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Sammanfattning 
Våren 2016 påbörjades detta kandidatexamensarbete med IKEA of Sweden som uppdragsgivare. 
Uppdragets som gavs var att ta fram ett standardiserat spotlightfäste som fungerar för alla 
spotlights i IKEAs sortiment, i alla länder där IKEA har varuhus.  
 
Projektet inleddes med en förstudie som inkluderade intervjuer, studiebesök och användartest 
där dagens lösningar kunde kartläggas. Därefter genomfördes en konceptgenerering i syfte att ta 
fram så många koncept som möjligt som kan lösa dagens problem. Av dessa koncept kunde den 
bästa väljas ut med hjälp av olika urvalsmetoder och vinnaren blev FÄSTA. 
 
FÄSTA är ett korsformat spotlightfäste i aluminium med bockade ändar där dess vändbara form 
kan anpassas för både montering med krok och skruv. Med hjälp av en vajer och ett vajerlås kan 
spotlightfästets placering justeras mot taket. Vajern tillåter takkoppen att hänga fritt under 
dragning av el och takkoppen monteras på spotlightfästet med hjälp av snäpplås.  
 
Vidareutveckling i form av hållfasthetsanalyser låg till grund för att spotlightfästet kunde 
dimensioneras. FÄSTA har ett nära och starkt fäste mot taket och klarar av att belastas med 28 N 
av IKEAs tyngsta spotlight oavsett om den monteras med krok eller skruv. Dess mått är 
anpassningsbara för både cirkulära och rektangulära takkoppar samt de uttag som finns i Europa, 
Nordamerika och Japan och kan alltså användas världen över. För att montera FÄSTA krävs 
maximalt två händer där inga verktyg behöver användas. 
 
Med sin diskreta design och enkla funktion passar slutprodukten in i IKEAs sortiment. FÄSTA är 
en standardiserad lösning som underlättar för kunder världen över att sätta upp en spotlight mot 
taket.   
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Abstract 
In the spring of 2016 this Bachelor’s Degree Project took its start in association with IKEA of 
Sweden. The task at hand was to develop a standardized ceiling suspension that could fit all of 
IKEA’s spotlights and all countries where IKEA is established.  
 
The project was initiated with a pilot study including interviews, visits and user test where 
today’s solutions were mapped. This was followed by a phase of concept generation in order to 
produce as many concepts as possible to solve today’s problem. Thanks to different selection 
methods the best concept out of all the ideas could be selected and the winner was FÄSTA. 
 
FÄSTA is a cross-shaped ceiling suspension for spotlights in aluminum with bent ends where its 
reversible shape can be adjusted to assembly with both hook and screw. With the help of a wire 
and a wire-lock the placement of the ceiling suspension can be adjusted against the ceiling. The 
wire allows the canopy to hang free during the instillation of the electricity and the lamp canopy 
is mounted on the ceiling suspension using snap-locks.  
 
Further development such as stress analysis was the basis for the sizing of the ceiling suspension. 
FÄSTA has a close and strong fit towards the ceiling and is able to withstand a load of 28 N from 
the heaviest spotlight in IKEA’s range regardless if it is mounted with hook or screw. Its 
measurements is adaptable for both circular and rectangular lamp canopies as well as the ceiling 
outlets in Europe, North America and Japan which makes it usable world wide. To assemble 
FÄSTA it requires a maximum of two hands and no tools are needed. With its discrete design and 
simple function the product fits in to IKEA’s range. FÄSTA is a standardized solution that makes it 
easier for customers worldwide to assemble a spotlight towards the ceiling. 
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Inledning 
Möbelvaruhuset IKEA grundades i Älmhult, Sverige år 1943 av Ingvar Kamprad och har sedan 
dess expanderat till totalt 328 varuhus i 28 länder (IKEA 2016). IKEA har som vision att erbjuda 
produkter till hemmet med ett pris som passar så många människor som möjligt.  
 
Uppdragsgivaren IKEA of Sweden är de som utvecklar hela IKEAs sortiment som erbjuds världen 
över. De arbetar med att ta fram väldesignade och funktionella produkter till hemmet som 
uppfyller företagets vision.  
 
För att få ner sina produkter till ett lågt pris med bra kvalité krävs det att så många av 
IKEAs produkter som möjligt standardiseras. I denna rapport kommer det redogöras för hur 
produktutvecklingsprocessen för att skapa ett standardiserat spotlightfäste gick till samt hur det 
slutgiltiga konceptet utformades. 
 
Bakgrund 
I dagsläget finns det många olika lösningar att sätta upp en spotlight mot taket. Det skiljer sig 
mellan olika länder och världsdelar beroende på lagar, brand- och elsäkerhet.  
 
Det vanligaste takuttaget i Sverige kallas Finose, se figur 1, där takkoppen sätts upp med hjälp av 
krok och elen kopplas med hjälp av separat lamppropp. Finose är till största del tillverkad i plast 
för att motverka elstötar vid montering och demontering. Ett annat vanligt alternativ att fästa en 
lampa i Sverige är kablar direkt från taket där takkoppen sätts upp med hjälp av separat krok 
eller skruvar. Det sistnämna är även det alternativ som förekommer främst inom Europa. 
 

 
Figur 1: Finose, europeiskt uttag. (Eldirekt 2016) 
 
I Nordamerika används en ställning i metall där olika takkoppar kan skruvas på. Valet av material 
beror främst på att förhindra att brand uppstår, se figur 2. 
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Figur 2: Nordamerikanskt takuttag. (Home Depot 2016)  
 
Det takuttag som används i Japan kan liknas till ett eluttag som finns i väggar. Här förses lampan 
med motsvarande uttag och kan alltså direkt kopplas ihop, upp i taket, utan någon ytterligare 
fästanordning, se figur 3. 
 

 
Figur 3: Japanskt takuttag (Digital Museum of Plugs and Sockets 2016) 
 
Förutom de olika fästen som finns i tak har även samtliga takkoppar olika slags upphängning som 
är utformade utifrån takkoppens form, tyngd eller val av placering i tak. Inget fäste är det andra 
likt.  
 
I dag finns det alltså oändligt många lösningar världen över för att sätta upp en spotlight mot 
taket. IKEA of Sweden ser detta som ett problem och vill hitta en gemensam lösning som 
fungerar för så många länder och takkoppar som möjligt. 
 
Syfte 
Syftet med detta examensprojekt är att ta fram en lösning som standardiserar fästet och 
monteringen av IKEAs spotlights. Lösningen ska fungera för alla lampor i IKEAs sortiment, i alla 
länder där IKEA finns. Det ska genom standardisering minska produktionskostnader och 
produktutvecklingstid. Lösningen ska kommunicera att den tillhör IKEAs sortiment, vara lätt för 
kunden att förstå hur den ska monteras samt säkerställa god kvalitet och ett lågt pris. 
 
Mål 
Målet är att med hjälp av produktframtagningsmetoder ta fram en produktidé som 
standardiserar monteringen av spotlights i tak. En rapport ska skrivas för att dokumentera 
produktframtagningsprocessen och en prototyp av lösningen ska göras.  
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Fokus under projektet ligger på att förenkla upphängningen av fäste och spotlight i tak. Målet är 
att inga verktyg ska behövas för installation samt att maximalt två händer ska behövas vid 
dragning av el. Idag kräver vissa lösningar i IKEAs sortiment åtminstone tre händer vid montering. 
Den nya lösningen ska möjliggöra installation med maximalt två händer, utan onödigt obekväma 
arbetsställningar. Lösningen ska upplevas som lättmonterad och lättförstådd.  
 
Avgränsningar 
Lösningen är designad efter att passa de mått som används för takuttag i Europa, Nordamerika 
och Japan. Till Europa räknas Finose samt då sladdar hänger ner direkt ur tak. Dessa varianter är 
de mest avvikande lösningar på takuttag som IKEA of Sweden har önskat att designa efter. Därför 
har ingen vidare undersökning skett kring avvikelser i resterande länder där IKEA finns.  
 
Finose har studerats mest utförligt då det är dessa takuttag som används i Sverige och som IKEAs 
sortiment i Sverige är anpassat utefter. Detta sortiment av spotlights är det som har varit 
tillgängligt för projektet att undersöka och är alltså de produkter som ligger till grund för 
standardiseringen av den framtagna lösningen. Sortiment hos konkurrenter har alltså inte tagits i 
beaktande vad gäller standardisering av mått och utformning. 
	
Problemformulering 
Hos möbelföretaget IKEA finns det många olika lösningar på fästen bland sortimentet av 
spotlights. De varierar för att passa till olika länder och till olika takkoppar vilket innebär en lång 
produktionstid. För en kund kan alla olika lösningar framstå som förvirrande och försvåra hur en 
spotlight ska sättas upp. En återkommande kund efterfrågar därmed en lösning den känner igen 
sen tidigare. Därför vill IKEA of Sweden standardisera sina spotlightfäste med en lösning som når 
ut till så många som möjligt. 
 
Målet med att standardisera spotlightfästena är alltså att: 
 

• kunder ska känna igen lösningen vid köp av olika lampor 

• lösningen ska vara enkel för kunden att montera 

• minska produktionstid 
• ha en lösning som garanterar bra kvalité 

• ha en lösning som garanterar ett lågt pris 

 
Förstudie 
För att bl.a. kartlägga hur marknadens lösningar på montering av spotlights i tak såg ut idag 
inleddes först en förstudie.  
 
IKEAs nuvarande sortiment 
För att kartlägga IKEAs nuvarande sortiment och ta reda på vad kundernas efterfrågan i butik 
besöktes IKEAs varuhus i Barkarby där en anställd på belysningavdelningen intervjuades. Ur 
intervjun framgick det att kunder till IKEA i Barkarby ofta väljer bort spotlights som kräver att 
kunderna skruvar i taket. En anledning till detta beteendemönster var bl.a. att många kunder bor 
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i hyresrätter eller i andra hand och därför inte får skruva i taket. En annan anledning var att 
kunderna helt enkelt inte ville ha skruvhål i taket. 
 
I IKEAs sortiment finns idag spotlights med både cirkulär och rektangulär takkopp. De cirkulära 
takkopparna har en standardiserad diameter men höjden kan variera mellan modeller. Gällande 
de rektangulära takkopparna existerar ingen standard och design samt mått kan därför variera 
kraftigt. I figur 4 redovisas tre spotlights från IKEAs sortiment som alla är designade med olika.  

 

 
 
Figur 4: Spotlight-lampor ur IKEAs sortiment. I figuren visas modell BÄVE, HUSINGE och SVIRVEL. 
(IKEA 2016) 
 
I och med att standardiserade mått saknas har IKEA varit tvungna att anpassa monteringen av 
spotlight i tak speciellt efter vajer lampa. Två lösningar är dock mer vanligt förekommande i 
deras sortiment, nämligen montering genom att bygel hängs i krok och montering genom att 
skruva upp ett platt metall-platta i tak. I figur 5 redovisas de varianter av fästen som används i 
modellerna ovan.   
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Figur 5: Olika typer av spotlight-fästen som används i modell BÄVE, HUSINGE och SVIRVEL. (IKEA 
2016) 
  
Bygeln kan även skruvas upp i tak och ger på så vid kunden en valmöjlighet. Dock är bygeln sällan 
optimerad för att skruvas upp, då det blir en distans mellan skruvhålen i bygeln och taket. Detta 
innebär att mycket långa skruvar behövs för denna typ av montering.  
 
För att fästa takkopp i bygel eller metall-platta används också flera metoder. Vanligaste är att 
takkoppen skruvas fast, eller att skruvar förs in i spår på bygeln eller plattan. 
 
Konkurrensanalys  
För att ta reda på hur konkurrerande företag hade löst upphängningen av spotlights besöktes 
olika teknik- och lampbutiker. Det som märktes vid besöken var att de flesta lösningarna var 
mycket lika varandra och IKEAs upphängning. Dock var en del dyrare lampor utrustade med 
avtagbara stålvajrar som i ena änden var monterad i takfästet och i den andra änden i takkoppen 
med lamparmaturen. I och med denna vajer kunde kunden först montera takfäste, dra elen och 
montera takkopp, för att sedan montera på den tunga lamparmaturen i vajerfästena på 
takkoppen. Dessa dyrare lampor försedda med vajerlås och vajrar kommunicerade även med en 
mycket mer diskret design. T.ex. fanns inga spår för skruvar eller skruvhuvuden på takkoppens 
yttersida som kan förstöra intrycket av en estetiskt tilltalande, färdig och genomtänkt produkt. 
 
Fästen som används till andra ändamål studerades också. Olika typer av fästen som 
uppmärksammades under analysen var t.ex. snäpplåsen på ett dammsugarrör, snäppfästen på 
t.ex. en fjärrkontroll, buntband, dragskolås som används i en del midjor på jackor, magneter som 
används för att sätta upp brandvarnare, sugproppar som används för att sätta upp t.ex. 
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handdukskrokar i badrum, vakuumfästen likt en sugpropp som används för att montera TV-
skärmar på väggen utan att behöva borra, skruvkork på en vanlig PET-flaska, etc.  
 
Ett svenskt företag, CableCup har tagit fram en vändbar takkopp i silikon som är en lösning på 
problemet att takkoppen ofta sitter för löst mot taket. 
  
Studiebesök hos IKEA of Sweden 
Efter informationsinhämtning och besök i butiker gjordes ett studiebesök på IKEA of Sweden i 
Älmhult. På huvudkontoret hölls ett möte med Håkan Hammarstedt som jobbar som 
produktutvecklare på lampavdelningen. Projektet diskuterades och IKEAs önskemål kring 
produktens slutresultat klargjordes. Sammanställningar av kundklagomål och användartest togs 
fram så att IKEAs undersökningar kunde jämföras med bl.a. det användartest som sedan utfördes 
i detta projekt. Ett urval av spotlights i IKEAs sortiment inhandlades. Lampmodeller valdes efter 
de som hade de mest olika fästanordningarna. På så vis gavs en bild av hur olika fästena kan vara 
utformade idag, även inom IKEAs sortiment. 
  
Besöket inkluderade även en rundtur i testlab, prototypverkstad och utställningslokal där hela 
IKEAs sortiment visades upp för att ge en bättre inblick i projektet och hur IKEA of Sweden 
arbetar.  
 
Standardiserade mått 
Under förstudien har standardiserade mått för takuttag, takkoppar och nuvarande lösningar 
identifierats, se tabell 1. 
 
Tabell 1: Standardiserade mått 

Typ Specif ikation Mått [mm] 

Finose Diameter x höjd 110 x 5 

Nordamerikanskt uttag Längd x höjd x bredd 100 x 100 x 38 

Japanskt uttag Längd x höjd x bredd 55 x 35 x 25 

Krok Avstånd från tak 20 ≤,	≥ 40 

Skruvhål Avstånd mellan skruvhål 69 ≤,	≥ 96 

Skruvhål Passa in M5-skruv  > 5 

Hål för sladdar Diameter ≥ 8 

Cirkulär takkopp Diameter x höjd x tjocklek 13 x 60 x 1 

Rektangulär takkopp 
Standardiserad bredd x 
tjocklek 

> 65 x 1 

Nuvarande bygel Längd x höjd x bredd 125 x 45 x 20 
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För att lösningens utformning ska kunna dimensioneras till hela IKEAs sortiment behöver hänsyn 
även tas till tyngden på samtliga spotlights, se bilaga 9, där den tyngsta spotlighten beräknas ha 
en vikt på 2,85 kg. 
 
Användartest 
För att få en bättre uppfattning över vilka svårigheter det finns med att montera och demontera 
en spotlight så utfördes ett användartest. I testet deltog fem stycken användare som i försöket 
fick sätta upp och ta ner fem olika spotlights från IKEAs sortiment. 
 
Testet inleddes med att användarna fick packa upp respektive spotlight ur sin originalförpackning 
och sedan montera dessa på ett simulerat tak. För varje minut som gick ombads användarna att 
skatta sin ansträngning enligt Borgs CR10, se bilaga 2 och 3, en subjektiv metod som mäter hur 
pass tungt uppgiften upplevs där medelskattningen för samtliga lampor beräknades. Mest 
ansträngande var BÄVE främst pga. sina mycket så skruvar, se figur 6. Samtliga testpersoner 
tappade dessa då de skulle skruva fast takkoppen mot fästet i tak.  
 

 
Figur 6: Medelskattning av mental och fysisk ansträngning enligt Borgs CR10-skala. 
 
När testpersonerna ansåg sig vara färdiga med respektive lampa stoppades tiden. 
Medeltidsåtgången för montering beräknades för varje lampa. Längst tid tog det att montera 
BÄVE vilken tog nästan 16 minuter, se figur 7.  
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Figur 7: Medeltidsåtgång för montering av lampor, räknat i minuter. 
 
Användarna fick därefter fylla i en enkät för att i egna ord förklara vad som var lätt och svårt, 
samt vad som kan förbättras med respektive lampa, se bilaga 4. Efter att ha monterat och 
demonterat samtliga lampor fick de slutligen rangordna dessa efter vilken de personligen ansåg 
vara enklast. 
 
För att få en så tydlig bild som möjligt över vilka svårigheter som uppkommer vid montering var 
observation viktig som objektiv metod. Genom att observera kunde användarnas 
tillvägagångssätt dokumenteras och därmed kunde, för användarna, omedvetna belastningar 
hittas. 
 
De resultat som erhölls genom dessa användartester, se bilaga 5, visade sig även stämma bra 
överens med de användartest som är utförda av IKEA. 
 
Slutsatser av förstudie 
Utefter förstudien kunde följande slutsatser dras. 
 
Det som anses lätt med att montera en spotlight är: 

• att kunna fästa med hjälp av krok i taket 

• redan iskruvade skruvar 

• när det finns få monteringssteg 
• möjlighet att hänga takkoppen under koppling av el 

• funktion med spår 
 
Det som anses svårt med att montera en spotlight är: 

• att behöva skruva 
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• att behöva använda verktyg 

• lösa komponenter 

• när det finns ont om plats för sladdar 

• när koppling av el kräver minst två händer 

• att ta hänsyn till både brand- och elsäkerhet 
 
Kravspecifikation 
De slutsatser som drogs utifrån förstudien låg till grund för lösningens kravspecifikation och 
utformades tillsammans med uppdragsgivarens, IKEA of Sweden, krav och önskemål. 
 
Krav 
Lösningen skall: 

• maximalt behöva två händer för att montera anordningen 

• fungera för upphängning med både krok och skruv 

• uppfylla IKEAs krav på brand- och elsäkerhet 

• se till att takkoppen inte har ett avstånd större än 5 mm från taket 

• klara av att hålla upp IKEAs tyngsta spotlight på 2,85 kg  

• vara demonterbar 

• fungera för Finose, nordamerikanskt och japanskt uttag 
 
Önskemål 
Lösningen skall: 

• vara igenkännbar för kunden 

• passa in i IKEAs sortiment 

• vara enklare att montera än nuvarande lösningar 

• kunna försäkra bra kvalitet 

• kunna erbjuda ett lågt pris 

• minska produktionstiden jämfört med nuvarande lösningar 

 
Konceptgenerering 
Efter förstudien påbörjades idé- och konceptgenereringen för att ta fram förslag på lösningar på 
ett standardiserat spotlightfäste.  
 
Brainstorming 
För att på ett konvergerande sätt angripa idé-genereringen användes metoden Brainstorming. 
Under brainstormingen är det deltagarnas uppgift att komma med så många lösningar på 
problemet som möjligt. Viktigt är det att miljön är uppmuntrande och okritisk så att alla 
medlemmars samtliga idéer tas upp under sessionen.  
 
I detta projekt utfördes en brainstorming där gruppmedlemmarna skissade förslag på lösningar 
till två delproblem - spotlightfästets montering i tak samt takkoppens montering på fäste. Ett 
urval av dessa skisser redovisas i bilaga 1.  
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Relativ beslutsmatris 
För att fatta beslut gällande vilka koncept för fortsatt arbete användes en Relativ beslutsmatris. 
Syftet med denna metod är att kunna jämföra lösningsförslag mot den lösning som finns idag. 
För att kunna göra det väljs ett antal önskvärda kriterier ut. Den nuvarande lösningen används 
som referens vid poängsättningen av lösningsförslagen. Uppfyller ett lösningsförslag kriteriet 
bättre än referenslösningen tilldelas den ett +, sämre ett -. Om lösningsförslaget uppfyller 
kriteriet lika bra som referenslösningen tilldelas det en 0. 
 
Med hjälp av denna beslutsmatris kunde de fyra bästa lösningarna väljas ut från samtliga skisser 
som genererades under brainstormingen, se bilaga 6. De fyra bästa koncepten presenteras 
nedan i punktform. 
 

• Bygel med spår och takkopp med ”spikar”  
• Bygel med spår och takkopp med ”pinnar” 

• Vändbar bygel med vajer och vajerlås samt snäppfäste 

• Bygel med snäppfäste  
 
Funktionsmodell 
För att utvärdera de utvalda konceptens funktion tillverkades enkla funktionsmodeller av 
kartong, se bilaga 7.  
 
CAD-modell 
För att noggrannare undersöka utformning av bygeln samt placering av komponenter på denna 
ritades enkla CAD-modeller (Computer Aided Design) av förslagen, se figur 8. 
 

     

                     

 
Figur 8: CAD-modeller av fyra koncept 
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Vidareutveckling av de fyra koncepten 
Efter analys av funktions- och CAD-modeller reviderades konceptens utseende och sex stycken 
modifierade och förbättrade koncept togs fram, se figur 9. Koncepten numrerades från 1 till 6. 
 
 
 

1. 2. 3.  

4. 5. 6.  
 
 
Figur 9: Skisser av koncept 1. (Vajer + bygel med spår + pinnar), 2. (Vajer + bygel med spår + 
spikar), 3. (Vajer + bygel + snäppfäste), 4. (Vajer + bygel + snäpplås), 5. (Vajer + vändbar bygel + 
snäpplås) samt 6. (Vajer + vändbar bygel + snäppfäste) 
 

Konceptval 
Enligt de tidigare utförda CAD-modellerna såg samtliga koncept ut att fungera bra vid montering. 
Svårigheter med demontering av koncept 4 och 6 klargjordes dock, trots försök med 
vidareutveckling. Därför valdes dessa koncept bort. 
 
Då resterande CAD-modeller visade på fungerande funktion utfördes en kriterieviktning, se 
bilaga 8. Syftet med Kriterieviktsmetoden är att jämföra olika lösningsförslagen med en helt ideal 
lösning. Egenskaper lösningen borde eller önskades uppfylla valdes ut och viktades efter hur 
viktigt egenskapen var för slutprodukten. Därefter så viktades de olika lösningsförslagen med en 
siffra mellan 1 och 5 efter hur bra de uppfyllde dessa utvalda egenskaper. Betygssättningen 
skedde oberoende av de andra lösningarna. Ett ideal-värde då alla egenskaper är helt uppfyllda 
beräknades och summerades. Till sist räknades det totala värdet ut för respektive lösningsförslag 
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och jämfördes med det ideala. Det förslag som är närmast ideal-konceptets värdering bör vara 
det bästa.  
 
Enligt denna metod uppfyllde koncept 5, vajer + vändbar bygel + snäpplås, de önskade 
egenskaperna som bäst.  
 
Ur ett användarperspektiv gav även detta koncept ett mer säkert intryck eftersom användaren 
med detta koncept lätt kan se att takkoppen låses fast ordentligt i bygeln. Att låsanordningarna 
hos koncepten med spår är dolda på takkoppens insida i är positivt ur ett estetiskt perspektiv 
eftersom det inte påverkar lampans yttre design. Dock ger de en känsla av osäkerhet, eftersom 
att det kan vara svårt att hitta rätt till spåren och användaren inte heller kan se om denne har 
monterat takkoppen rätt. 
 
Med hänsyn till kriterieviktsmetoden, funktionsmodeller samt CAD-modeller valdes koncept 5, 
vajer + vändbar bygel + snäpplås, till det att vidareutveckla. 
 

Utformning av valt koncept 
I följande kapitel beskrivs slutkonceptets ingående komponenters utformning. För exakt 
utformning, se bilaga 10. 
 
Begränsningar 
Innan fästets slutgiltiga design kunde bestämmas var det nödvändigt att undersöka dess 
förbjudna områden. Ett förbjudet område är ett område runt produkten som inte får störas pga. 
produktens struktur, funktion eller användning. I figur 10 redovisas de områden som var 
förbjudna för ingående komponenter att täcka. 
 

Skruvhål 
- utrymme krävs vid montering

Plats för elsladdar 
- utrymme krävs vid montering med skruv i tak

Krok 
- utrymme krävs vid montering 
av fäste i krok

Finose
- utrymme krävs vid 
montering i Finoseuttag

 
Figur 10: Bygel med blå markering för förbjudna områden 
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För att bekräfta att de förbjudna områden som hade bestämts teoretiskt även stämde praktiskt 
tillverkades en enkel funktionsmodell av konceptet i plast, se figur 11. 
 

Figur 11: Funktionsmodell av fästet tillverkad för hand i plast 
 
Bygel 
Efter att ha identifierat begränsningar och möjligheter kunde bygelns slutgiltiga utformning 
bestämmas, se figur 12. För att den standardiserade bygeln skulle passa både cirkulära och 
rektangulära takkoppar designades bygeln i form av ett kors. Längden av bygeln bestämdes till 
128 mm för att passa i standardiserade cirkulära takkoppar med ett innermått på 130 mm. 
Bygelns bredd standardiserades till 65 mm för att passa den nya rekommenderade standarden 
på rektangulära takkoppar.  
 

 
Figur 12: Utformning av bygel 
 
För att förbättra montering av bygel i tak designades bygeln med en platt botten, eftersom hela 
bygelns botten då ligger plant mot taket när användaren ska skruva fast den. 
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Standardmått för skruvhålen, erhållna av IKEA, användes i modellen. Bygeln förseddes även med 
sex stycken M8-gängade hål där gängade vajer- och snäpplås skruvas in vid montering. För att 
monteringen ska anses vara tillräckligt stark krävs det att komponenten skruvas in i gängan med 
två hela varv. Eftersom en M8-skruv har en grov stigning på 1,25 mm krävs ett gängat hål på 2,5 
mm för att konstruktionen ska bli stark. Bygeln designades därför med en tjocklek på 2,5 mm.  
 
Midja  
De rektangulära takkopparna som skruvas upp i tak är ofta inte lika höga som de med cirkulär 
takkopp. För att även de lägre takkopparna ska passa fästet kan höjden reduceras genom att en 
avbrytbar del avlägsnas genom att bryta fästet vid midjan, se figur 13. Fästets höjd ändras då 
från 45 mm till 28 mm.  
 

 
Figur 13: Utformning av midja 
 
Kulvajer 
Som tidigare nämnt framgick det av användartesterna att flera användare tyckte små skruvar och 
koppling av el samtidigt som att de skulle hålla uppe lampan var besvärligt. Vajerns syfte är att 
förenkla upphängning av spotlight-lampan samt att möjliggöra montering där maximalt två 
händer krävs.  
 
För att kunna låsa vajern behöver den ha en tydlig profil. Inspirerad av rullgardin som dras upp 
och ner av en kulvajer valdes en kulvajer med en inre diameter på 0,8 mm och en yttre på 2,5 
mm, se figur 14. Varför just dessa dimensioner valdes redovisas sedan under kapitlet 
Dimensionering. 
 

 
Figur 14: Profil av kulvajer. (SETON 2016) 
 
Kulvajerns uppgifter är att montera fästet tajt mot tak samt att möjliggöra montering av el då 
maximalt två händer krävs. 
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För att montera fäste mot tak med hjälp av kulvajern hängs denna först över kroken i taket. 
Kedjan spänns sedan genom att användaren trycker in vajerlåset så att kedjan kan passera fritt i 
denna. Sedan trycker användaren fästet upp mot taket med ena handen och drar ner och 
spänner kedjan med den andra. När vajern ligger tajt mot taket släpper användaren vajerlåset 
och fästet sitter då på plats. 
  
Kulvajerns andra huvudsakliga uppgift är, som tidigare nämnt, att ge användaren två fria händer 
att koppla el med. Ena änden av vajern, den användaren drar i för att spänna bygeln mot taket, 
är möjlig att fästa i lampans takkopp. Det gör att lampan kan hänga fritt under kroken, se figur 
15.  
 

 
Figur 15: Illustration av då takkoppen hänger fritt med hjälp av vajer 
 
På så vis krävs maximalt två händer för koppling. Tidigare krävdes det att användaren både höll 
uppe lampan, samtidigt som denne behövde sina två händer till att skruva i kopplingsdosan. 
Vajern bestämdes till en lämplig längd på 300 mm.  
 
Vajerlås 
Det justerbara vajerlåsets design, se figur 16, har inspirerats från den dragsko som ibland finns i 
t.ex. midjan på en jacka. Då fästet, enligt IKEAs krav, ska klara krokar mellan 20-40 mm 
begränsades vajerlåsens höjd till maximalt 5 mm. 
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Figur 16: Vajerlåsets tre komponenter 
 
För att lossa vajerlåset trycks knappen in så att vajern som sitter på låsets insida trycks ihop. Det 
som händer då är att de två hålen i låset, det ena i det yttre skalet och det andra i själva 
knappen, hamnar i linje med varandra och skapar en fri passage för vajern. 
 
För att låsa fästet i önskat läge släpper användaren knappen på vajerlåset. Knappen trycks då ut 
av en fjäder och kulvajern kläms då fast mellan vajerlåsets yttre del och knappen.  
 
För att montera vajerlåset i fästet är det försett med en M5-gänga. Det fasta vajerlåset består 
enbart av en ögla med en M5-gängad. I öglan låses vajerns ena ände är helt fast. Bägge lås 
monteras i fästet genom att skruvas in i de två M5-gängor som fästets botten är försedd med. 
 
Snäpplås 
Inspirerad av de lås som finns på b.la. kryckor och en del dammsugarrör designades ett snäpplås 
som fäster takkopp mot fäste. Snäpplåset består av en plugghylsa och en plugg som justeras av 
en fjäder, se figur 17. För att montera takkoppen i snäpplåsen trycks pluggarna in. Därefter 
passas takkoppens hål in över pluggarna som trycks ut i hålen pga. sina fjädrar. Pluggarna ska nu 
vara släppta och takkoppen är då monterad i fästets snäpplås.  
 

 
Figur 17: Snäpplåsets komponenter 
 
Med hjälp av CAD-modellen kunde beslut gällande vajer- och snäpplåsens placering och storlek 
fattas. Snäpplåsens maximala längd bestämdes till 12,5 mm. Gjordes låset längre hamnade det i 
vägen för skruvhålen i fästets botten, se förbjudna områden i avsnitt ”Bygel”. För att fästet ska 
vara vändbar måste snäpplåsen placeras på en höjd av 22,5 mm, alltså i mitten av fästets totala 
höjd. På den positionen sitter därför låsen på samma höjd oavsett vilket håll bygeln monteras. 
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Snäpplåsen är gängade och kan därför enkelt flyttas mellan två lägen beroende på om en cirkulär 
eller rektangulär takkopp ska hängas upp. För att passa de cirkulära takkopparna monteras 
snäpplåsen i fästets yttre mått. Fästets totala längd är 128 mm och en cirkulär takkopp har en 
diameter på 130 mm. Då en rektangulär takkopp ska användas monteras snäpplåsen istället på 
fästets bredd. Bredden är dimensionerad till 65 mm, vilket är tänkt att passa en standardiserad 
rektangulär takkopp. 
 

Montering 
För att underlätta monteringen av lösa komponenter i bygeln har FÄSTA designats enligt DFA 
(Design For Assembly) (David G. Ullman 2009, s. 329-349). Metoden innebär ett antal regler som 
helst ska följas för att produkten ska optimeras för sammanfogning av komponenter. FÄSTA är 
designad så att reglerna om bl.a. att monteringen sker genom sammanfogningsmetoder med 
enkla rörelser utan detaljtillförsel samt att endast en detalj monteras i taget. Det ska förutom det 
vara lätt att komma åt den lösa komponentens infästning så att montering och demontering kan 
ske smidigt. I bilaga 11 presenteras en sprängskiss på FÄSTA där de komponenter som ska 
monteras har dragits ur ur bygeln och i figur 18 visas en rendering av denna. 
 

 
Figur 18: Sprängskiss på slutkoncept FÄSTA 
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Då de lösa komponenterna är monterade kan FÄSTA monteras i taket, antingen med två skruvar 
eller genom att hängas i krok. För montering i krok följer användaren steg 1-3 i figur 19.  
 
1.     2.     3. 

Figur 19. Montering av FÄSTA i krok. Steg 1: Hänga vajer i krok och spänn åt genom att tryck in 
vajerlås och dra i kulvajern. Steg 2: Släpp vajerlås och låt takkoppen hänga fritt medan el kopplas 
in. Steg 3: Tryck in snäpplås och passa in takkoppens hål över dessa. Låt fjädern trycka ut 
snäpplåsens plugg genom takkoppens hål. FÄSTA är nu monterad.  
 

Monterat slutkoncept 
Nedan presenteras det slutkoncept av spotlightfästet som togs fram. 

 
Figur 20: Slutkoncept med dess funktioner 
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Materialval 
För att välja ett lämpligt material till bygeln efter de egenskaper som den önskades ha användes 
programmet CES EduPack, se bilaga 12. Materialet behövde vara tillräckligt hårt för att klara 
påverkan av yttre laster, kännas pålitlig för användaren och samtidig vara tillräckligt duktilt för 
att vara möjligt att formge. Valet av material föll därför på aluminium.  
 
Eftersom aluminiumlegeringar kan göras till ganska hårda material var det viktigt att sträck- och 
brottgränsen var tillräckligt låg för att användaren skulle kunna bryta av midjan. Mer specifikt 
valdes därför legeringen aluminium 1050 pga. att sträck- och brottgränsen var lägre för den än 
för andra aluminiumlegeringar. Legeringen var även billigare än andra aluminiumlegeringar vilket 
är en viktig faktor för ett företag som IKEA. För att undersöka materialets specifika tekniska 
egenskaper användes Tibnors produktkatalog (Tibnor 2009).  
 

Dimensionering 
I detta kapitel redovisas de hållfasthetsberäkningar och analyser som har gjorts för att garantera 
att fästet håller för yttre belastningar. 
  
Vajerdiameter  
I det läge då vajern ska hängas över krok samt under koppling av el kommer vajern att belastas 
med en kraft som motsvarar lampans totala vikt. Bland IKEAs sortiment av spotlights uppmäts 
den tyngsta lampan att väga 2,85 kg inklusive ljuskälla och elektronik. För att vajern ska kunna 
klara av att bära samtliga lampor är det den vikten som ligger till grund för dimensionering av 
vajerns utformning. Den kraft F som vajern maximalt kommer att belastas med beräknas enligt 
 

                                                                                                     (1) 

till 28 N där m står för den tyngsta lampans vikt i kg och g definierar gravitationskonstanten i 
m/s2. 
 
Generellt gäller att en vajers rekommenderade last är 1/5 av dess brottlast. Med 
säkerhetsmarginal väljs därmed en vajer som klarar av en rekommenderad last på 4 kg och 
brottlast på 20 kg, vilket kräver en vajerdiameter på 0,8 mm (Alem 2016). 
 
I syfte att kunna låsa vajern efter manuell justering bestäms utformningen ha en tydlig profil. En 
kulkedja med kontinuerligt cirkulär profil är därmed lämplig att använda som vajer då det finns 
utrymme mellan respektive kula att låsa fast kedjan. Den kulkedja som bedöms vara bäst lämpad 
för konceptet har en innerdiameter på 0,8 mm, en ytterdiameter på 2,5 mm och klarar en 
dragbelastning på upp till 20 kg, dvs. tillräckligt hållfast för IKEAs tyngsta spotlight (Seton 2016). 
 
Fjäder till vajerlås 
Den tryckfjäder som utgör huvudfunktionen till vajerlåset ska kunna justeras mellan två läge 
enbart med hjälp av fingerkraft. Rörelsen som ska simuleras ska gå från ett läge då vajern är låst 
till ett läge då vajern kan röra sig fritt genom vajerlåset, se figur 21.  
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Figur 21: Bild på vajerlåsets två lägen. 
 
Avståndet mellan de två lägena uppmäts till 2,7 mm, vilket innebär att fjäderns längd ska kunna 
variera från 3,75 till 6,45 mm.  
 
Enligt Ullman (David G. Ullman 2009, s. 424) behöver en linjär rörelse med push button-funktion 
en fingerkraft F på 7 N. Fjäderns fjäderkonstant k kan därmed beräknas enligt 
 

                                                                                (2) 
 
till 2,6 N/mm där x betecknar den längd som fjädern varierar mellan. 
 
Fjäder till snäpplås 
Snäpplåset ska kunna justeras mellan två läge för att takkoppen ska kunna fästas mot bygeln. I 
det första läget ska pluggen tryckas tillräckligt långt in i plugghylsan för att takkoppen ska kunna 
föras över och i det andra läget ska pluggen vara tillräckligt långt ut för att låsa takkoppen i rätt 
position, se figur 22. 
 

             
Figur 22: Bild på snäpplåsets två lägen. 
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Avståndet som pluggen ska justeras mellan uppmäts till 6 mm, vilket innebär att fjädern ska ha 
en längdvariation från 9,5 till 3,5 mm. Den fingerkraft som krävs är på samma sätt som fjädern 
till vajerlåset bedömd till 7 N. Fjäderkonstanten kan därmed beräknas enligt ekvation X till 1,2 
N/mm.  
 
Midja på bygel 
På grund av en höjdskillnad mellan cirkulära och rektangulära takkoppar behöver även bygelns 
höjd kunna justeras. Detta görs med hjälp av en midja, 17 mm från övre kant, så att yttre delar 
av bygeln kan brytas av. 
 
Valt material Aluminium 1050 har en sträckgräns σs på 55 MPa och en brottgräns σb på 125 MPa. 
För att nå denna brottgräns används en fingerkraft F med slide-funktion på 10 N (David G. 
Ullman 2009, s. 424) som skapar ett moment M enligt 
 

                                                                              (3) 
 
på 170 Nmm där r betecknar avståndet från bygelns övre kant till midjan. 
 
Midjans tjocklek h dimensioneras utefter beräknat moment och materialets brottgräns (H. Lundh 
2012, s. 59) enligt 
 

                                                                          (4) 
 
där z betecknar avståndet från midjans mittpunkt till ytterkant och I står för tvärsnittets 
yttröghetsmoment (H. Lundh 2012, s. 332) vid elastisk böjning enligt 
 

                                                                           (5) 
  
där b betecknar bygelns bredd på 20 mm. Midjans tjocklek beräknas med en omskrivning och fås 
alltså med 
 

                                                                        (6) 
 
till en storlek på 0,6 mm. 
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Spänningskoncentrationer vid belastning 
Spänningar som uppkommer i spotlightfästet undersöks med simuleringsprogrammet ANSYS 
(Ansys Workbench, version: 15.0, 2014) i de fyra fall som lösningen kan användas. För samtliga 
fall antas varje plugg belastas med 13,98 N, dvs. en jämn fördelning av den kraft som orsakas av 
IKEAs tyngsta spotlight. Den uppstådda deformationen illustreras med en faktor 24 jämfört med 
en verklig deformation. För ytterligare vyer, se bilaga 13. 
 
I det första fallet där spotlightfästet är avsedd för en cirkulär takkopp och fästs mot taket med 
hjälp av krok görs ett antagande att vajerfästena är helt fasta. Efter pålagd belastning uppmäts 
den maximala effektivspänningen till 35 MPa, se figur 23.  
 

 
Figur 23: Spänningar i fall 1. 
 
För det andra fallet är pluggarna i samma position som tidigare, men istället för krok så fästs 
spotlightfästet mot taket med hjälp av skruv. I syfte att ta fram det värsta tänkbara fallet så görs 
ett antagande att skruvarna sitter i den del av skruvhålen som är närmast centrum. Efter pålagd 
belastning kan effektivspänningen uppmätas till 45 MPa, se figur 24. 
 

 
Figur 24: Spänningar i fall 2. 
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I det tredje fallet är spotlightfästet avsett för en rektangulär takkopp och fästs mot taket med 
hjälp av en krok och ett antagande att vajerfästena är helt fasta görs. Efter pålagd belastning 
uppmäts den maximala effektivspänningen till 20 MPa, se figur 25. 
 

 
Figur 25: Spänningar i fall 3. 
 
För det fjärde och sista fallet ska spotlightfästet användas för en rektangulär takkopp och fästs 
mot taket med hjälp av skruv. För att kunna ta fram det värsta tänkbara fallet antas skruvarna 
sitta i den del av skruvhålen som är längst från centrum. Efter pålagd belastning kan den 
maximala effektivspänningen mätas upp till 30 MPa, se figur 26. 
 

 
Figur 26: Spänningar i fall 4. 
 
Gemensamt för samtliga fall är att det uppstår spänningskoncentrationer i kanter och hörn och 
att de uppmätta spänningarna är betydligt lägre i övriga delar. Det sker ingen form av 
plasticering och spotlightfästet utsätts inte heller för något brott.  
 

Tillverkning  
Bygelns profil rekommenderas att tillverkas med hjälp av stansning där det är möjligt att göra hål 
i tunna material. Genom att använda en tunn plåt på 2,5 mm och låta ett verktyg med en form 
motsvarande bygelns profil med håligheter tryckas igenom denna, med undertryck från en dyna, 
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fås önskad form. Därefter bör hålen gängas efter mått för att passa till M8 respektive M5. 
Bygelns profil liknar ett kors där respektive utstickande del behöver bockas. Med hjälp av 
bockning kan alltså profilens fyra yttre delar böjas så att samtliga hål avsedda för snäpplåset 
hamnar på ett avstånd som är 22,5 mm från botten och bygeln får rätt form. 
 
Vad gäller de små detaljerna såsom komponenter till vajer- och snäpplås lämpar sig 
pressgjutning att tillverka med. Då sprutas smält aluminium in under högt tryck i en gjutform 
som motsvarar formen på respektive komponent. På detta sätt kan detaljerna uppnå en mycket 
hög noggrannhet vad gäller mått och yta. Slutligen behöver komponenterna till vajerlåset gängas 
utvändigt efter mått för att passa M5 och plugghylsan till snäpplåset gör att passa M8 så att 
dessa kan monteras på bygeln.  

 
Ekonomi 
För att beräkna ett uppskattat försäljningspris på spotlightfästet FÄSTA summerades kostnaden 
för egentillverkade komponenter samt de som ska köpas in från externt företag. För att beräkna 
kostnaden för de egentillverkade komponenterna användes 1-3-9-metoden.  
 
För att beräkna materialkostnaden för dessa komponenter beräknades först den totala massa 
aluminium som krävs för ett fäste till 0,042 kg, se bilaga 14. Aluminium 1050 kan inhandlas från 
Be Group till en kostnad på 39,60 kr/kg, vilket ger en materialkostnad på 1,67 kr/styck (Be Group 
2012).  
 
När både total massa och kilopris hade bestämts kunde materialkostnaden per fäste beräknas 
enligt 1-3-9-metoden där materialkostnaden multipliceras med 3 för att få 
tillverkningskostnaden och med 9 för att få försäljningspriset.  
 
Fjädrarna kan beställas från Lesjöfors AB (Lesjöfors 2016) och vajer kan inhandlas hos SETON 
(SETON 2016), se bilaga 15. Dessa komponenter uppnår tillsammans ett försäljningspris på 33,72 
kr. 
 
Slutligen summeras kostnaden för tillverkade och inköpta komponenter. Ett försäljningspris på 
FÄSTA kunde då uppskattas till 48,70 kr/styck. 
 

Prototyp 
En metall-prototyp av fästet, utan lösa komponenter, togs fram i aluminium för att få en känsla 
om fästets form, se figur 27. Detta gjordes genom att först vattenskära profilen ur en 2,5 mm 
tjock aluminiumplåt. Därefter bockades profilen till sin rätta form. Hålen gängades och kanterna 
slipades av. 
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Figur 27: Aluminiumprototyp tillverkad genom vattenskärning, bockning och gängning 
 
Modellen skrevs även ut i 3D-printer. Då även med ingående, lösa komponenter, se figur 28. 
Modellen filades och skipades sedan för att få bort vassa och fransiga kanter. Därefter sprayades 
modellen med primer samt silvrig sprayfärg. En kulvajer konstruerades av pärlor för att få 
åstadkomma de ungefärligt rätta dimensionerna. 
 

 
Figur 28: 3D-printad aluminiumprototyp med samtliga ingående komponenter 
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Slutkonceptet FÄSTA 
Nedan presenteras den slutgiltiga lösningen på standardiserat spotlightfäste, se figur 29. 

 
Figur 29: Slutkonceptet FÄSTA 
 

Diskussion 
För att välja koncept användes bl.a. Kriterieviktsmetoden som bygger på, som tidigare beskrivet, 
att ett antal egenskaper slutkonceptet ska ha väljs ut och viktas efter hur avgörande det är att 
egenskapen uppfylls. En fara med denna urvalsmetod är att slutresultatet påverkas mycket av 
vilka egenskaper som väljs ut och hur de har viktats. Det finns alltså en risk att användaren själv 
kan påverka resultatet genom att välja ut fördelaktiga egenskaper för det koncept som hör till 
favoriterna. Detta hölls i åtanke när Kriterieviktsmetoden utfördes. Förutom 
Kriterieviktsmetoden användes även en Beslutsmatris. Då betraktade egenskaper valdes ur 
kravspecifikationen anser vi att resultatet är relativt trovärdigt och att koncept FÄSTA kan anses 
vara det bästa av våra alternativ. Då samma resultat även gavs genom olika urvalsmetoder 
styrker det beslutet. Dock skulle det ha varit positivt att utföra en QFD-matris för att se hur de 
olika egenskaperna påverkar varandra. 
 
Att ta fram ett spotlightfäste som fungerar för alla lampor, i alla länder där IKEA finns var en 
uppgift av stor komplexitet då det är många mått och bestämmelser som varierar mellan olika 
länder. Idag finns en standardiserad diameter på de cirkulära takkopparna, men även de 
rektangulära skulle behöva standardiseras. Med det slutgiltiga konceptet följer en 
rekommendation till IKEA där vi föreslår att IKEAs samtliga lampor i framtiden ska designas efter 
några få standardmått, t.ex. ett mått för cirkulära takkoppar, ett för rektangulära takkoppar samt 
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ett för lägre takkoppar. Det sista måttet är en alternativ lösning till FÄSTAs avbrytbara del vid 
midjan, för att även kunna variera takkopparnas höjd. Att ha ett tredje standardmått skulle 
kunna vara att föredra ur det perspektivet att den avbrytbara delen bidrar till spill-material. 
 
Genom ovan nämnda standardiseringar kan IKEA på sikt minska sina produktionskostnader och 
produktutvecklingstider eftersom att det både är billigare och snabbare att ta fram en 
standardiserad produkt i stor volym, än flera olika produkter i mindre volym. Dessutom följer det 
IKEAs affärsidé att ge kunden ett modulbaserat sortiment.  
 
Det slutgiltiga konceptet FÄSTA uppfyller dock en stor del av kravspecifikationen, även i 
kombination med dagens spotlight-sortiment på IKEA. Tack varje kulvajern kan hela monteringen 
och demonteringen ske med maximalt två händer. Slutkonceptet fungerar för montering med 
både krok och skruv och är både lätt att montera och demontera bl.a. p.g.a. att inga verktyg 
krävs. Utformningen har dimensionerat efter IKEAs rekommenderade standard och Finose samt 
nordamerikanskt och japanskt eluttag har hållits i åtanke. Då slutkonceptets design har en enkel 
och diskret men praktisk och användarvänlig utformning anser vi att lösningen kommer att passa 
in i IKEAs sortiment.  
 
Slutkonceptet uppfyller även kravet att ge ett nära fäste mot tak. Eftersom kulvajerns 
ytterdiameter är 2,5 mm är den maximala differensen mellan tak och takkopp alltså 2,5 mm, om 
kulan precis hamnar fel i vajerlåset. Detta är mindre än kravet på en maximal differens på 5 mm.  
 
Monteringen av slutkoncept mot tak är också tillräckligt starkt. Kulvajern klarar en 
rekommenderad last på 4 kg och brottlast på 20 kg, vilket är långt över den last som fästet 
utsätts för idag. I IKEAs sortiment väger den tyngsta lampan 2,85 kg inklusive ljuskälla och 
elektronik.  
 
I och med standardiseringen av spotlightfästet kan önskemålet om att lösningen skall vara 
igenkännbar för kunden anses uppfyllt. Detta på grund av att kunden kommer att känna igen 
spotlightfästet vid sitt andra köp av spotlight och redan har erfarenhet om hur det ska monteras. 
Därmed kan överrasknings- och orosmoment utebli. 
 
I denna rapport beräknades ett ungefärligt försäljningspris till att bli ca 48,70 kr med hjälp av 1-
3-9 metoden. Detta är dock en kostnad som förmodligen skulle kunna sjunka avsevärt om IKEA 
använder slutkonceptet FÄSTA som en standard och därför tillverkar stora volymer enligt en 
standardiserad tillverkningsprocess. 1-3-9 metoden är bra för överslagsräkning men säger inte så 
mycket om vad tillverkningen egentligen kostar. Utöver att priset kan tänkas gå ner pga. 
standardisering kan priset tänkas förändras främst i början av produktion beroende på om IKEA 
har kapacitet att tillverka ingående komponenter eller inte. Om inte så krävs det förmodligen att 
stora investeringar på maskiner, verktyg eller samarbeten med andra företag behöver göras 
innan produktion kan påbörjas. Därefter finns en möjlighet att IKEA på sikt ändå kan reducera 
kostnader om ett standardiserat system införs. 
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Slutsats 
Det framtagna spotlightfästet uppfyller många av de krav som sattes upp i kravspecifikationen. 
Den har ett nära och starkt fäste mot taket och klarar av att belastas av IKEAs idag tyngsta 
spotlight oavsett om den monteras med hjälp av krok eller skruv. Dess mått gör fästanordningen 
anpassningsbar till uttag som finns i Europa, Nordamerika och Japan och kan alltså användas 
världen över. Viktigast av allt är att produkten maximalt behöver två händer för att montera 
anordningen och att inga verktyg behöver användas. Med FÄSTA kan kunden alltså montera sin 
spotlight på egen hand utan någon yttre hjälp. 
 
För framtida arbete rekommenderas att titta närmare på huruvida produkten kan nå ett lägre 
pris. Detta kan ske genom att hitta ett material eller tillverkningsmetod som är billigare. 
Ytterligare en vidareutveckling kan vara hur produkten ska kunna justeras till olika höjder och 
ersätta funktionen med midjan som orsakar materialspill. 
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Figurförteckning 
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Figur 4-5. IKEA (2016). BÄVE [Fotografi].  
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  [2016-03-16] 
 
Figur 4-5. IKEA (2016). HUSINGE [Fotografi].  
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Figur 4-5. IKEA (2016). SVIRVEL [Fotografi].   
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Bilaga 1. Brainstorming 
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Bilaga 2. Borgs CR10 
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Bilaga 3. Formulär för Borgs CR10 och tidmätning 
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Bilaga 4. Enkät 
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Bilaga 5. Resultat från användartest 
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Bilaga 6. Relativ beslutsmatris 
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Bilaga 7. Funktionsmodeller 
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Bilaga 8. Kriterieviktsmetoden 
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Bilaga 9. Vikt på spotlights i IKEA’s sortiment 
 
Samtliga lampor klassificeras som spotlights (dvs ej taklampor). Ev skruvar ingår ej. 
Alla enheter anges i kilogram [kg]. 
 

Produktnamn Förpackningsvikt Vikt på ljuskälla Total vikt 

ÖSTANGÅ 0,63 0,13 0,76 

FUGA 1,80 2 x 0,06 1,92 

SVIRVEL 0,89 3 x 0,06 1,07 

HUSINGE 0,78 3 x 0,06 0,96 

TROSS 0,60 3 x 0,06 0,78 

BÄVE 0,96 ingår 0,96 

BASISK 1,46 3 x 0,06 1,64 

RYMDEN 1,30 ingår 1,30 

HEKTAR 1,35 3 x 0,06 1,53 

VITEMÖLLA 1,37 3 x 0,06 1,55 

FUGA 2,61 4 x 0,06 2,85 

HUSINGE 1,72 5 x 0,06 2,02 

BAROMETER 1,95 5 x 0,06 2,25 

TIDIG 2,23 5 x 0,06 2,53 

 
Sammanfattning: Lampornas totala vikt går mellan 0,76 till 2,85 kg. Medelvärdet av en lampas 
totala vikt är 1,58 kg. 
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Bilaga 10. Ritningar över spotlightfästets komponenter 
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Bilaga 11. Sprängskiss  
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Bilaga 12. Underlag för materialval 
 
Samtliga material som uppstår i graferna har sorteras ut med egenskap att de är 
återvinningsbara. 
 

 
Figur 1: Graf över material sorterat efter elektrisk ledningsförmåga och pris. 
 

 
Figur 2: Graf över material sorterat efter hårdhet och pris. 
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Figur 3: Graf över material sorterat efter termisk ledningsförmåga och pris. 
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Bilaga 13. Spänningskoncentrationer vid belastning 
 
Hållfasthetsanalyser vid en yttre belastning på 28 N i värsta tänkbara fall. 
 

 
Figur 1: Spänningar i fall 1, sett från ovan. 
 

 
Figur 2: Spänningar i fall 2, sett från ovan. 
 

 
Figur 3: Spänningar i fall 3, sett från ovan. 
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Figur 4: Spänningar i fall 4, sett från ovan. 
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Bilaga 14. Kostnadskalkyl 
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Bilaga 15. Inköpslista 
 

 


