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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete är ett projekt som utförts på uppdrag av Sunnex 
Equipment AB. Syftet var att utveckla nya ledade armsystem till en medicinsk 
belysning för att ersätta de tre armsystemen som marknadsförs av företaget 
idag. Det var även önskvärt att projektet resulterar i ett förslag på utformning av 
ett tillhörande lamphuvud. Fokus har varit design och ergonomi. 
 
Arbetet har följt en strukturerad produktutvecklingsprocess som inleddes med 
informationsinsamling genom användarstudie, intervjuer, konkurrensanalys och 
litteraturstudier. Informationsinsamlingen har följts av konceptgenerering, urval 
och detaljkonstruktion. 
 
Resultatet blev en arm med fjäderbelastade leder med lätt friktionsbelastning 
och tre olika fästen. Armarna gjordes ovala för att få en unik design som ger ett 
mjukt och snällt intryck och som också är stark och lätt att rengöra. Några 
förbättringsförslag lämnades på lamphuvudet för bland annat ergonomiska mått 
och enklare reglage. Resultatet presenterades med hjälp av skisser, CAD-
modeller och prototyper. 
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ABSTRACT 
 
This master thesis is a product development project initiated by Sunnex 
Equipment AB. The main purpose was to develop new jointed arms for a 
medical light to replace the three arms which are currently launched by the 
company. It was also desirable that the project resulted in a concept design of a 
lamp head. The focus of the project was design and ergonomics. 
 
The work has been performed according to a structured product development 
process. It started with an information gathering through interviews, 
benchmarking and literature studies. The information gathering was followed by 
concept generation, selection and design. 
 
The result became an arm with spring loaded joints with slight friction and three 
different mounts. The cross section of the arms was made oval to achieve a 
unique design with a soft and gentle appearance. The oval form is at the same 
time strong and easy to clean. Some improvements was suggested on the lamp 
head, among other ergonomic measure adjustments and easier controls. The 
result was presented in the form of sketches, CAD models, drawings and 
prototypes. 
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1 INLEDNING 
För att få en förståelse för examensarbetet bör man känna till företaget Sunnex 
Equipment AB samt vilka begränsningar och mål som satts upp för att definiera 
projektet. 
 
 
 
 
 
Synkvaliteten är något mycket väsentligt vid medicinska undersökningar och 
operationer. Färgåtergivning såväl som bländfrihet och möjlighet att rikta ljuset 
till önskad plats är avgörande för hur bra vårdpersonalen ska kunna göra sitt 
jobb. 
  
En undersökningsbelysning måste hela tiden kunna justeras om och anpassas 
efter situationen inte minst vid undersökning av ett djur. Användarvänlighet och 
ergonomi blir därför viktiga begrepp att ta hänsyn till. 
 
En annan aspekt är patientens upplevelse av miljön. Det uppmärksammas mer 
och mer hur exempelvis utseendet på armaturer och övrig inredning i ett 
vårdrum påverkar de patienterna som ligger där.  

1.1 Sunnex Equipment AB 
Sunnex Equipment AB, i fortsättningen benämnt SEAB, utvecklar, tillverkar 
och marknadsför belysningsarmaturer för arbetsplatser och andra ergonomiska 
arbetsplatsprodukter. Företaget ingår i Sunnexgruppen, som i sin tur är en del av 
den privatägda Amplexkoncernen som består av ca 40 teknik- och 
handelsföretag och har en omsättning nära 2,3 miljarder (Sunnexgroup, 2007). 
SEAB är en avknoppning av Nolato som tillverkar gummiprodukter. Man 
började med att sälja nivellerande maskinskor och arbetsplatsmattor för att 
sedan utöka sortimentet till belysning för maskin, industri och vård. Produkterna 
är indelade i två divisioner, Sunnex Belysning och Sunnex Antivibrationsteknik. 
SEABs belysningsprodukter används inte bara inom vården och industrin utan 
även på båtar, stridsfordon och rymdfärjor. 
 
Företaget har funnits i över 30 år och är representerat i ett 40-tal länder via 
representanter och återförsäljare samt egna bolag i Tyskland, Frankrike och 
USA. Produktutvecklingen är förlagd i Sverige och USA och slutmonteringen 
av produkterna görs i Sunne. (SEAB, 2007) 
 
För att vara konkurrenskraftiga på marknaden vill man fortsätta utveckla sin 
produktflora med fokus på hög kvalitet, hållbarhet, ergonomi och design. 
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1.2 Mål och syfte 
Projektets mål var att utveckla armsystem, som kan ersätta de tre armsystemen i 
SEABs PF-serie, och presentera dem med hjälp av CAD-modeller, 
sammanställningsritning och tillverkningsritningar. Det var även önskvärt att 
projektet resulterade i skissade förslag på utformning av ett lamphuvud. Målet 
var att även funktionsdugliga prototyper av armsystemen skulle tillverkas och 
vara färdig i mitten på november. 
 
Armsystemet skulle passa ett lamphuvud med en halogenlampa på 50W som 
ljuskälla och skulle vara modulariserat på ett sådant sätt att det går att fästa en 
och samma arm på väggfäste, takfäste eller golvstativ. Det färdiga resultatet 
skulle även uppfylla gällande normer när det gäller säkerhet. 
 
Syftet med projektet var att hitta en innovativ och konkurrenskraftig 
undersökningslampa med fokus på design och ergonomi. 

1.3 Problembeskrivning 
Medical light-serien PF består av ett lamphuvud och tre olika armsystem. Den 
är inte så lönsam som man skulle önska på grund av att den inte ingår i den egna 
produktionen. Delarna köps in från Provita medical, som är en tysk tillverkare 
av sjukvårdsprodukter. På SEAB vill man börja med egen tillverkning av PF-
serien och har därför utvecklat ett lamphuvud som är anpassat för egen 
produktion och formspråk. Nästa steg var att även utveckla nya armsystem till 
lamphuvudet, vilket blev huvudmålet för projektet.  
 
Designen skulle göras med avseende på funktion, ergonomi och 
tillverkningskostnad. Det var även önskvärt att inom projektet utveckla ett 
designkoncept på ytterligare ett lamphuvud. 

1.4 Avgränsningar 
Projektet omfattning är 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckors 
heltidsarbete. Projektet har utförts på SEAB i Sunne. 
 
Armaturens utformning begränsades när det gäller utförande och pris till att vara 
enkel och passa enklare undersökningar och lätta operationer. Projektet 
innefattade inte utveckling av produktens elektroteknik. 
 
Under projektet kommer det inte finnas möjlighet att beräkna hållbarheten hos 
konstruktionen med hjälp av FEM i CAD miljö. Hållbarheten kommer i första 
hand verifieras genom att utvärdera en prototyp. 
 
 



 
2 NULÄGESBESKRIVNING 

10 

2 NULÄGESBESKRIVNING 
I utvecklingsprojekt är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om 
nuläget. Nuvarande produkt och användningen av den analyseras men även 
nuläget för produktens marknad. 
 
 
 
 
 

2.1 Provita 
I nuläget säljer SEAB en belysning som tillverkas av Provita Medical GmbH. 
Det är en 50 W lampa som är avsedd för undersökningar och sängbelysning för 
patienter. Lederna fixeras genom att de har ett mellanlägg med hög friktion och 
trögheten kan justeras genom att lossa eller dra åt ett vred på handtaget. 

 
 

 
 
Bild 1. Undersökningsbelysning tillverkad av Provita. (SEAB, 2007) 
 
Den största nackdelen med den armaturen är att den är dyr men den har också 
begränsningar eftersom den bara kan monteras på vägg eller i tak. Lamphuvudet 
är tungt, mycket på grund av handtaget i solid metall. Utseendet är inte så mjukt 
och dynamiskt som man skulle önska på en medicinsk belysning och 
möjligheten till enkel rengörning kan förbättras. Tidigare fanns problem med att 
lederna gick av trots att de är gjorda i metall men de är numera förstärkta. 
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Fördelarna är att den har bra räckvidd, rör sig mjukt och har stor frihet i hur den 
kan ställas in. Den har ett brett och stadigt handtag och är isolerad för att inte bli 
het utanpå. Luftintagen är små på grund av värmeisoleringen vilket gör det 
svårare för smuts att komma in i lamphuvudet. Kablarna är dolda inuti 
armsystemet vilket underlättar rengörning och ökar säkerheten. (Provita 
Medical, 2008)  
 
Monteringen är tidskrävande eftersom flera delar kräver efterbearbetning för att 
kunna monteras. Brist på naturliga stöd för delar som ska fästas gör 
monteringen onödigt svår. (Lisbeth Larsson, personlig kontakt 2007-09-03) 

2.2 PF 
Den armatur i SEABs egna tillverkning som ligger närmast Provitas armatur är 
PF. Den har ett utseende som upplevs som industriellt och synliga kablar vid 
fästet. Friktionslederna kan ge ifrån sig oljud efter ett tag vilket förmodligen 
beror på att lederna är av plast. Den är ganska trög att ställa in vilket gör att de 
vred, som är avsedda att justera friktionen i lederna, missuppfattas och lossas 
varje gång armaturen ska justeras. Många liknande armaturer har samma 
problem.  

2.3 Användning 
I Sverige används belysningen främst vid undersökningar och som 
sängbelysning men veterinärer använder den även vid operationer. Lampans 
position måste justeras ofta, särskilt vid undersökning av djur. En användare 
uppgav att en undersökning oftast håller på mellan 5 och 20 minuter. Under den 
tiden justerades lampan flera gånger per minut. 
 
Undersökningar kan göras både stående och sittande. Det är dessutom ofta 
nödvändigt att röra sig i rummet. När man ska rikta in belysningen behöver man 
använda hela handen för att få ett bra grepp på lampan. Ofta krävs det även 
tvåhandsgrepp för att justera lampan. Vid operationer används ett sterilt 
plastskydd över handtaget och ibland tas handtaget lös för att steriliseras eller 
bytas ut. 
 
Armaturen rengörs ofta och torkas då av med sprit. Skyddsglaset tas lös för 
rengörning från stänk. Även insidan av lamphuvudet kan behöva rengöras. 
 
Enligt SPRI, 1979 bör sängplatsens ljusarmatur vara ställbar och dimensionerad 
för en ljuskälla med maxeffekt 75 W. Den bör vara placerad på vägg bakom 
sängbordet och kunna sättas fast på en specialskena på väggen. Ljus och 
armaturer bör vara konstruerade på ett sådant sätt att de inte bländar patienten 
och lampskärmens temperatur blir låg. Konstruktionen bör vara av kraftigt 
utförande. Lampbyten, rengörning och reparationer bör kunna utföras på ett 
enkelt sätt. 
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2.4 Marknaden för medicinsk belysning 
De viktigaste tillverkarna av 50W medicinska undersökningsbelysningar i 
Europa är Derungs Medical CH, Luxo N och Provita D. De tillverkar liknande 
typer av belysningar som den som utvecklas i det här projektet. Vidare finns ett 
antal tillverkare i södra Europa som tillverkar 50W men även 20W och 35W 
belysningar. Den totala volymen ligger uppskattningsvis på minst 12-15 000 
belysningar/år. Då är undersökningsbelysningar i tak, på vägg, på mobilt stativ, 
monterade samt en stor grupp som monteras på väggpaneler inkluderade. 
 
Denna typ av belysning kommer även framöver att vara en av de vanligaste 
undersökningsbelysningarna. Det som förmodligen kommer att ske i framtiden 
är en gradvis övergång till LED-ljuskälla istället för halogen. Detta sker i takt 
med att LED blir billigare och mer ljusstarka (Lars Adamsson, personlig 
kontakt 2008-01-11).  
 
Det är inte alltid användaren som köper in belysningen. På sjukhus är det den 
medicintekniska avdelningen som bestämmer vilken utrustning som ska 
införskaffas men användarna kan också få komma till tals. Vid Sunderyns 
sjukhus satte man samman en fokusgrupp med personer från olika områden för 
att få fram synpunkter innan inköp av utrustning gjordes. (Ingrid Johansson, 
personlig kontakt 2007-08-21) 
 
Kraven i Europa är att dessa skall möta standard EN 60601-1 och delvis även 
EN 60601-2-41. Dessa bygger på de internationella standarderna IEC 60601-1 
och IEC 60601-2-41. Kraven är avsedda att skydda patienter och användare mot 
olika risker. När det gäller undersökningsbelysningar handlar det om risker 
såsom elchock, mekaniska risker såsom klämrisk av rörliga delar, vältrisk av 
exempelvis golvstativ, risk att något lossnar och faller såsom armen från 
takstativet, brandrisk när det gäller brandfarliga material och värmeutveckling i 
exempelvis lamphuvudet (Help 601, 2007). Intertek Semko AB kontrollerar att 
produkter klarar dessa risker genom olika tester. 
 
Trenden för framtiden pekar på att utseendet på alla typer av vårdrumsarmaturer 
kommer att få större betydelse. Man vill att patienten ska ha en lugn harmonisk 
miljö omkring sig eftersom det visat sig att det påverkar patientens 
tillfrisknande positivt. Hos svårt sjuka och starkt medicinerade patienter kan 
armaturernas form ge upphov till mardrömmar och hallucinationer. Vid Örebros 
sjukhus har man uppmärksammat detta och installerat ett specialvårdrum som är 
avskalat från allt som kan ge förvirrande synintryck. Även 
inredningsarkitekturen har fått större betydelse och man lägger större vikt vid att 
färger med mera ska passa ihop. (Krister Skarin, personlig kontakt 2007-09-14) 
 
Sue Harden, specialistsjuksköterska inom kompetensutveckling vid 
universitetssjukhuset MAS, driver ett forskningsprojekt om detta och ett 
samarbete som går under namnet Green health care har startats mellan Sverige 
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och Danmark. Det har som syfte att utveckla morgondagens vårdrum. (Sue 
Harden, personlig kontakt 2007-09-10) 
 
 

 
 
Bild 2. Fotändan av sängen i specialvårdrum vid universitetssjukhuset MAS. 
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3 METOD 
Det finns många metoder för systematisk produktutveckling. I detta projekt har 
huvudsakligen Ulrich och Eppingers metoder använts för insamling av 
information från kunder och analys av denna medan Pahls och Beitz metoder 
använts för konceptgenerering, viktning och eliminering. 
 
 
 
 
 

3.1 Problemundersökning 
För att få tillräcklig förståelse för problemet och kunna fördjupa sig i uppgiften 
görs en problemundersökning. Den kan bestå av olika delar. Två sätt att 
fördjupa sig i problemet är att göra ett klarläggande av uppgiften och en 
specifikation. Att klarlägga uppgiften innebär att ge svar på tio frågor kring 
problemen med uppgiften. Det görs för att se problemet utifrån olika 
infallsvinklar och hitta den bakomliggande orsaken till det. (Pahl, Beitz, 1996) 
 
En specifikation sätts upp i början av ett projekt för att sammanställa de 
egenskaper en produkt skall ha. I den formuleras tydliga krav som den 
slutgiltiga produkten skall uppfylla. Där finns också önskemål som skall 
uppfyllas om möjligt. De olika kriterierna delas in i olika kategorier för att 
sedan kunna användas vid bedömning av idéer och koncept. Kriterierna skall så 
långt som möjligt preciseras i siffervärden och där det inte går uttryckas i 
klartext. (Pahl & Beitz, 1996) 

3.2 Informationsinsamling 
Det är viktigt att det finns ett tillräckligt informationsunderlag när ett nytt 
projekt startas. Om en produktutveckling drivs på felaktiga grunder kan det leda 
till stora kostnader och tidskrävande omarbete. 

3.2.1 Intervjuer och fältstudier 

Lämpligaste sättet att få information från sakkunniga och de som berörs av 
utformningen av en produkt är genom samtal och intervjuer. Intervjuer bör alltid 
förberedas på något sätt exempelvis genom att göra ett frågeformulär. 
Intervjumetoden kallas då strukturerad. En annan metod som används är 
ostrukturerad intervju vilket innebär att frågorna utkristalliserar sig under 
intervjun. Frågor som ska ställas ska formuleras på ett sätt så att de inte blir 
ledande. 
 
Synpunkterna grupperas så att de som har liknande innehåll placeras 
tillsammans under en gemensam rubrik. Grupperingen kan anpassas för att 
passa projektet och gör att det blir lätt att få en överblick över 
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kundsynpunkterna. För att lättare kunna använda synpunkterna i 
produktutvecklingen översätts de till kundbehov enligt verb-substantiv metoden. 
Meningen är att alla uttalanden ska beskrivas som en egenskap hos produkten 
på ett så kort och enkelt sätt som möjligt. Så långt det är möjligt ska bara ett 
verb och ett substantiv användas. (Ulrich, 2008) 

3.2.2 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys innebär att andra företags produkter studeras för jämförelse 
och inspiration. Det kan vara motsvarande produkter eller helt andra typer av 
produkter som har någon likhet eller gemensam funktion. Syftet med det är att 
väcka egna förslag och idéer.  

3.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen sker i flera steg. Funktioner och önskemål ligger till grund 
för en idéverksamhet som leder till ett antal koncept. De koncept som är farliga, 
ogenomförbara eller på något annat sätt inte uppfyller kraven gallras bort. 
Slutligen återstår ett koncept som kan vidareutvecklas. För att processen inte 
ska bli ohanterligt omfattande bör arbetet begränsas till grova koncept som 
sedan kan detaljutvecklas. 

3.3.1 Brainstorming 

Brainstorming är ett bra första steg i en utvecklingsprocess. Det innebär att man 
tillsammans i en grupp sitter och hittar på lösningar till ett problem. Man ska 
notera alla idéer som dyker upp och spinna vidare på varandras idéer. Gruppen 
ska gärna vara blandad för att få med olika synvinklar. Syftet är att alla idéer 
ska komma fram, både utsvävande och välkända. Det är viktigt att det råder en 
positiv anda och att man inte kritiserar varandras idéer. Det gynnar kreativiteten. 
(Österlind, 2003) 

3.3.2 Matrisdiagram 

Ett matrisdiagram kan göras för att få en överblick på vad som kan varieras och 
ger en bra grund för vidareutveckling. I matrisdiagrammet noteras och numreras 
alla funktioner och alla lösningar som framkommit under projektet. 
Funktionerna spaltas upp i vänsterkolumnen och lösningarna på respektive 
funktions rad. Det gör att idéerna lättare kan utvärderas och det blir även lättare 
att kombinera olika idéer till koncept. (Pahl & Beitz, 1996) 

3.3.3 Urval 

Processen att välja ut koncept kan göras systematiskt med hjälp av ett 
urvalskort. Koncepten kontrolleras mot produktspecifikation med mera och de 
som är olämpliga sållas bort. Urvalskortet som använts bygger på det urvalskort 
som presenteras i Engineering design a systematic approach av Pahl och Beitz. 

3.3.4 Önskemålsträd och merittalsberäkning 

De utvalda koncepten värderas för att säkerställa att de uppfyller de egenskaper 
som är viktiga. Koncepten ordnas in i en utvärderingstabell med ett antal 
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parametrar som skalats från 1-10. Som parametrar används önskvärda 
egenskaper som framkommit genom informationsinsamlingen. (Pahl & Beitz, 
1996) 
 
Ett merittal beräknas för varje egenskap genom att ordna dem i en trädstruktur 
där övergripande egenskaper förgrenas i mer detaljerade egenskaper. En matris 
ställs upp för varje nivå där egenskaperna viktas mot varandra och får ett 
merittal. (Pahl & Beitz, 1996) 
 
Det erhållna betyget från utvärderingstabellen multipliceras med merittalet för 
var och en av egenskaperna. En hög slutsumma innebär att konceptet är bra men 
man kan behöva göra en svagpunktsanalys för att försäkra sig om att konceptet 
inte har några svagheter. (Pahl & Beitz, 1996) 

3.4 Visualisering och modellbyggnad 
Bilden är ett kraftfullt och snabbt sätt att åskådliggöra idéer. Penna och papper 
kan på många sätt underlätta själva tankearbetet. Det finns en mängd olika typer 
av skisser. De första skisserna i ett idéarbete kallas idéskisser och är ofta små 
och enkla. De något mer utförliga skisserna kallas designskisser och kan visa 
alternativa utföranden, användingsexempel och förses med huvudmått. En 
rendering är en realistisk presentationsbild. Renderingar är ofta häftiga 
perspektivbilder i färg med skuggor och reflektioner. För detaljkonstruktion och 
tillverkning behövs måttsatta ritningar. De kan innehålla snittade vyer för att 
visa dolda former. En sprängteckning används för att visa uppbyggnad, montage 
eller dolda delar och är en bild av delarna i en produkt åtskilda. (Österlind, 
2003) 
 
En modell är en ännu bättre typ av visualisering än en skiss och ger en bättre 
uppfattning om storlek och form. Skissmodeller eller arbetsmodeller är ett sätt 
att prova sig fram genom att skissa i tre dimensioner. Presentationsmodeller 
används för att bilda sig en uppfattning om en produkt och kan delas upp i en 
funktionsmodell och en utseendemodell. En prototyp motsvarar produkten som 
ska tillverkas i form, funktion och material men tillverkas ofta på ett annorlunda 
sätt. (Österlind, 2003) 
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4 TEORI 
Viktig teori för en undersökningsbelysning är bland annat grepp- och 
synergonomi, riktlinjer för belastning samt teorier kring belysningsarmaturer. 
 
 
 
 
 

4.1 Ergonomi 

4.1.1 Antropometri  

Antropometri står för läran om människokroppens måttförhållanden. Ordet 
kommer från grekiskans a´nthropos, människa och me´tron, mått 
(Nationalencyklopedin, 2007). Det är i första hand storlek och form på 
människokroppen och dess delar som studeras.  
 
Vid tillämpad antropometri används antropometriska data för att utforma 
produkter och för att anpassa arbete och arbetsmiljö till människans 
förutsättningar. En dålig anpassning har en negativ inverkan på vår hälsa, 
välbefinnande, säkerhet och även på arbetets effektivitet och kvalitet. (Ericson 
& Odenrick, 1994) 
 
Det finns olika tillvägagångssätt när en produkt ska anpassas efter människans 
mått. Vissa produkter anpassas efter en populations medelmått såsom 
exempelvis en stol. En dörr eller säng däremot anpassas efter de längsta 
individerna för att fungera bra för alla. En utformning med justerbara mått kan 
också vara nödvändig. Det bästa är om alla användare kan inkluderas i 
formgivningen men det kan vara omöjligt och man brukar sikta på att inkludera 
90 % av populationen. Man talar om design mellan femte och nittiofemte 
percentilen genom att exkludera de 5 % som är lägst under medel och de 5 % 
som är högst över medel. (Ericson & Odenrick, 1994) 
 
Antropometriska mått delas in i strukturella (statiska) och funktionella 
(dynamiska) data. Generellt behandlar strukturella data de faktiska måtten på 
kroppens olika delar. De uppmäts då kroppen är fixerad eller i standardiserade 
positioner. Funktionella data beskriver rörelseutrymme och räckvidd i speciella 
situationer. (Ericson & Odenrick, 1994) 
 
Räckvidd och Muskelstyrka är två viktiga begrepp inom den tillämpade 
antropometrin. Räckviddsmått utgår oftast från den 5:e percentilen av en 
population och används vid placering av exempelvis manöverdon. Mått på 
muskelstyrka används för olika typer av manuell hantering. 
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En persons räckvidd kan vara längre än armlängden eftersom rörelsen även kan 
inkludera axel och överkropp. Den är också beroende av åt vilket håll man 
sträcker sig och på vilket sätt manövreringen görs. Man bör dock tänka på att 
det är skillnad mellan ett avstånd som man kan nå saker bekvämt och ett mer 
ansträngande avstånd som man endast bör sträcka sig någon gång ibland, se bild 
3. 
 

 
 

Bild 3. Statiska mätningar av bekväm räckvidd. (Pheasant, 2006) 
 
Studier har visat att skillnaden i styrka är större mellan olika positioner än 
mellan olika personer. Det beror både på människans fysiologi och ren mekanik. 
En muskel fungerar genom att skapa spänning mellan sina fästpunkter i benet 
och på det sättet skapa ett vridmoment i den led som är mellan fästpunkterna. 
Muskelns kapacitet att skapa spänning beror på dess längd vilken avgörs av 
ledens vinkel. Generellt är musklernas kapacitet som störst när den är nära eller 
i sitt längsta läge men man måste också ta hänsyn till vad som är mekaniskt 
fördelaktigt. Man kan generellt säga att lyft är bäst att göra nära kroppen och 
drag- och skjutrörelser är bäst att göra i linje med en nästan rak lem i 70 till 80 
% av axelhöjd, 1 000 mm för män och 900 för kvinnor. Det hjälper också till att 
ha fötterna långt bak när man skjuter på och långt fram när man drar. (Pheasant, 
2006) 

4.1.2 Handgreppsergonomi 

Grepp brukar benämnas som gripande eller icke gripande. Med icke gripande 
menas exempelvis att trycka, slå eller stryka med handen. Att vrida en 
skruvmejsel eller på annat sätt arbetar med handen sluten om ett föremål är 
gripande grepp, som i sin tur delas upp i kraftgrepp och precisionsgrepp, se bild 
4. (Pheasant, 2006)  
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Bild 4. Olika handpositioner a) neutralposition, b) kraftgrepp, c) precisionsgrepp. 
(Pheasant, 2006) 
 
Kraftgreppet ger störst kraft och med ökat behov av precision flyttas tummen 
framåt. Handstyrkan varierar från person till person men generellt är den 
dominanta handen 6,5 % starkare och betydligt lättare att manövrera.  
 
Gripstyrkan är störst när handleden är i neutralposition och minst när den är 
flexad, det vill säga handflatan tippad framåt. Det beror på att fingrarnas 
flexorer blir kortare i flexat läge vilket gör att deras förmåga att spännas är 
begränsad. 
 
För att handleden ska kunna hållas kvar i neutralposition när handen greppar om 
ett handtag bör handtaget vara vinklat så att det bildar 100-110˚ vinkel med 
underarmens längdsaxel (Pheasant, 2006). Det bör också vara vinklat 12˚ från 
vertikalplanet eftersom handflatan är lite vriden i förhållande till underarmen i 
sin neutralposition. (Bergo tools AB) 
När handen sluts då handleden inte är i neutralposition pressas senorna mot 
senskidornas väggar och kan i längden leda till att senskidorna inflammeras. Då 
sväller de och klämmer mediannerven. Symptomen blir då domningar och/eller 
andra problem i handen. (Bergo tools AB) 
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Bild 5. Senor och senskidor i handen. (Bergo tools AB) 

4.1.3 Handtagsdesign 

Syftet med att ha ett handtag är att överföra användarens muskelkraft till ett 
objekt. Det kan därför generellt sägas att optimering av handtagets design 
optimerar kraftöverföringen. 
 
Ett handtag flyttas effektivast när kraften anbringas längs axel B-B´, vinkelrätt 
mot dess genomgående axel A-A´, se figur 1. Om kraften ändå anbringas längs 
axel A-A´ underlättar det att ha extra stöd i form av exempelvis en knopp i 
änden av handtaget. (Pheasant, 2006) 
 
 

 
 
Figur 1. Cylindriskt handtag med axlarna, A-A´och B-B´, krafter, Fa och Fb, samt 
vridmoment, Ta och Tb. (Pheasant, 2006) 
 
Handtaget bör inte ha några kanter eller andra avvikelser i ytan som kan ge 
punkttryck i handen. Det undviks bäst genom att ha ett cirkulärt handtag men ett 
rektangulärt tvärsnitt kan ge bättre stöd. Det är inte bekvämt att greppa ett smalt 
handtag. Diametern ska helst ligga mellan 30 och 50 mm. Utformningen av 
handtaget bör tillåta att det kan användas lika enkelt av både höger- och 
vänsterhänta. (Pheasant, 2006) 
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4.1.4 Belastning 

Människokroppen mår bra av rörelse och belastning men även återhämtning. 
Om dessa tre komponenter inte blandas i lagom dos tar kroppen skada. Hänsyn 
måste tas till belastningens storlek, tyngd, frekvens och längd för att kunna 
bedöma om en arbetssituation kan vara skadlig.  
 
Repetitiva belastningar och plötsliga överbelastningar kan ge skador såsom 
frakturer på skelettet, skadat ledbrosk, bristningar i muskelfibrer samt olika 
irritationstillstånd och inflammationer i muskelsenorna. (Ericson & Odenrick, 
1994) 
 
Arbetsmiljöverket har gjort modeller för bedömning av olika typer av 
belastning. De indikerar med hjälp av olika färger om arbetet är riskabelt eller 
om risken är obetydlig, se figur 2-3 och tabell 1.  

 
 
Figur 2. Färgernas betydelse i Arbetsmiljöverkets modeller för belastningbedömning. 
(AFS 1998:1) 
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Figur 3. Modell för bedömning av lyft. (AFS 1998:1) 
 
 

 
 
Tabell 1. Modell för bedömning av skjutande och dragande arbete. (AFS 1998:1) 
 
Om det finns negativa faktorer i samband med belastningen sänks gränsen för 
rekommenderad vikt. Följande faktorer anges som de viktigaste att beakta i AFS 
1998:1.  
 
I arbetsuppgiften: 
• om arbetet utförs länge, ofta, under tidspress, om hanteringen är maskinstyrd 

e.dyl., om man inte själv kan bestämma när det är lämpligt med paus. 
• om hanteringen måste utföras med böjd eller vriden bål eller båda delar 

samtidigt. 
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• om objektet bärs långa distanser 
• om hanteringen måste ske med precision 
 
Hos objektet: 
• om objektet är svårt att greppa eller inte går att hantera nära kroppen; stort, 

otympligt, varmt, kallt, vasst, vått, utan naturliga eller särskilt ditsatta 
handtag etc 

• om objektet är ömtåligt, instabilt, eller om innehållet är rörligt eller möjligt 
att förskjuta; kärl med vätskor, potatissäckar. 

 
På arbetsplatsen: 
• om utrymmet är otillräckligt så att arbetstagare hindras att arbeta i lämpliga 

ställningar; för trångt, för lågt i tak etc., 
• om det finns hinder i form av trappor, nivåskillnader, trösklar eller dålig 

ordning, 
• om underlaget är halt, ojämnt, sluttande eller instabilt, 
• om det råder otillfredställande klimatförhållanden. 
 
Som hör ihop med den som lyfter: 
• om arbetstagaren har otillräckliga fysiska förutsättningar t ex vad gäller 

kroppsstyrka, kondition eller kroppskontroll, 
• om arbetstagaren har otillräcklig färdighet om skonsam arbetsteknik, 
• om arbetstagaren bär olämpliga kläder eller skor. 

4.1.5 Synergonomi 

Synergonomi är kunskapen om hur ögonen och seendet påverkas av det vi ser 
och upplever och vad det får för konsekvenser på vår hälsa och prestation.  
 
Om belysningen inte är tillräcklig anpassar sig ögonen efter det men arbetarna 
anpassar också sin arbetsställning för att se bättre. Det kan leda till ryggbesvär 
och andra förslitningsskador. Dålig belysning kan också leda till trötthet, 
ögonsveda och huvudvärk. Beroende på vad arbetsuppgiften innebär kan 
olycksrisken öka om man inte ser ordentligt eller om man tröttats ut av att 
anstränga ögonen. (Ruth, 1994) 
 
Belysningens kvalitet är beroende av ljuskällan men det är också viktigt att 
armaturen medger att ljuset hamnar på rätt plats. Armaturen bör kunna ställas in 
både i förhållande till det som ska belysas och användarens längd och position.  
 
Blanka ytor och starka kontraster i färgsättningen ska undvikas eftersom det kan 
ge upphov till bländning eller färgadaption, efterbilder. Starka färger bör bara 
användas på ytor som snabbt måste upptäckas, som exempelvis viktiga handtag, 
rattar och spakar. Övriga ytor bör ha diskreta färger för att inte trötta ut ögonen i 
onödan. Man bör också akta sig för att använda färger som vanligen används i 
samband med budskap. Gult, svart och även orange är varningsfärger. Grön 
betraktas som trygghetsfärg och visar vägen till nödutgångar och nödduschar. 
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Rött förknippas med brandskydd. Att använda sådana färger kan göra att viktiga 
skyltar och markeringar som behöver uppfattas fort och tydligt försvinner i 
mängden. (Hultgren, 1995) 

4.2 Belysningsarmaturer 
En armatur har olika krav på utformning och ljuskälla beroende på var och hur 
den ska användas. Plats-, vårdrums- och tandvårdsarmaturer valdes ut som 
lämpliga att titta närmare på. 

4.2.1 Platsarmatur 

PF är en platsarmatur. För att en platsarmatur ska fungera som ett användbart 
arbetsredskap har den vissa krav på sig. De har i regel en konstruktion med 
inställbar arm för att de ska kunna ställas in i olika lägen men även den 
traditionella typen av bordsarmatur med fot och skärm kan användas som 
platsarmatur. En av de äldsta och mest beprövade armaturkonstruktionerna är 
den så kallade arkitektlampan. Som regel är det att föredra att ljuset kommer in 
mot arbetsytan snett från vänster 35-40 cm ovanför arbetsytan. Ljuskällan är 
oftast glödlampa, halogenlampa eller kompaktlysrör. (Starby, 2003) 

4.2.2 Belysning i vårdrum 

I vårdrum används allmänbelysning kompletterad med platsbelysning som 
belysningsprincip. Det är en bra lösning som ger bra arbetsljus och möjlighet att 
göra individuella inställningar. Väggar och tak är oftast vita vilket kan ge upp 
till 80 % reflektion av ljuset. Ljusa färger ger ungefär 50 % reflektion. 
Belysningen ska bidra till att skapa en lugn och behaglig miljö för patienterna 
men den ska också kunna fungera som ljus för undersökningar, omläggning och 
även städning. Flera belysningsalternativ krävs för att klara detta. Ljusreglering 
är önskvärt. Patientens sängbelysning bör vara lätt att ställa in och fungera även 
när sängens huvudända är uppfälld. Det får inte finnas några ljuskällor som 
bländar patienten. Färgåtergivningen är viktig för både patient och personal. 
Den bör minst vara Ra 85. Rena undersökningsrum bör ha en belysningsstyrka 
på 1 000 lux och högstaklassig färgåtergivning. Intensivvårdrum bör ha en 
belysningsstyrka på minst 300 lux med regleringsmöjligheter. Starkare 
tillsatsljus kan finnas att tillgå för behandling. Röntgenrum belyses som 
undersökningsrum men runt bildskärmar bör nivån kunna sänkas till 20-30 lux. 
(Starby, 2003) 

4.2.3 Belysning i tandvårdrum 

Färgskalan i rummet bör begränsas så att inte extrema färgkontraster uppstår 
som kan leda till färgadaption. Dagsljuset ska inte behövas för att uppfylla de 
synfysiologiska kraven. Det ska i stället begränsas och kunna avskärmas för att 
undvika värmestrålning och bländning. Rummets väggar bör belysas separat av 
avskärmade ljuskällor för att utjämna kontraster. Installation och utrustning bör 
göras för att passa både stående och sittande behandlingar. 
Luminansdifferenserna bör vara högst 20:1 annars kan de leda till typiska 
bländningssymtom som trötthet, huvudvärk och ögonsveda. Exempel på vad 
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som bör undvikas ur luminanssynpunkt blanka metallrena ytor, mörka golv och 
oavskärmade fönster. (SPRI, 1970) 
 

4.3 Färgval 
De färger som används i medicinska miljöer är övervägande ljusa oftast vita 
kulörer. Enligt Sue Harden är det eftersträvansvärt att hitta en färgsättning som 
gör att armaturen smälter in i omgivningen så mycket som möjligt. Ljusa färger 
förslagsvis benvitt är passande. Metallrena ytor ska undvikas eftersom det 
skapar oro och upplevs som hårt och kallt. Blanka metallytor kan dessutom ge 
upphov till bländning. 
 
På grund av ett ökat medvetet färgval vid inredning av sjukhus kan det vara en 
nackdel att använda färger som riskerar att inte passa med övrig inredning. Ett 
alternativ som kan fungera är detaljer med valbar färg. 
 
Färg kan också vara ett sätt att underlätta användandet genom att exempelvis ge 
uppmärksamhet till delar som har en funktion. 
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5 GENOMFÖRANDE 
Detta kapitel behandlar projektets genomförande och beskriver hur teori och 
metod använts i projektet. Det innehåller även resultat från intervjuer, 
konceptgenerering och test. 
 
 
 
 
 

5.1 Problembestämning 
Under ett inledande möte på SEAB i maj 2007 diskuterades riktlinjer för 
projektet och en projektplan samt en specifikation ställdes upp. (Se bilaga 1) 
Önskemål som uttrycktes redan då var modulsystem och enkelhet. 
 
Arbetet med projektet började på heltid i början av september och inleddes då 
med en fördjupning i problemet genom ett klarläggande av uppgiften och en 
problemundersökning. Båda metoderna går ut på att man besvarar ett antal 
frågor för att fördjupa sig i problemet och se det ur olika perspektiv. 

5.1.1 Klarläggande 

Vad handlar problemet egentligen om? 
I grunden är problemet att belysa en punkt som man behöver se tydligt vid en 
undersökning. Det betyder att en belysningslösning måste hittas som passar vid 
undersökningar och är flexibel och lättanvänd.  
 
Vilka icke uttalade önskemål och förväntningar ingår? 
Produkten ska vara en enkel och smidigt undersökningsbelysning. Den ska gå 
snabbt och lätt att använda och gå att skjuta åt sidan. Den ska ha bra 
justeringsmöjligheter och vara lätt att rengöra och inte försvåra städning av 
omgivningen, främst golv. Den ska tåla att justeras om flera gånger om dagen 
utan att gå sönder eller stabilitet och rörlighet försämras. Den ska kunna förses 
med fästen för vägg- och tak samt skena och mobilt golvstativ. Priset bör spegla 
priser på liknande produkter som finns på marknaden.  
 
Är alla krav verkligen nödvändiga? 
Kraven är relevanta i nuläget.  
 
Vilka uppgifter ska produkten klara? 
Produkten ska ge ett koncentrerat ljus som kan riktas till ett område som ska 
undersökas. Armaturen ska snabbt och enkelt kunna justeras i läge och avstånd 
till sin fästpunkt för att få ljuset till rätt plats.  
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Vilka vägar står öppna för utveckling? 
Inom vissa ramar står det mesta öppet för modifikation, såsom leder, material, 
form och färg. Placering av transformator bör inte hindra möjligheten att ha en 
modul som kan förses med flera fästen. Färg bör hållas i en ljus färgskala som 
smälter in i en sjukhusmiljö och formen bör lämpligen vara slät och enkel att 
rengöra. 
 
Alltför utsvävande och komplicerad utformning begränsas även av att 
kostnaderna ska hållas låga. 
 
Vilka egenskaper måste produkten ha? 
För att lätt kunna ställas in bör den ha ett bra grepp. Den ska vara enkel och 
hygienisk att använda. Den ska också vara lättmonterad och lätt att rengöra och 
underhålla. Den måste kunna avge starkt ljus och kunna ställas in så att ljuset 
hamnar på önskat ställe. Den ska kunna avge 5 000 lux på en halvmeter. Ljuset 
ska gå att slå på och av samt gärna vara dimbar.  
 
Den ska se mjuk och snäll ut och passa in i miljön där den används. Både när 
den används och när den är skjuten åt sidan. 
 
Vilka egenskaper får produkten inte ha? 
Utformningen av produkten ska hållas enkel och inte vara lika komplicerad som 
för operationsbelysningar. Den ska inte vara skrymmande. 
 
Vilka liknande produkter/lösningar finns? 
Motsvarande produkter finns hos alla företag som ägnar sig åt medicinsk 
belysning. Den kan också jämföras med skrivbords- och sängbelysningar samt 
bildskärmsarmar och stativ av olika slag. 
 
Vilka standardkrav finns? 
Produkten ska uppfylla IEC 60601-1 och IEC 60601-2-41. Materialet ska 
uppfylla standard VL94 och klass V-2. I övrigt ska materialet tåla att man 
justerar armen i olika lägen utan att spricka eller svikta. 
 
Vilka krav på ändringsmöjlighet finns? 
Den ska kunna ha flera fästen. Längd på takfäste kan behöva varieras för olika 
takhöjd och längd på övriga armar kan behöva varieras efter kundens önskemål. 
Alla delar ska kunna demonteras och bytas för reparation eller uppgradering.  
 
Vilka tekniska trender finns? 
Tekniska lösningar i allmänhet tenderar att bli mindre, lättare och mer 
komplexa. Det ligger också i tiden att tänka på miljöpåverkan och 
energisparande. LED är en ljuskälla som används allt mer för sin låga 
energiförbrukning och högkvalitativa ljus. När det gäller vårdrumsinredning 
börjar man intressera sig för patientens upplevelse av miljön och inte bara de 
tekniska lösningarna.  
 



 
5 GENOMFÖRANDE 

28 

5.2 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen gav en grund för att kunna sätta sig in i produkttypen 
och allt som rör den. Den inleddes med studier av litteratur samt annan media 
såsom radio och tidningar. Sedan gjordes studiebesök och intervjuer av inköpare 
och användare. Information hämtades även från Internet och från sakkunniga.  

5.2.1 Skrivna källor 

Information söktes i böcker och rapporter från Karlstad och Luleå 
universitetsbibliotek. Sökningar via Internet gjordes i Arbline, Medline och 
Ergonomics abstracts samt på Google. Sökord som användes var exam lights, 
joint, ball joint och biomekanik. 

5.2.2 Intervjuer och studiebesök 

Olika typer av vårdinrättningar har besökts för att ge möjlighet att studera ett 
brett sortiment av belysningar. Det var ett medvetet val eftersom det var 
önskvärt att hitta nya synsätt.  
 
Besök för studier och intervjuer har gjorts på Danderyds sjukhus, Porsöns 
vårdcentral i Luleå, folktandvården på Våxnäs i Karlstad, Bength Johanssons 
veterinärpraktik i Sunne och Sunderbyns sjukhus, se bild 6. De intervjuade 
tillhörde yrkesgrupperna miljösamordnare, undersköterska, barnmorska, 
medicintekniker, tandhygienist och veterinär. Intervjuerna gjordes genom en 
ostrukturerad modell för att ge den tillfrågade chansen att inrikta sig på de 
områden man anser viktigast. Frågorna styrdes något för att täcka in fyra 
huvudområden. Dessa var fördelar, nackdelar, ergonomi och hygien. Svaren 
antecknades och användes i en kundbehovsanalys och de olika 
belysningsarmaturerna fotograferandes för att ge sammanhang till 
kommentarerna, se bilaga 2. 
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Bild 6. Undersökningsrum i Sunderbyns sjukhus 
 
Analysen bidrog till det fortsatta arbetet genom att bidra med viktiga funktioner 
till matrisdiagrammet, hitta viktiga områden till önskemålsträd och ligga till 
grund för sållning av koncept. 
 
Utöver intervjuerna under besöken kontaktades sakkunniga inom områdena 
material, ergonomi, vårdrum, mekanik, montering. Specifika frågor förbereddes 
för varje person och kontakten skedde via e-mail, telefon och möte. 

5.2.3 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys gjordes för att undersöka vad som redan finns på marknaden. 
Besök och intervjuer gav en bild av utbudet som kompletterades genom 
sökningar på Internet och erfarenhet på SEAB. Ett belysningsseminarium 
besöktes som handlade om armaturer, ljuskällor och belysningsplanering. Även 
liknande produkter studerades såsom exempelvis monitorarmar, kamerastativ 
och skrivbordslampor.  
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5.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen pågick under hela första delen av projektet och resulterade 
i en grundutformning av armsystemet som sedan utvecklades i detalj. 
Konceptlösningar för fästen och lamphuvud utvecklades också men för det 
användes inte hela konceptgenereringsprocessen. 

5.3.1 Idéarbete 

Parallellt med informationsinsamlingen påbörjades idéarbetet. Små skisser 
gjordes av en stor mängd idéer, så kallade frimärksskisser. De intressantaste 
arbetades vidare på eller kombinerades på olika sätt. 
 
En brainstorming genomfördes med sex personer 22 september 2008. 
Deltagarna hade varierande ålder och bakgrund och samlades för att gemensamt 
hitta så många lösningsförslag och idéer kring produkten som möjligt. De 
ombads att göra både direkta associationer och associationer till objekt inom 
andra områden såsom naturen och ren fantasi, så kallat analogitänkande. För att 
snabbt visualisera förslagen och göra dem lättare att förstå försågs deltagarna 
med papper och penna för att göra skisser och anteckningar. De idéer som kom 
fram antecknades av ledaren. 
 
För att få en överblick över alla detaljidéer som framkommit sorterades de in i 
en idématris, se bilaga 3. 

5.3.2 Matrisdiagram 

För att kunna använda övergripande idéer som framkommit under 
brainstormingen på ett effektivt sätt sorterades de in i ett matrisdiagram, se 
tabell 2. Alla önskvärda varianter av armsystemets funktioner spaltades upp och 
lösningarna sorterades in efter respektive funktion. Efter att lösningarna i 
matrisen gallrats något kombinerades de återstående till 8 koncept. 
 
 

 Lösning 
Funktion S1 S2 S3 S4 S5 S6 
F1 

Ledtyp 
Flexarm Gaffel Cylindrisk Kul Teleskop Sax 

F2 

Leddämpning 
Friktion Fjäder     

F3 
Placering av 
Transformator 

Vid fäste Vid 
lamphuvud 

Mitt på 
arm 

   

F4 
Ledantal 

Två Tre Fyra Fem   

 
Tabell 2. Matrisdiagram 
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Lösningar som gallrats bort:  
• Saxled. Beroende på att den skulle bli ostabil, skrymmande, ömtålig och 

svårmonterad. 
• Transformatorplacering vid huvud och mitt på arm. Beroende på att 

placering så nära fäste som möjligt är att föredra i enlighet med att tyngden 
ska ges minsta möjliga hävarm. 

5.3.3 Koncept 

Matrisdiagrammet användes som utgångspunkt för att skapa ett antal koncept. 
Utgångspunkten var få leder för enklare användning och möjlighet att bygga på 
enkel teknik och standardlösningar av ekonomiska skäl. 
 
 

 
 
Bild 7. Koncept V1 

 
Det första konceptet är en så kallad flexarm. Det är ett rör som består av många 
små sektioner vilket gör att röret kan böjas i alla riktningar. Det är en flexibel 
och enkel lösning men också tung och trög och därför inte så ergonomisk. 
Armen går bara att göra med ett cirkulärt tvärsnitt. 
  

 
 
Bild 8. Koncept V2 

 
Lösning V2 har en teleskopled och en kulled och är troligen den bästa ur 
användarsynpunkt. Den har få leder vilket gör den smidig att ställa in och den är 
flexibel och tar lite plats när den inte används. Dessutom har den ett enkelt och 
mjukt utseende som gör att den inte skapar associationer som kan skapa 
mardrömmar. Nackdelen är att den har två delar som är komplicerade att 
konstruera på ett sätt som gör el-genomföringen säker och som är hygieniskt 
och har en justerbar tröghet. Även hygien kan bli ett problem eftersom den har 
skarvar. 
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Bild 9. Koncept V3 
 
V3 är däremot enklare att konstruera. Det är också flexibelt och lätt. 
Konstruktionen tillåter olika tvärsnitt på rören. 
 

 
Bild 10. Koncept V4 
 
V4 har ett komplicerat moment ur konstruktionssynpunkt och kan inte fällas 
undan i ett läge som inte är i vägen.  
 

 
 

Bild 11. Koncept V5 
 

Även V5 är svår att fälla undan på ett smidigt sätt och den är inte så bra 
anpassad till olika fästen. Det har många leder som gör den svår att manövrera 
men har en relativt enkel konstruktion.  
 

 
Bild 12. Koncept V6 

 
V6 har sektioner med flexarm. Det gör att den kan göras lättare än V1 men det 
medför också att den får mindre rörlighet. Den kommer inte att kunna fällas 
undan så bra och kommer ta plats när den inte används. Designmässigt 
begränsas man till att använda rör med cirkulärt tvärsnitt.  
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Bild 13. Koncept V7 
 
V7 har många likheter med V3 men den ha en led som är svår att konstruera. I 
gengälld är den lättare att manövrera. 
 

5.3.4 Eliminering 

Elimineringen gjordes med ett urvalskort och de tre koncept som visade sig ha 
bäst förutsättningar var V2, V3, och V7, se bilaga 5. Av dessa koncept 
eliminerades ytterligare två med hjälp av betygsättning (se bilaga 6) och 
merittalsberäkning. Merittalsberäkningen gjordes genom att ställa upp ett 
önskemålsträd, se figur 4. Vikterna har räknats ut genom att jämföra de olika 
önskemålen på samma nivå i trädet och ge dem en siffra. Noll innebär mindre 
viktigt, ett lika viktigt och två viktigare. På den sista nivån tas hänsyn även till 
föregående nivås vikt, se tabell 3 och 4. 
 
 
    Hygienanpassad   Ergonomisk 
    8/25 8/25   5/9 2/15 
          
    Användarvänlig   Enkel att Underhålla 
    6/25 6/25   2/9 4/75 
Armsystem         
1 1   Låg 

Tillverkningskostnad 
  Lätt 

Monterad/Demonterad 
    5/25 5/25   2/9 4/75 
          
    Funktionellt och 

Modernt Utseende 
   

    2/25 2/25     
          
    Transport och 

Lagerförvaring 
   

    4/25 4/25     
 
Figur 4. Önskemålsträd 
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 H A LT FMU TL ! Vikt 
H 1 1 2 2 2 8 8/25 
A 1 1 0 2 2 6 6/25 
LT 0 2 1 1 1 5 5/25 
FMU 0 0 1 1 0 2 2/25 
TL 0 0 1 2 1 4 4/25 
!      25 25/25 

 
Tabell 3. Viktberäkning, nivå 2 
 
 
 E EU LMD ! Delvikt Vikt 
E 1 2 2 5 5/9 2/15 
EU 0 1 1 2 2/9 4/75 
LMD 0 1 1 2 2/9 4/75 
!    9 9/9 6/25 

 
Tabell 4. Viktberäkning, nivå 3 
 
Resultatet av betygsättningen blev 5,83 poäng för V2, 6,65 för V3 och 5,29 för 
V7. Koncept V3 fick inte så mycket högre poäng än V2 men genom att titta på 
utfallet av betygsättningen syns tydligt att V3 har en jämnare nivå på betygen 
och inga svaga punkter som de andra koncepten, se bilaga 6. 
 
V3 blev det koncept som enligt analyserna är bäst lämpat för vidareutveckling. 

5.4 Design 
Inför den slutliga designen sammanställdes detaljidéer som framkommit under 
projektet i ett matrisdiagram och lämpliga idéer valdes ut, se bilaga 3.  
 
I designen gjordes medvetet försök på att komma bort ifrån tunna, spindellika 
armaturer och hitta något som kunde göras mjukt och snällt. Olika led- och 
tvärsnittsformer utforskades och inspiration kom bland annat från ljusstaken 
Nordic Light från Design House Stockholm och tanken att armaturen skulle få 
rätt uttryck om den passar in i en spa-miljö. För att hitta ett utseende med rätt 
känsla gjordes en moodboard, se bilaga 4.  
 
Utifrån detta skissades designförslag som presenterades för handledare och 
ledningen på SEAB. Gemensamt gjordes en bedömning av vilka idéer som var 
realiserbara inom ramen för projektet.  
 
Olika mekaniska konstruktioner skissades och diskuterades med handledare och 
Sven Rundqvist tills en lösning som uppfyllde alla önskemål hittats. Fler 
aspekter beaktades under designprocessen, såväl formgivningsaspekter som 
produktionsaspekter och allmänna konstruktionsaspekter. 
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5.4.1 Materialval  

De krav som ska uppfyllas är standard UL94 klass V-2 för brandtest. I övrigt 
ska materialet kunna hålla upp lampans egenvikt på ca 500 g och tåla att man 
justerar armen i olika lägen utan att spricka eller svikta. 
 
Leder och andra detaljer tillverkas med fördel av plast eftersom det är billigt och 
har låg vikt. Glasfiberförstärkt polyamid är ett starkt plastmaterial som är 
vanligt på marknaden och finns i flera varianter. Det behöver ingen 
ytbehandling eftersom plasten kan färgas i önskad kulör, vilket är billigt för 
stora serier men det kan vara svårt att få önskad nyans. Problem som kan uppstå 
är att färgen blir flammig på grund av glasfibreransamlingar i ytan. Ett alternativ 
är formgjuten aluminium. Delarna behöver då målas. 
 
Aluminium är ett passande material till armarna eftersom det är starkt, har låg 
densitet och är lätt att bearbeta. Nackdelen är att det måste beställas i stora 
volymer och volymerna SEAB tror sig tillverka av denna produkt talar för att 
det blir mer ekonomiskt med standardrör i stål. Tidigare erfarenheter på SEAB 
visar också att det kan uppstå betydligt mer svikt i aluminium än i stål.  
 
Stal Implex i Polen levererar kolstålsrör med ovalt och plattovalt tvärsnitt med 
dimensionerna 30x15x1,5 mm. De producerar även rör med väggtjocklek 1 mm 
men vilket rör som används i serietillverkningen måste väljas utifrån vilka 
ordervolymer företaget levererar. Plattovala rör med 1,5 mm väggtjocklek klarar 
kraven på små orderstorlekar men har hög vikt. 
 

5.5 Visualisering och modellbyggnad 

5.5.1 Skisser 

Utifrån frimärkesskisserna som gjordes under idéarbetet gjordes utförligare 
skisser. De användes vid delpresentationer för ledningen på SEAB. 

5.5.2 Funktionsmodell 

En funktionsmodell gjordes för att snabbt få en uppfattning om 
konstruktionsprincipen var realistisk. Den gjorde det möjligt att prova ut en 
passande fjäder och testa resultatet med hjälp av dynamometer. 
 
Funktionsmodellen tillverkades av Sven Rundqvist efter Marie Krönströms 
ritning. Materialet som användes var oljefylld polyamid. Fjädern med olika 
styrka beställdes från Lesjöfors AB. Övriga delar fanns redan på SEAB, se bild 
14. 
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Bild 14. Demonterad funktionsmodell 

5.5.3 CAD och ritningar 

I CAD-programmet NX 4 ritades solidmodeller och ritningar på de olika 
detaljerna i armsystemet. Med hjälp av dessa kunde den slutliga prototypen 
tillverkas.  

5.5.4 Renderingar 

Animeringsprogrammet Blender användes för att göra realistiska bilder som ger 
en uppfattning om den färdiga produkten. CAD-modellerna från NX 4 
exporterades till WRLM-format och kunde sedan användas i Blendermiljö. 

5.6 Test  
Ett viktigt krav på produkten var att den skulle vara ergonomisk. I samråd med 
ergonomen Rupesh Kumar på Ltu planerades ett ergonomitest. Syftet med testet 
var att ta reda på vilken belastning produkten kommer ge användaren och 
jämföra det med arbetsmiljöverkets riktlinjer.  
 
Testet utfördes genom att montera en arm och lamphuvud med den avsedda 
vikten på funktionsmodellen och fästa den i ett skruvstäd, se bild 15. Fjädrar 
med olika styrka användes för att prova fram en lämplig tröghet i lederna. Den 
fjäder som gav lägst tröghet testades med hjälp av dynamometer. Armen 
testades i sitt yttersta och sitt innersta läge för att få fram extremvärdena. Det 
bästa resultatet erhölls med en fjäder som hade 3 mm trådtjocklek. 
Dynamometern visade att en kraft på 3,5 N behövdes för att sänka lamphuvudet 
och 8 N för att höja det i ytterläget. Motsvarande värden för innerläget var 10,75 
N respektive 6 N, se tabell 5.  
 
Värdena kan jämföras med de för Provitas armsystem som säljs av SEAB idag. 
Första delen på det systemet går inte att fällas vertikalt vilket gör att den inte har 
samma inner- och ytterläge om prototypen, se bild 1. Kraften som åtgick var 4,9 
N för att sänka och 18,7 N för att höja. Detta trots att Provitas system på grund 
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av sin horisontella vridled har en betydligt kortare och lättare arm för att sänka 
och höja ljuskällan. 
 
 

 Sänkning av lamphuvudet Höjning av lamphuvudet 
Armsystem i ytterläge 3,5 N 8 N 
Armsystem i innerläge 10,75 N 6 N 
Provita 4,9 N 18,7 N 

 
Tabell 5. Testresultat 
 
 

 
 
Bild 15. Uppställning av test 
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6 RESULTAT 
I första delen av resultatet presenteras designkonceptet som är aktuellt för 
tillverkning av SEAB och sedan presenteras de idéer i designkonceptet som inte 
detaljkonstruerats av ekonomiska skäl eller på grund av tidsbegränsning och 
begränsningar i konstruktionskunskaper. Hela avsnittet om lamphuvudet finns 
också i den delen eftersom det aldrig var tänkt att utvecklas längre än till ett 
designförslag. Slutligen presenteras detaljkonstruktionen tillsammans med en 
redogörelse för tillverkningen av den slutliga prototypen. 
 
 
 
 
 

6.1 Designkoncept 
Designkonceptet på undersökningsbelysningen består av ett antal lösningar på 
användarnas behov, ergonomiska riktlinjer och önskemål från SEAB. Allt i 
konceptet har inte vidareutvecklats och detaljkonstruerats inom ramen för detta 
projekt. Prototyp och ritningar har gjorts på armsystemets delar.  
 
Designkonceptet har stor frihet när det gäller möjliga inställningar och passar 
lika bra för golvstativ som för tak- eller väggfäste och kan enkelt tas lös och 
flyttas mellan olika fästen. Även fjädringen kan justeras så att den alltid jobbar 
mot tyngdkraften oberoende av vilket håll man vänder den åt. Att det är relativt 
få leder gör armsystemet lättare att manövrera. Få skarvar och släta ytor gör det 
hygieniskt och lätt att rengöra. 

6.1.1 Arm 

Armens räckvidd är 110 cm. Transformatorn är placerad i armens bas för att 
hålla nere vikten på armens rörliga delar. Det bidrar till att armen blir 
ergonomisk eftersom lederna då blir mer lättrörliga. Integreringen av 
transformatorn i armen gör också armen till den dyraste modulen med alla 
viktiga funktioner. På det sättet kan kunderna köpa en arm och flera fästen som 
den kan flyttas mellan. 
 
Rören i armarna har ovala tvärsnitt och består av metallrör. Den ovala formen är 
mjuk och stark. Den rekommenderades också av Sue Harden som lämplig för 
vårdrum och enligt antroposofiska teorier har den en helande effekt (Sue 
Harden, personlig kontakt 2007-09-10). Det blev en viktig del i att komma bort 
från att vara spindellikt och hitta en annorlunda form som fungerar i både utfällt 
och ihopfällt läge.  
 
Röret närmast i anslutning till lamphuvudet har tunnare vägg och är kortare för 
att spara vikt. Det röret utsätts inte för så mycket belastning och den kortare 
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längden kompenseras av att den yttersta plastdelen är ganska lång. Det gör 
också att den kan användas som extra greppyta när armen justeras. 
 

 
 
Bild 16. Arm på takfäste. 
 

6.1.2 Leder 

Lederna är utformade för att ge en mjuk övergång från rörets ovala tvärsnitt till 
vridledens cirkulära tvärsnitt. Materialet är glasfiberförstärkt polyamid med färg 
RAL 9 002 som är en mjukt vit färg. 
 
Lederna är fjäderbelastade av vridfjädrar för att balansera ut lite av egentyngden 
i amsystemet. Det gör att mindre kraft behövs vid justering. Fjädringen är även 
kompletterad av friktionsringar som ligger mellan ledens rörliga delar. Dessa 
ger av erfarenhet ifrån sig oljud men eftersom de inte behöver vara lika hårt 
åtdragna bör det inte vara något problem. Hårdheten i friktionen justeras genom 
att skruva åt en skruv med insexnyckel. 
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Bild 17. Led 

6.1.3 Fästen 

Det viktiga för fästena är att de ska vara hållbara och medge en användarvänlig 
och säker inkoppling av armen. 
 
Stommen i takfästet är ett stålrör som är fastsvetsat i en fyrkantig platta med hål 
för att skruvas fast i taket. En aluminiumdetalj gängas fast längst ner på röret 
och i den fästs armens tapp. Den har också en öppning för att koppla sladden. 
Längst upp på röret sitter kabelavlastare. Den och plattan döljs av en kåpa som 
skruvas fast i röret, se bild 18. 
 

 
 
Bild 18. Takfäste 
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Väggfästet är uppbyggt av en plastkåpa och en vinklad aluminiumdel med tre 
skruvhål för att fästas på vägg och två för fästning av en kåpa. Den har även ett 
gängat hål där den del som tappen fästs i skruvas fast, se bild 19. 
 
 

 
 
Bild 19. Väggfäste 
 
Syftet med konstruktionen för båda fästena är att man ska kunna fästa armen 
först och när den sitter stadigt på plats kopplas sladden in.  Fästning och kablage 
döljs sedan av en kåpan som skruvas på sist. På det sättet kan en person koppla 
in lampan i takfästet själv utan att sladden behöver vara så lång att den räcker 
till närmaste avställningsyta. 

6.1.4 Idéer i designkonceptet som inte detaljkonstruerats 

6.1.4.1 Vred 
Ett uppfällbart vred som sitter på skruven som reglerar trögheten i leden. Syftet 
med det är att man ska kunna justera leden utan verktyg men göra det tillräckligt 
svårt för att inte locka till fel handhavande. Andra fördelar är att det är lätt att 
rengöra, har ett smidigt utseende och det sticker inte ut.  
 
 

 
 
Bild 20. Vred 
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6.1.4.2 Golvstativ 
Golvstativet är format så att det får ett naturligt handtag för förflyttning. Det har 
en pedal på foten för centrallåsning av hjul och det har fyra hjul för att bli 
smidigare att förvara och ta upp liten golvyta. I foten finns ett laddningsbart 
batteri som laddas genom att stativet ställs i en docka. Fördelen är att man 
undviker en sladd som ligger på golvet och orsakar snubblingsrisk och samlar 
damm. En sladd och en krok att hänga den på bör ändå finnas om batteriet tar 
slut vid ett olämpligt tillfälle. 
 

 
 

Bild 21. Golvstativ 

6.1.4.3 Lamphuvud 
Lamphuvudet är symmetriskt med en roterande bygel över för att det ska kunna 
användas lika enkelt av både höger- och vänsterhänta. Handtaget är brett och 
ovalt för bästa stöd, greppergonomi och design. Dimensionerna på det ovala 
tvärsnittet är 23x30-35 mm. 
 
Ljuset sätts på, stängs av och dimmas genom att vrida en ring på handtaget. Det 
är lätt att använda eftersom samma handposition används som när man greppar 
handtaget. Det är lätt att rengöra och man slipper använda tvåhandsgrepp för att 
förhindra att lampan flyttas ur läge när ljuset ska justeras. Det fungerar även att 
använda under ett sterilt skydd. 
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En omvänd handbroms sitter på handtaget som gör friktionen i lederna lägre när 
det hålls in. Det gör att lederna blir både lättare att röra och stannar bättre i 
önskad position. 
 

 
 

 
Bild 22. Lamphuvud 
 

6.2 Färgval 
Armsystemet är i huvudsak vitt för att smälta in i vårdmiljön och underlätta 
rengörning. Den färg som används är Ral 9002 eftersom det är en färg SEAB 
har på sitt vårdbelysningssortiment och därför gör kombinationer av delar från 
olika produkter möjlig. 
 
Detaljen som justerar friktionsstyrkan i leden är tänkt att ha en avvikande färg 
för att fånga blicken. Likaså handtaget och detalj 15 (se tabell 6) för att de ska 
upplevas som naturliga greppytor. Till dem kan en grå nyans användas som 
också finns i SEABs sortiment men man skulle också kunna erbjuda några olika 
färger för att kostumisera produkten, exempelvis blå, turkos och grön. 

6.3 Konstruktion 
Den största utmaningen var att hitta en fjädrande konstruktion som medger att 
sladden är dold inuti armen utan att det medför några risker för att sladden 
kommer i kläm eller skavs och dessutom är billig och enkel att montera. Först 
utvecklades en dubbelfjädrande funktion för led 2 med justerbart nolläge. Den 
bygger på en tryckfjäder som komprimeras av en vinklad detalj med ett avlångt 
hål som sitter på fästdetaljen mellan delarna. Efter många ändringar övergavs 



 
6 RESULTAT 

44 

dubbelfjädringen för en mer beprövad fjädringskonstruktion med vridfjäder. 
Denna lösning användes på både led 2 och 3, se bild 23 och 24. 
 
För att armsystemet ska kunna användas både i fästen som är riktade uppåt och 
neråt behöver fjädringen vara justerbar så att den alltid jobbar mot tyngdkraften. 
Lösningen på detta är en typ av frikoppling av led 2. Den skruvas fast i det läge 
som är önskat nolläge för leden. För takfäste innebär nolläge när armen från led 
2 är riktad rakt upp. Då kommer fjädern hålla emot när man drar armen neråt. 
Detalj 9 är avrundad i änden och formad som en hexagon för att underlätta att 
trä på detalj 10 i önskat nolläge. 
 

 
 
Bild 23. Sammanställningsritning av led 1 och 2. 
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Bild 24. Sammanställningsritning av led 3. 
 
 

Detaljlista 
1 tapp 9 bult 
2 fjäder 10 led 
3 bas 11 skruv 
4 lock 12 rör 
5 skruv 13 led med fjäderutrymme 
6 nippel 14 friktionsring 
7 mutter 15 lamphuvudfäste 
8 fjäder   

 
Tabell 6. Detaljlista 
 
Den viktigaste funktionen i led 1 är att den ska kunna rotera så många grader 
som möjligt utan att vara en fara för att skada sladden. Användarna vill helst ha 
obegränsad rotation men en sådan konstruktion är dyr. På de belysningar som 
har en begränsning försöker ofta användarna att fortsätta vrida när det tar stopp. 
Det betyder att det är viktigt med ett mjukt stopp som inte riskerar att gå sönder 
om användaren är hårdhänt.  
 
Konstruktionen för att lösa problemet blev en hård vridfjäder som löper i ett 
spiralformat spår med sin ena ände och i ett hål med samma bredd som spiralens 
ytter- och innerspår tillsammans. Det medger att spiralen kan löpa med i 
spiralspåret utan att hindra rotationen tills spåret tar slut och då gör fjädern att 
man får ett mjukt och hållbart stopp. 
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CAD-modeller och tillverkningsritningar har gjorts i NX 4 för alla plastdelar i 
armsystemet, det vill säga detalj 1, 3, 4, 9, 10, 13 och 15, se tabell 6. 
 
Armsystemet fungerar som en modul som kan användas på olika sätt genom att 
kompletteras med olika fästen. Modulsystemet gör att produktionsvolymerna på 
armsystemet kan ökas. Led 2 och 3 utformades så att samma fästdetalj och 
fjäder passar i båda. Däremot kan en tunnare fjäder behöva användas i led 3 
beroende på att den ska kompensera för en lägre vikt. 

6.4 Prototyp 
Prototypen av armsystemet motsvarar i stora delar konceptet men vissa 
kompromisser har gjorts på grund av tillgången på material. Eftersom det är 
oklart om SEAB kommer kunna använda ovala rör vid serietillverkning 
användes mer lättillgängliga plattovala rör i prototyptillverkningen. Kolstålsrör 
från Stal Implex i Polen med dimensionerna 30x15x1,5 mm användes. Även 
prover på ovala rör med samma dimensioner beställdes för att kunna jämföra 
skillnaden. 
 
Till fjädringen fick tillgängliga standardfjädrar med passande mått användas, 
vilket gjorde att de är tunnare än planerat. 
 
Detalj 1, 3, 4, 9, 10, 13 och 15 i tabell 6 är plastdetaljer och tillverkades i 3D-
printer av GT Prototyper AB. De består av SLS polyamid och har 0,15 mm 
skikthöjd. För att förbättra ytfinishen putsades de och sprayades med primer, 
grundfärg och färg RAL 9 002. Även stålrören sprayades med samma färg. 
 
Gänginsats M8 i mässing från T Carlsson Trading AB sattes in i detalj 4 och 
gänginsats M10 i mässing sattes in i detalj 7. Detalj 2 och 6 försågs med något 
modifierade standardfjädrar från Lesjöfors AB med trådtjocklek 2 mm och 
ytterdiameter 27 mm respektive trådtjocklek 2,5 mm och ytterdiameter 33 mm. 
 
Friktionsringar och skruv M8 samt M5 som fanns på SEAB användes. En 
rörnippel M12 och en bricka tillverkades i aluminium. 
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Bild 25. Demonterad prototyp 
 



 
6 RESULTAT 

48 

 
 
Bild 26. Prototyp 
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Bild 27. Demonterad prototyp 

6.4.1 Utvärdering av prototyp 

Prototypen visade att för mycket svikt uppstår i del 3 och 4. De behöver en 
starkare fästlösning och förmodligen även en förstärkt utformning. Det finns 
risk för att nippeln och muttern som håller ihop första leden gängar upp sig när 
leden vrids.  
 
Ett nytt krav på armaturen framkom också i samband med utvärderingen av 
prototypen. Beroende på hur armaturen ska användas kan det bli nödvändigt att 
montera fler komponenter än säkringen på transformatorhållaren såsom 
kabelavlastare och strömbrytare. Stålrör med 1,5 mm väggtjocklek visade sig 
vara för tungt att använda i armarna.  
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Resultatet av examensarbetet har väckt frågeställningar och nya idéer om hur 
utvecklingen av undersökningsbelysningen bör fortsätta och även tankar runt 
lämpligheten av metoder och tillvägagångssätt som använts. 
 
 
 
 

7.1 Metoddiskussion 
Tillvägagångssättet har i stort fungerat bra. Det svåraste har varit att uppskatta 
tidsåtgången för olika moment. Tidsplanen som sattes upp i början höll inte men 
det var inte helt oväntat eftersom den hade väldigt liten marginal.  
 
Kundbehovsanalysen är mer kvalitativ än kvantitativ och det är möjligt att ett 
större underlag skulle ge ett bättre resultat. Det vore intressant att även 
involvera användare från andra länder eftersom vården kan fungera olika. 
 
Jag valde att använda mig av Ulrich och Pahls metoder för produktutveckling 
eftersom de visat sig användbara under kurser vid Ltu. Jag har valt ut de delar 
som fungerat bäst för mig tidigare och i mycket har jag följt professor Jan 
Lundbergs rekommendationer runt användandet av Pahls metoder.  
 
Ambitionen att hitta en så flexibel arm som möjligt gjorde att jag kom in på ett 
sidospår med konstruktionslösningar som var mer komplicerade än vad som 
krävs. En FEM-analys hade kunnat göras för att tidigare upptäcka att foten inte 
skulle klara belastningen när armen vrids. Val av dimensioner hade kunnat 
underlättas genom att göra en enkel skissprototyp i full skala. 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet upplevs som lyckat både från min och SEABs sida. Produkten är 
planerat att presenteras för kunder och sättas i produktion så snart det är möjligt. 
 
En viktig fördel är att kundernas och företagets önskemål har tagits till vara på 
ett bra sätt i produkten, men det finns även vissa svagheter. Att ha få leder på en 
lång arm ställer krav på att fjäderbelastningen i lederna är rätt avvägd. Annars 
kan den bli trög och klumpig. En annan nackdel med armens längd är att den 
inte går att fälla ihop helt om den sitter på ett kort takfäste. 
 
Eftersom armsystemet har stor rörelsefrihet kan handtaget hamna utanför 
bekväm räckvidd exempelvis på höjden. En längre person kan ha använt den 
tidigare eller den kan ha skjutits åt sidan för att inte vara i vägen. Det gör att 
man kan behöva sträcka sig mer än vad som är bekvämt vid första inställningen. 
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7.3 Fortsatt arbete 
Justeringar behöver göras i konstruktionen för att komma till rätta med de 
problem som framkom av prototyputvärderigen. Det är lämpligt att göra ganska 
stora förändring på transformatorhållaren. Formen ändras och görs stabilare 
genom ökad godstjocklek och mindre lock. Locket fästs med fler skruvar och 
har extra styrning för att inte riskera att lossna om delen sviktar. Den får plana 
ytor för att komponenter som strömbrytare, säkring och dimmer inte ska vara 
begränsade. Genom att lägga till eller ta bort ett hål kan dessa komponenter 
bytas ut eller varieras. 
 
Lederna får längre anslutning till rören och en mjukare övergång. Övergången 
görs dessutom lite vinklad liksom lamphuvudets avslutning. Det ger 
sammankoppling mellan armsystem och lamphuvud och underlättar vid 
monteringen eftersom det begränsar antalet möjliga sätt att vända leden när den 
ska fästas på röret. Lamphuvudhållaren får en rakare båge för att göra 
övergången mellan ovalt och cirkulärt tvärsnitt ännu mjukare och smidigare. 
 
Rotationsstoppet konstrueras om till att bestå av två stoppskruvar med 
gummislang utanpå. Detta är en enkel och billig lösning som är stark och 
dessutom ger gummit lite dämpning i stoppläget. 
 
Tappen görs rund med spår för styrning för att passa alla typer av fästen utan att 
glappa. När armaturen ansluts till ett fäste med styrning kan den sättas in på tre 
olika sätt vilket gör att man kan bestämma vart rotationsstoppet ska hamna för 
optimal rörlighet. 
 
En ny prototyp behöver tillverkas för att verifiera justeringarna. Det skulle även 
vara lämpligt att göra en FEM-analys på hållbarheten i fotens vridstopp. Andra 
utmaningar är att hitta en transformator som passar olika marknaders krav och 
hitta lämplig leverantör av stålprofiler.  
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Bilaga 1 
 

LTU SPECIFIKATION Undersöknings-
belysning 

Ändringsdatum k/ö Krav och Önskemål Ans 

 

 

 

 

 

 

K 

K 

 

1. Geometri 

Grundarmens räckvidd " 100 cm 

Fästarmens räckvidd " 50-70 cm 

 

  

 

Ö 

 

2. Kinematik 

360° rotation av grundarm 

 

  

 

Ö 

Ö 

K 

 

3. Krafter 

Låg egenvikt 

Egenvikt: ca 500 g 

Lederna ska klara att bära egenvikten. 

 

  

 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

 

4. Material 

Korrosionståligt  

Tål vanliga typer av rengörningsmedel 

Lätt 

Slitstarkt  

Hållfast 

Lättbearbetat 

Återvinningsbart 

 

  

 

K 

K 

 

5. Säkerhet 

IEC 60601-1 

IEC 60601-2-41 

 

  

 

K 

 

6. Ergonomi 

Ska vara anpassad efter räckvidden hos personer 
inom 5:e till 95:e percentilen. 

 

  

 

 

7. Tillverkning  

 



 

 

Underleverantörer 

  

 

K 

Ö 

K 

 

8. Monterbarhet  

Lätt att montera 

Få delar 

Demonterbar  

 

  

 

Ö 

 

9. Transport 

Liten volym i emballage 

 

  

 

K 

K 

K 

K 

 

10. Handhavande 

Livslängd: 10 år 

Användarvänlig 

Tydliga funktioner 

Stabil 

 

  

 

Ö 

K 

 

11. Underhåll  

Lätt att rengöra  

Hygienisk 

 

  

 

K 

Ö 

Ö 

 

12. Kostnader  

Tillverkningskostnad < 1 000 kr 

Låg tillverkningskostnad 

Lägre tillverkningskostnad än den modell som säljs i 
dagsläget (provita). 

Priset ska konkurrera med Derungs motsvarande 50 
W belysning 

Få delar 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. tidsplan  

Stoppdatum för prototyp 21 Januari 

Stoppdatum för projektet 4 Februari 

 

  

 

K 

 

14. design  

målgrupp: Sjukhus, kliniker, veterinärer 

 



 

 

  

 

K 

 

15. Energi 

50 W 

inbyggd transformator 

230-240 V/12 V 

100-117 V/12V 

 

   

16. Kvalitetskontroll 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Produkten anges med X i tabellen. 
 
Graderingsskala 
5 = Behovet är absolut nödvändigt. 
4 = Behovet är mycket önskvärt. 
3 = Behovet är önskvärt men inte nödvändigt 
2 = Oviktigt behov. 
1 = Oönskat behov. 

 
Namn: Ingrid Johansson, miljösamordnare Plats: Sunderby sjukhus 
Belysningsmodell: Hanaulux blue 30 och 80 Datum och tid: 2007-08-21, 14:00 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 

”Den har lite för styva och för få leder. 
Det borde sitta en led i takfästet också.” 

X har många leder. 4 - 

”Den är svår att snurra runt den takfästa 
armen. Det går inte att snurra 360 
grader. Det tar stopp när man snurrar åt 
det ena hållet.” 

Det är lätt att 
manövrera X:s 
översta led och det tar 
inte stopp någonstans. 

4 

+ ”Det är bra att inga knappar sitter på 
ovansidan för det gör den lätt att 
rengöra” 

X är lätt att rengöra 
och har inga 
smutssamlande 
detaljer på ovansidan. 

5 

Övrigt 
 

”Inom tandvården finns samma behov 
och de har bättre utrustning.”  

X är anpassad efter 
flera branscher. 

5 

 
 

Namn: Britt-Inger Hagström, undersköterska Plats: Sunderby sjukhus 
Belysningsmodell: Hanaulux blue 30 och 80 Datum och tid: 2007-08-21, 14:00 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 

”Det går inte att sänka ljusstyrkan när 
man t ex lyser på patientens ansikte.” 

Det finns möjlighet 
att reglera ljusstyrkan 
på X. 

3 

”Den har för lättrörligt huvud som är 
lätt att knuffa till så det kommer ur 
läge.” 

X stannar kvar i sitt 
läge. 

5 

”Det går inte att få tag på reservdelar, 
så när någon led går sönder måste hela 
belysningen bytas. Det är slöseri.” 

X har reservdelar. 4 

- 

”Det är väldigt svårt och trögt att ställa 
in den, särskillt under operation när man 
bara kan hålla på ett ställe för att styra 
den.” 

X är lätt att 
manövrera. 

5 



 

 

”Ljuset kommer bara från ett håll. Det 
gör att man lätt skuggar och måste rikta 
om den hela tiden.” 

X har en ljusbild som 
minimerarar risken 
för skuggning. 

3 

”För mycket värmestrålning trots att det 
är en halogenlampa.” 

X har låg 
värmeutveckling. 

4 

 

”Svårt att se och komma åt knappen när 
den sitter under lamphuvudet.” 

Det är lätt att komma 
åt X:s funktioner. 

4 

+ ”Lätt att rengöra.”  X är lätt att rengöra. 5 

”Det bästa vore en mobil belysning, om 
man inte springer sönder den.” 

X är flexibel. 5 

”Det vore bra att kunna ställa in 
ljusstyrkan. Gärna med en knapp, inte 
med skroll för den blir smutsig” 

Det finns möjlighet 
att reglera ljusstyrkan 
på X. 

3 

Övrigt 
 

”Det ska inte ta lång tid för lampan att 
komma igång.” 

X behöver inte lång 
tid för att få full 
ljusstyrka. 

3 

 
Namn: Annica  Johansson, Barnmorska Plats: Vårdcentralen Porsön, Luleå 
Belysningsmodell: Hanaulux (gammal) Datum och tid: 2007-08-22, 13:30 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 

”Tar plats och är otymplig.” X är liten och smidig. 4 
”Man slår i huvudet i den flera gånger i 
veckan.” 

X är inte i vägen. 4 
- 

”Den är i vägen när man ska komma åt 
att titta.” 

X är inte i vägen. 4 

”Betydligt bättre än när vi inte hade 
någon gynekolog lampa.” 

X är bättre än 
befintlig utrustning. 

4 + 

”Stannar kvar när man har fått den i rätt 
läge. Det är det viktigaste.” 

X stannar kvar i sitt 
läge. 

5 

”Mindre och starkare vore bättre” X är liten och 
effektiv. 

4 Övrigt 
 

”Den skulle vara liten och smidig och gå 
att ha framför sig.” 

X är liten och smidig 
så att den går att ha 
framför sig. 

4 

 
Namn: Lisbeth Hällgren, Barnmorska Plats: Vårdcentralen Porsön, Luleå 
Belysningsmodell: Hanaulux (gammal) Datum och tid: 2007-08-22, 13:30 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 
- ”Svår att rikta så man får ljuset 

underifrån. Skulle behöva vara längre 
arm.” 

X är flexibel och går 
att rikta underifrån. 

4 



 

 

”Kräver muskelstyrka för att ställa in. 
Det gick inte bra när jag hade ont i 
axeln” 

X är lätt att 
manövrera. 

5 

”Svår att styra med enbart handtaget 
och det är enda stället som är sterilt.” 

X har tillräckliga 
sterila greppytor för 
att lätt manövreras. 

5 

 

”Stor, tung och skrymmande.” X är liten, lätt och 
smidig. 

5 

Övrigt 
 

”Det skulle vara perfekt om man kunde 
bryta strålen som en orm så att ljuset 
kommer åt. 

Det är lätt att få X att 
lysa på rätt ställe. 

5 

 
 

Namn: Ingegerd Sandberg, tandhygenist Plats: Folktandvården Våxnäs, 
Karlstad 

Belysningsmodell: Lectra och Flex Equipment Datum och tid: 2007-08-29, 16:00 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 

”Lampans skyddsplast har dålig kvalitet 
och blir sliten.” 

Materialet i X är 
slittåligt mot t ex 
rengörning. 

5 

”Svårt att byta lampa och göra rent 
innanför skyddsglaset. Det är viktigt 
eftersom det är vad patienten ser 
(Lectra).” 

X är lätt att rengöra. 5 

”Handtagen går av lätt.” Materialet i X:s 
greppytor är hållbart. 

5 

- 

”Blir lätt smutsig innanför skyddsglaset 
(Flex Equipment).” 

X har inte öppningar 
där smuts kan komma 
in. 

4 

”Det finns två ljusstyrkor att välja 
mellan, men oftast används de 
starkaste.” 

Det finns möjlighet 
att reglera ljusstyrkan 
på X. 

3 

”Lätt att manövrera och ställa in i rätt 
läge. Eftersom det finns handtag på båda 
sidor spelar det ingen roll vilken sida 
man är på.” 

Det går att manövrera 
X från olika sidor. 

5 

”Lätt att byta lampa och rengöra 
skyddsglas (Flex Equipment). 

Det är lätt att byta 
lampa och rengöra 
alla delar på X. 

5 

+ 

”Stannar kvar i rätt läge.” X stannar kvar i sitt 
läge. 

5 

 
 



 

 

Namn: Sue Harden, Specialistsjuksköterska inom 
kompetensutveckling 

Plats: Universitetssjukhuset Mas, 
Malmö 

Telefonintervju Datum och tid: 2007-09-10, 14:30 
Kategori Uttalande Översatt behov Grad 

”Vi använder benvit på lampor.”   
”Ljusa färger som smälter in i 
omgivningen är bra.” 

  
Färg 

”Metall ska man undvika. Det skapar oro 
och är hårt och kallt.” 

  

”Studier visar att punktbelysning och 
dimbar belysning är bra för 
välbefinnandet.” 

  Belysning 

”När man blir inlagd på ett sjukhus skalas 
man av personliga kläder och mycket av 
makten att påverka sin situation. Därför är 
det bra att det finns saker patienten själv 
kan reglera såsom ljusstyrka.” 

  

”Runda former gynnar helandet. Ovaler 
och mjuka former, inga hörn.” 

  

”Former som gör det lätt att rengöra. 
Hygien är viktigt.” 

  

Form 

”Ju mindre man märker av armaturer 
desto bättre.” 

  

”Antroposofer”   Teorier 
 

”Michel Foucault, filosof på 1700-talet i 
Frankrike.” 

  

 
 

Namn: Krister Skarin, Medicinteknik Plats: Universitetssjukhuset, 
Örebro 

Belysningsmodell: Hanaulux  Datum och tid: 2007-09-14, 10:00 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 

”Landstinget vill resurssnåla för miljöns 
skull. Det största problemet är 
engångsförbrukningen.” 

  

”När vi köper in belysning tittar vi på 
funktion, livslängd, driftskostnad och 
handhavande.” 

  

”På svenska sjukhus vill man, till 
skillnad från utländska, köpa utrustning 
från olika leverantörer för att hitta den 
bästa kombinationen.” 

  

Inköp 

”Den används mest på mottagningar och 
är då vägg- eller takmonterad.” 

  



 

 

”Det lurar till att fel handhavande när 
leden har ett vred. Det bör synas direkt 
att det är en bromsjustering. Fel 
handhavande är ett vanligt problem för 
oss” 

  

”Patientmiljön är otroligt viktigt. Vi har 
ett intensivvårdrum som är avskalat från 
armaturer som kan se skrämmande ut.” 

  

”Det är bra med valmöjligheter av färg. 
Vårdrum designas mer och mer och då 
gäller det att färgsättningen fungerar.” 

  

”Den ska se snäll ut.”   

Form 

”Mjuka former och slät yta som är lätt 
att rengöra.” 

  

”Om den ska användas som sänglampa 
är det bra med dimmer och berörings- 
och petskydd för barn.” 

  

”Får inte innehålla nickel eller krom 
p.g.a allergirisk.” 

  

”Rund fot på golvställningen tar mycket 
plats och snurrar när man drar den. Det 
finns en smart fot till droppställningar 
som heter Smart foot. Ser ut som ett 
vinklat H och kan därför ställas ihop 
med varandra.” 

  

”Armen skulle kunna vara som ett 
teleskop.” 

  

”Räckvidd är viktigt. Sitter den 
monterad i taket mitt över sängen blir 
det ett låst läge.” 

  

”Lederna skavara utballanserade och 
röra sig så lätt som det bara går och 
stanna i sitt läge.” 

  

”Golvstativ är problematiska. De är i 
vägen, kan välta och att ha en sladd på 
golvet är farligt.” 

  

Funktion 
 

”Värmen måste ledas bort, lämpligen 
bakåt.” 

  

 
 

Namn: Hans Andersson Plats: Universitetssjukhuset, 
Örebro 

Belysningsmodell: Hanaulux  Datum och tid: 2007-09-14, 10:00 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 



 

 

Inköp ”Här köper vi 95% takmonterade, 4% 
väggmonterade och 1% på golvstativ 
(mest som reserv).” 

  

”Det lurar till att fel handhavande när 
leden har ett vred. Det bör synas direkt 
att det är en bromsjustering. Fel 
handhavande är ett vanligt problem för 
oss” 

  Form 

”Färgsättningen kan vara vit 
pulverlackad med någon 
komplementfärg som bryter av.” 

  

”Det är problem med de vanliga 
armsystemen för vid 
gynundersökningar.” 

  

”Det är viktigt att kunna bromsa minst 2 
av hjulen på golvstativet.” 

  

”Fokusering av ljuset fanns förut men 
ingen tycks sakna det nu.” 

  

”Armen närmast lamphuvudet brukar 
vara kortare.” 

  

”Den ska gå att rotera 360° och inte ta 
stopp.” 

  

”Man ska dra åt lederna med skruv, inte 
vred för det lockar till felhandtering. 
Man ska inte gå och skruva i dem stup i 
kvarten. ” 

  

Funktion 
 

”Handtag ska vara tvättbara och 
utbytbara men det är inte nödvändigt 
med steriliserbara om inte lampan är för 
operation.” 

  

 
 

Namn: Bength Johansson, Veterinär Plats: Veterinärpraktik, Sunne 
Belysningsmodell: PF, väggfäst Datum och tid: 2007-09-18, 12:00 
Kategori Kundens uttalande Översatt behov Grad 

”Armen har gått av vid leden. Det leder 
till mycket besvär för arbetet.” 

X är hållbar. 5 

”Ett golvstativ samlar damm, är knöligt, 
sladd och hjul tar för mycket plats.” 

X försvårar inte 
städning. 

4 

”För lite räckvidd.” X har lång räckvidd. 4 

- 

”Trögt och hackigt att ställa in leden. 
Det är viktigt att det går lätt för djuren 
rör sig hela tiden. Större ljusbild eller 
mjukare led skulle vara bra.” 

Det är lätt att få X att 
ge ljus på rätt ställe. 

4 



 

 

”Fungerar bra.”   + 

”Tillräckligt många leder.”   

”Dagens pris är rimligt om funktionen 
är bra och den håller ca 10 år (ca 6 000 
– 7 000kr). Lägre pris känns väldigt 
humant (ca 3 500- 4 000kr).” 

  Inköp 

”Vid inköp prioriteras pris och funktion. 
Det är roligt om man kan köpa lokalt.” 

  

”Den används både för undersökningar 
och operationer men inte sterilt. 

  

”Kabel på utsidan sista biten går bra om 
det löses på något snyggt sätt.” 

  

”Den ska vara lätt att skjuta undan.”   

”Vitt är bra för rengörning annars är 
inte utseende så viktigt.” 

  

”Teleskop för ökad räckvidd.”   

Övrigt 
 

”Dimmer behövs inte det ska vara full 
styrka direkt.” 
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Stor räckvidd, lite plats Teleskop  
 

Extra led Synvilla med 
dubbelpil 

Tjockare armar 
nära fäste. Då kan 
räckvidd ökas. 
(kraftväg) 

Lättrörliga leder som 
stannar i rätt läge 

En greppyta halvvägs. Styr 
leder som är låsta när den 
inte är intryckt. Finjustering 
med greppyta/or vid huvudet.  
 

Horisontella leder 
närmast väggen kan 
vara lättrörligare 
eftersom de inte 
behöver bära tyngden i 
ledens rörelseriktning. 

Långa platta leder 
som förhindrar att 
rörarmar tar emot 
direkt. 

 

Lätt att manövrera. 
Intuitiv rörelse som följer 
rörelserna som görs. 
 

Sladdlös: Docka den när man 
inte använder den 

Dammsugarhandtag 
som gör det enkelt och 
naturligt att förflytta 
golvstativ. 

  

A
n

vä
n

d
ar

vä
n

li
gt

 

Intuitiva funktioner som 
är lätta att förstå och 
hitta. 
 

Reglage på handtag Avvikande färg på 
funktionella delar som 
handtag och knapp. 
Särskillt handtag så 
man kan se den i 
ögonvrån när man 
koncentrerar sig på 
något annat. 
 

  

Handtaget ska sitta på 80-110 
cm höjd. 

Ska kunna användas så 
nära utgångsläget som 
möjligt. 

Ska användas nära 
kroppen för att 
minska hävarm. 

Handtag ska ha 
ovalt tvärsnitt, 
diameter på 23 
x30-35 mm. För 
att passa hand och 
så man får 
motstånd och 
handen inte bara 
snurrar när man 
vrider. 

Handtag 

Örform ger mindre 
handledsutslag och 
manövreras lättare. 

Handtaget hänger 
neråt, lätt för patient 
att komma åt. 
 
 

Två handtag eller ett 
med roterande 
huvud  
 
Flera 
greppmöjligheter, 

Passar olika 
handstorlekar. 
Stopp så att inte 
handen glider. 
Strävt material om 
inte hygien krävs? 

Lågt lamphuvud så man 
inte behöver sträcka sig 
(utan att vara i vägen) 

Justeras nerifrån o upp inte 
tvärt om. 

   

bökigt, man får använda 
hela kroppen för att 
styra. 

Ingen eller sned rotation vid 
tak 

Storlekssparande 
funktioner som t ex en 
skena. 

Horisontella leder 
bättre än vertikala 
för de bär upp 
tyngden automatiskt. 

 

E
rg

on
om

i 

Justeringsbar för att 
passa alla 

Teleskop på tak- och 
golvarm 

Individanpassat 
handtag 

  

H
yg

ie
n

 
 

Öppna öron så det går att 
trä på sterilt skydd. 
 

Tända, dimma, släcka med 
vridgrepp (en ring på 
handtaget), för bättre grepp, 
hygien o ergonomi. Lampan 
rullar inte iväg eller flyttar på 
sig som med tryckknapp om 
man inte tar tvåhandsgrepp. 
 

   

Låg värmeutveckling 
(spri) 
 

Värmeabsorbtionsfilter Fiberoptik tar bort 
värme och tyngd från 
konstruktionen. 
Lättare att ställa in. 
Kan vara komplement 

  

barnsäkert petsäkert klämsäkert Beröringssäker/ 
isolerad, om den blir 
het 

 

S
än

gl
am

p
a 

   

Bländning Avskärmning Dimbart ljus   



 

 

S
k

u
gg

n
in

g 

Ljus från flera håll genom 
reflektorer eller flera 
ljuskällor. 

Löstagbart huvud/ 
optikfiberdel som kan 
användas som ficklampa. 
 

   

U
n

d
er

h
ål

l 

Lätt att lossa skyddsglas 
för att byta lampa och 
rengöra. 

Två hakar och en 
”tavelklämma” (inga verktyg 
krävs) 

Bländskydd integrerat 
med skyddsglas så att 
man får mer plats att 
byta ljuskälla. 

Nederdelen av 
skärmen avtagbar 
för enkelt lampbyte. 

 

H
yg

ie
n

 
 

Löstagbart handtag som 
kan desinficeras. 
 

Tända och justera med no-
touch sensor. 
 

Ljusknapp under 
hygienskyddet 

Få hjul och höga ben 
på golvstativ för att 
göra det enkelt att 
städa. (t ex hundhår) 

Sladdlöst 
golvstativ. Ingen 
sladd som ligger 
på golvet och är 
farlig och samlar 
damm. 

T
il

lb
eh

ör
 

Förstoringsmodul som kan 
köpas till. Liten arm med 
förstoring eller skärm som 
knäpps fast. 

    

D
es

ig
n

 

Spa Balans av minimalistisk, 
organiskt och funktionell 
(teknisk) 

avskalat Mjuk och snäll  

F
är

g 

Den ljusgröna färgen, 
disigt lindblomsgrönt, som 
antroposoferna brukar 
använda. (Sue Harden) 
 

Vita armar med ljusbruna 
leder och detaljer + 
komplementfärg.  

Färgade detaljer som 
tonar ut (modernt 
uttryck) 
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LTU Urvalskort Armsystem 

Urvals kriterier 
(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Brist på information 
(!) Kontrollera specifikation 

Beslut 
(+) Fortsätt arbeta med 
(-) Eliminera lösning 
(?) Samla in vidare 
information 
(!) Kontrollera specifikation 
för ev ändring 

L
ös

ni
ng

sv
ar

ia
nt

 

Ä
r 

su
bf

un
kt

io
ne

rn
a 

ko
m

p
at

ib
la

 

U
pp

fy
lle

r 
kr

av
en

 i 
sp

ec
if

ik
at

io
n

en
 

P
ri

nc
ip

en
 r

ea
lis

er
b

ar
 

K
la

ra
r 

ko
st

n
ad

sk
ra

v 

H
ar

 t
ill

rä
ck

lig
 s

äk
er

he
t 

R
ek

om
m

en
de

ra
s 

T
ill

rä
ck

lig
 in

fo
rm

at
io

n 
hi

nn
er

 in
fö

rs
ka

ff
as

 

Anmärkning 

Beslut 

V1 + + + + + - + Tung, få leder, Trög att ställa in - 

V2 + + + + + + + Lätt, få leder  + 

V3 + + + + + - + Många leder. Tar lite utrymme 

ihopfälld. Mittenleden kan vara ivägen 
eftersom den vinklas nerifrån. 

+ 

V4 + + + + + + + Lätt, få leder, passar inte golvstativ. - 

V5 + + + + + + + Den tyngst belastade lederna belastas 

inte i sin vridriktning. Många leder. 
Passar inte golvstativ. 

- 

V6 + - + + + - + Uppfyller inte alla 
användningsområden. 

- 

V7 + + ? + + + + Få leder + 

V8 + + + + + + + Trög, inte så tung, inte lämpad att 

fällas ihop. 

- 

Datum   
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Betyg Pris  Utseende Ergonomisk Underhåll Transport- och 
förvaringsbarhet 

Rengörnings-
barhet 

Monterbarhet 

0 dyr 

 
På gränsen till 
oacceptabelt 
ful 

Går att 
använda 

Går att 
underhålla 

Går att packa går inte att 
rengöra 

monterbar 

1        

2        

3 V7   V7    

4 V2   V2   V2, V7 

5        

6   V7, V3  V3, V7 V2, V7 V3 

7 V3 V3 V2 V3 V2 V3  

8  V2, V7      

9        

10 billig oemotståndligt 
snygg 

Kan användas 
utan 
belastning i 
kroppens 
grundposition 

Går snabbt 
och lätt att 
underhålla 

Optimal form 
för att packa 

stöter bort smuts behöver inte 
monteras 

Koncept Pris  Utseende Ergonomisk Underhåll Transport- och 
förvaringsbarhet 

Rengörnings-
barhet 

Monterbarhet Summa 
betyg 

V2 4*(5/25)
=0,8 

8*(2/25) 
=0,64 

7*(2/15) 
=0,93 

4*(4/75) 
=0,21 

7*(4/25)=1,12 6*(8/25)=1,92 4*(4/75)=0,21 5,83 

V3 7*(5/25) 
=1,4 

7*(2/25) 
=0,56 

6*(2/15) 
=0,8 

7*(4/75) 
=0,37 

6*(4/25)=0,96 7*(8/25)=2,24 6*(4/75)=0,32 6,65 

V7 3*(5/25) 
=0,6 

8*(2/25) 
=0,64 

6*(2/15) 
=0,8 

3*(4/75) 
=0,16 

6*(4/25)=0,96 6*(8/25)=1,92 4*(4/75)=0,21 5,29 
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Ritningsförteckning, prototypritningar till plastdelar 
Ritningsnummer Benämning Skala Datum Beskrivning Ritningsformat 
1 NEA 001 1:1 080122 Tapp A3 
2 NEA 002 1:1 080122 Lock A2 
3 NEA 003 1:1 080122 Bas A3 
4 NEA 004 1:1 080122 Bult  A3 
5 NEA 005 1:1 080122 Led med fjäderutrymme A3 
6 NEA 006 1:1 080122 Led  A3 
7 NEA 007 1:1 080122 Lamphuvudfäste  A3 

 


















