle man kunna hänga siffror som blir större och större, 
ettan skulle vara rätt liten och fyran skulle hänga ända ner till kanten.

 

Lösn 4

Här ställer man blockljusen på metallskenan längst upp. I varje hål kan man ställa pynt om 
man vill. Pyntet kan man variera efter tillfälle, exempelvis jul, nyår och varför inte påsk.

   

Lösn 5

Här är tanken att man har fyra lösa brickor som rymmer varsitt blockljus, dessa kan man 
sedan flytta runt och placera som man vill. Eventuellt  kan man ha magnet på sidorna så att 
de håller ihop.

 

Sammanfattning

Jag har valt att lägga mycket fokus på att ljusstaken ska gå att 
pynta om man vill men ändå vara stilren utan. Jag har utgått 
mycket från enkäten samtidigt som jag inte har låst mig helt 
till den. Jag har även använt mig av workshopgrupper och 
fokusgrupper för att få nya idéer och för att få kommentarer 
på de lösningsförslag som jag har tagit fram. Till vissa 
lösningsförslag har jag funderat på material men inte bestämt 
något. Ni får gärna komma med kommentarer kring detta 
samt vilken lösning ni tycker bäst om. 
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