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Sammanfattning 

Syftet med detta kandidatarbete är att ta fram ett elektriskt stearinljus som är mer visuellt 
verklighetstroget än någon av de modeller som finns på dagens globala marknad. Viktiga 
avgränsningar som gjordes var att projektet endast skulle fokusera på att skapa ett elektiskt 
kronljus, då de var sämst utvecklade på marknaden. 

Först gjordes en marknadsundersökning där det observerades vilka tekniska lösningar som 
finns och vilka svagheter och styrkor de elektriska ljusen på dagens marknad har. Startrading, 
som är ett företag som säljer elektriska ljus, intervjuades för att få mer ingående information 
om vilka utmaningar och svårigheter som finns på dagens marknad för elektiska stearinljus. 
Det finns många brister hos de ljus som finns på marknaden och inga ljus kan 
utseendemässigt misstas för att vara levande stearinljus. Även levande ljus studerades, för att 
kunna inkludera så många detaljer som möjligt. Även en kravspecifikation utformades för att 
ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Konceptgenereringen fokuserades på att lösa problemet med att belysa lågan samt att skapa 
rörelse för lågan. Fyra olika lösningar genererades, två för rörelse och två för belysning. För 
att kunna besluta om vilka av lösningarna som var bäst gjordes funktionsmodeller som 
testades och sedan utvärderades mot varandra.  
Den lösning för belysning och för rörelse som visade sig lämpligast utvecklades och ett 
slutkoncept kunde sedan skapas. Resultatet blev ett elektriskt stearinljus vars låga rör sig med 
hjälp av en fjäder som är placerad på ljusets vekes topp. Lågan belyses med hjälp av en LED-
diod och en reflektor som är placerade i toppen av ljusets hölje, alltså i stearindelen. Veken är 
gjord av ett material som kan leda ljus till vekens topp, så att denna upplevs glöda.  

Resultatet visade sig uppfylla projektets syfte då ljusets uppfattas kunna misstas för ett 
levande ljus. Detta undersöktes genom att skapa en prototyp av ljuset som motsvarar det 
exakta utseendet för slutkonceptet.   
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Abstract 

The purpose of this bachelor's work have been to develop and design an electric candle that is 
more similar to a real candle than any other electric candle at the global market today. 
Important delimitation that has been done is that the project is focused on creating a taper 
candle, since the electric version of them seems to be least realistic regarding the global 
market today. 

The first step in the process was to do a market research where observations were made 
regarding the technical solutions and also the strengths and weaknesses for the different 
products at todays global market. A company named Startrading were interviewed so that 
valuable information about the current challenges could be considered in the project. The 
research showed that the electric candles that exist have a lot of defects and none of them 
could be mistaken for a real candle. To be able to create best possible imitation of the visuals 
of a real candle, visuals of a real candle where studied. 
The next step in the progress was to find solutions for the lightning and the motion for the 
flame. It resulted in two different solutions for the lightning and two solutions for the motion. 
Function models were made and then evaluated to make the best possible decisions. 
 
The process continued with developing the best solution for each component and the results 
got summarized to the final product for the project. The final product is an electric candle 
where the movement of the flame is solved by placing a spring on the top of the candlewick 
and then placing the flame on the spring. A LED-diode and a reflector lighten the flame. They 
are placed inside the wax cover.  The wick is made in a material that actually can transport 
light to the top of the wick. This creates a glow at the top end of the wick. 
 
The result of the project turned out good, since the electric light is looking like a real candle 
to the grade that it actually can be mistaken of being a real candle. This was showed when a 
prototype of the electric candle was made.   



 
 

Förord 
När vi började med vårt kandidatexamensarbete i Teknisk Design vid Kungliga Tekniska 
Högskolan var vårt mål att skapa ett elektriskt kronljus som visuellt skulle se ut som ett 
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Nomenklatur 
Här presenteras de förkortningar, tekniska termer och fackliga termer som används i denna 
rapport.  
 
LED står för Light Emitting Diode och är en slags ljuskälla. 
 
QFD står för Quality Function Deployment och är ett verktyg för att omvandla kraven från 
användare till en ny design. 
 
CAD står för Computer-Aided Design och används för att skapa modeller i 3D. 
 
Kronljus är benämningen på de levande ljus som är smala, avlånga och vars ursprungliga 
syfte är att sitta i ljuskronor.  
 
CNC-fräsning står för Computer Numerical Control och innebär att fräsningen görs med en 
datorprogrammerad bana. 
 
Illuminans (Lux) beskriver hur mycket en viss yta belyses av en ljuskälla. 
 
Luminans (Candela/m2) beskriver det ljus som strålar ut från en viss yta i en viss riktning. 
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1 Inledning	
Projektet inleddes med att bakgrunden, syfte och avgränsningar för projektet klargjordes.  

1.1 Bakgrund	
Det är inte exakt fastställt när de första levande ljusen började göras men oftast brukar det 
hävdas att romarna för mer än 5000 år sedan var de första som gjorde levande ljus. De 
använde ihoprullade papyrus som de doppade i bivax upprepade gånger[1]. Sedan dess har 
ljusen utvecklats och bl.a. talg, paraffin och stearin har använts som bränsle och bomullsgarn 
som veke. På senare år har elektriska ljus vuxit fram på marknaden. Syftet med de elektriska 
ljusen är att ha ett ljus som ger liknande typ av ljus som ett levande ljus ger, och ser ut som ett 
levande ljus men inte har någon brinnande låga då den brinnande lågan är en brandrisk.  
 
I Sverige orsakar levande ljus en betydande del av bostadsbränderna, speciellt i december. 
2010 utgjorde levande ljus 3 % av alla bostadsbränder. Sett till endast december månad ökar 
den andelen till 12 % [3]. Levande ljus förorenar även luften. Om ett ljus står i ett rum i tio 
minuter avger det 300 000 sotpartiklar, men partiklarna är mindre än 
trafikföroreningspartiklar vilket gör det svårt att veta om sotpartiklarna är hälsofarliga.[4] 

1.2 Syfte	
Syftet med projektet är att ta fram ett elektriskt stearinljus som är mer visuellt 
verklighetstroget än någon av de modeller som finns på dagens globala marknad. Om ljuset 
blir mera verklighetstroget än något annat, kommer avgöras dels subjektivt och dels mätas 
objektivt. Helhetsintrycket kommer vara en subjektiv bedömning medan ljusstyrkan kan 
mätas objektivt. Även uppräkning av detaljer som är inkluderade hos ljuset kan jämföras med 
andra elektriska ljus. 

1.3 Avgränsningar	
För att hinna bli klar med arbetet under den bestämda tidsperioden, 19 januari – 26 maj 2016, 
var avgränsningar tvungna att göras. I det här projektet är det produktens utseende, prestanda 
och realiserbarhet som kommer att värderas i första hand. Produktens pris och efterfrågan 
kommer i andra hand. Dessa prioriteringar gjordes för att det då blir enklare att göra en 
produkt som är unik på marknaden och för att utseende inte behöver begränsas till förmån för 
pris. 
 
En annan avgränsning som gjordes är att den typ av levande ljus som skulle efterliknas är ett 
vitt, gjutet kronljus av stearin, 22-25 mm i diameter, se Figur 1. Anledningen till det är att 
kronljusen är en vanlig typ av ljus i Sverige och är en typ av ljus som få elektriska ljus har 
försökt efterlikna, det finns helt enkelt en lucka i marknaden för just elektriska kronljus.  
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Figur 1  Vita kronljus. 

Framtagningen av ljuset kom att involvera en ljuskälla, närmare bestämt en LED-lampa, LED 
(Light Emitting Diod). Det bestämdes att den delen av ljuset inte skulle konstrueras i detalj i 
projektet. Istället bestämdes att ett befintlig LED-paket (diod, resistor, kretskort och lödning) 
skulle användas. Ljuset skulle drivas av batterier och inte med en elsladd. 

2 Marknadsundersökning	
För att undersöka vad det finns för elektriska stearinljus på marknaden besöktes butiker och 
hemsidor för detaljhandel. Marknadsundersökningen gjordes för att ta reda på vilka tekniska 
lösningar som tidigare har använts. Det gav inspiration till vilka delar av konstruktionen som 
kan förbättras. Undersökningen innehåller även intervjuer med personer från företag som 
utvecklar och säljer elektriska stearinljus. 

2.1 Marknadens	utbud	
För att få en uppfattning om vilka typer av ljus som är vanligast på den svenska marknaden 
besöktes bland annat detaljhandelsbutiken Clas Ohlson. Clas Ohlson är en lämplig 
butikskedja då den är en av de största detaljhandelskedjorna i Sverige. De säljer ett antal olika 
typer av elektriska stearinljus. De flesta är av lägre kvalitet där större hänsyn har tagits till 
pris, mer än kvalitet. Personalen på Clas Ohlson hävdade att kunder som köper deras ljus 
sällan kommer med klagomål kring ljusen. 
 
Efter att en bedömning gjordes av olika modeller på den globala marknaden, kunde de 
huvudsakliga bristerna med ljusen sammanfattas likt följande: 
 

1. Ingen av de modeller som finns på marknaden idag har rätt färgvariation på lågan, det 
vill säga, vit-gul-orange i mitten, mörk-svart runt veken och blått längst ner på lågan. 

2. Ingen har med vekens utseende, alltså: svart, centimeterlång, lite böjd och glödande i 
änden. 

3. Av de modeller som har en låga som rör sig är rörelsen för kraftig och rörelsemönstret 
är onaturligt. 

4. Stearinet är sällan verklighetstroget. Formerna är för mjuka och det ser plastigt ut. 
5. Ljusstyrkan är för låg på många ljus. 
6. Inga modeller har en verklighetstrogen form på lågan. Oftast är lågan för kort och för 

rund. 
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De olika modellerna skiljer sig åt, både till formen och även sett till deras tekniska lösningar, 
se Figur 2. Generellt kunde de elektriska ljusen kategoriseras i tre olika grupper utefter deras 
form. De tre kategorierna är kategorier är kronljus, blockljus och värmeljus. Kronljusen är de 
höga smala ljusen, blockljusen är de som har en kropp med större diameter och värmeljusen 
är låga och ligger oftast i en tunn aluminiumform, precis som levande värmeljus gör. 
 

 
Figur 2  Ett urval av existerande produkter. 

Den gemensamma nämnaren för alla elektriska stearinljus som finns på marknaden är att 
deras utformning inte kan misstas för att vara ett riktigt levande ljus om de betraktas på 
rumsligt avstånd. Vissa modeller är till och med designade så att det är meningen att de inte 
ska se ut som ett riktigt ljus, deras design skulle istället kunna tolkas som en konstnärlig 
gestaltning av ett levande ljus. 
 
Några positiva egenskaper som kunde observeras för de olika ljusen var:  
 

1. Det finns ljus som gör bra försök att efterlikna stearin. De har ett vaxat hölje. 
2. Det finns ljus som lyckas få lågan att rör sig. 
3. Ljusen har smidiga lösningar för strömförsörjning, oftast med hjälp av batterier. 
4. Vissa ljus har en färgtemperatur som är lik den hos levande ljus. 

 
Dessa egenskaper var värda att notera och inspireras av i produktutvecklingen. 

2.2 Tekniska	lösningar	
För att förstå hur de tekniska delarna i ljusen är konstruerade undersöktes tre ljus mer 
ingående. Det första ljuset som undersöktes var blockljuset Luminara Flameless Candle, som 
är ett ljus där lågan rör sig med hjälp av magnetism, se Figur 3.  
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Figur 3  Skiss av funktionen hos Luminara Flameless Candle. 

Lågans undersida är förlängd. På den förlängda undersidan sitter en magnet som påverkas av 
en ström från en platta som sitter under lågan vars ström slås på och av. Det gör att lågan, som 
är upphängd på en tunn ståltråd, rör sig i en pendlande, diskontinuerlig rörelse vilket gör att 
ljusets rörelse ska upplevas mer verklighetstrogen. Lågan är platt och blir belyst snett 
underifrån med en LED-lampa. 
 
Andra märken med liknande modeller använder samma rörelsefunktion som Luminara 
Flameless Candle.  
 
För att se hur ett ljus med stillastående låga är uppbyggt invändigt nedmonterades ett 
batteridrivet julgransljus från märket Ledsavers, se Figur 4. 
  

 
Figur 4  Komponenter hos ett batteridrivet julgransljus från Ledsavers. 
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Även ett elektriskt värmeljus plockades isär. Värmeljuset och julgransljuset är liknande, sett 
till konstruktion. Det som skiljer dem åt är vilken typ av batterier som används. Värmeljuset 
drivs av ett minibatteri av typen CR2032 och julgransljuset drivs av ett AAA-batteri. 

2.3 Mått	för	levande	ljus	
Mätningar av alla aspekter av ett nytt och ett brinnande kronljus gjordes. Dessa presenteras i 
Figur 5 och även mer ingående i Bilaga 6. 
 

 
Figur 5  Uppmätning av riktig ljuslåga. 

Andra detaljer kunde observeras genom att titta på ett brinnande ljus. Dels är stearinet på 
ovansidan blank då lågan smälter stearinet där vilket i sin tur speglar lågan så att det blänker 
på stearinet. Då stearinets övre kant inspekterades, syntes det att kanten är något lägre på det 
ställe dit veken pekar. Anledningen är att vekens böj flyttar lågan från centrum och därför 
smälter stearinet mer på den sida dit lågan är förflyttad. En annan detalj som observerades är 
att lågan lyser upp de lätt genomskinliga sidorna av stearinet. Detta gör att toppen av stearinet 
är mer upplyst än stearinets nedre delar. 

2.4 Intervjuer	
Startrading är ett företag som designar, utvecklar och säljer dekorationsbelysning för 
konsumentbruk. I Europa är de ett av de ledande företagen i sin bransch och det är i norden de 
har sin största försäljning. De säljer inte sina produkter direkt till konsumenter utan använder 
sig av återförsäljare. Startrading har ett utbud av flera olika sorters elektriska stearinljus. Med 
tanke på deras expertis inom området intervjuades deras marknadschef Robert Johansson. 
Nedan följer en sammanfattning av intervjun. För att ta del av hela intervjun, se Bilaga 1. 
 
Startrading har en sorts elektiskt stearinljus där lågan rör sig. Den tekniska lösningen för detta 
ljus liknar Luminara Flameless Candle som beskrivs i Figur 4. Dock visar det sig att 
Startrading har tagit bort magneten på många av deras ljus och låter istället lågan svänga fritt. 
De menar att detta gör att lågan blir mer verklighetstrogen eftersom lågan då endast rör sig av 
vinddrag och att tillverkningen av ljuset blir billigare. 
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Robert Johansson hävdar att tidigare problem med de elektriska stearinljusen har varit att 
tillverka dem till en rimlig kostnad. En fråga som ständigt diskuteras för att få till ett mer 
verklighetstroget ljus är vilken färg ljuset från LED-lampan ska ha. En annan aspekt som kan 
göra ljuset mer verklighetstroget är att lågan ska sprida ljuset jämt åt alla håll. Det har 
Startrading ingen lösning på. De bortser från det då de flesta har ljusen som dekoration och 
inte för att lysa upp ett rum. På frågan om det finns några patent för elektriska stearinljus som 
hindrar deras utveckling svarar Robert Johansson att det tidigare fanns för en viss typ av ljus 
men det har inte varit något problem då många på marknaden gör liknande ljus utan 
konsekvenser.  
 
Han hävdar att risken med att ta fram en ny teknik för elektriska stearinljus är att ljuset bara 
blir lite mer verklighetstroget än de ljus som finns, men mycket dyrare. Det skulle göra det 
svårt för ljuset att säljas i stora mängder på marknaden, även om han menar att det alltid finns 
en liten marknad för ‘’high-end produkter’’. Med ‘’high-end produkter’’ menas en av de 
dyraste och mest avancerade lösningarna på marknaden [1].  

3 Konceptgenerering	
För att få en så bred grund som möjligt att stå på innan konceptgenereringen genomfördes 
flera produktframtagningsmetoder. Dessa presenteras nedan. 

3.1 QFD	&	Kravspecifikation	
För att se vilka aspekter hos ljuset som är viktigast gjordes en QFD där kundönskemålen 
bestämdes till belysning, storlek, batterityp, säkerhet, hållbarhet, rörelse (för lågan) och 
utseende. Utslaget från QFD:n gav att det viktigaste för att kundönskemålen skulle uppfyllas 
var lågans höjd, ljusets höjd och ljusets diameter. Det var ett väntat resultat. Det QFD:n sa 
var, i korthet, att lågans utseende har stor betydelse för resultatet. För att se hela resultatet från 
QFD:n, se Bilaga 2. 
 
Med QFD:n som grund gjordes en kravspecifikation med de krav och önskemål som 
produktframtagningen ska följa, se Bilaga 3. De krav som ställdes upp berörde mestadels 
ljusets utseende eftersom det visuella intrycket som ljusen ger är det som avgör hur 
verklighetstroget ljuset är, vilket i sin tur är syftet med hela projektet. Några av de visuella 
egenskaper som kommer göra ljuset likt ett levande ljus är ljusstyrkan och färgen på ljuset 
som strålar ut från lågan. Dessutom är det viktigt att diametern på ljusets kropp motsvarar 
diametern på kroppen hos ett kronljus. 

3.2 Brainstorming	
Efter att ha konkretiserat de krav och önskemål som finns för den slutgiltiga produkten 
gjordes en brainstorming för att få fram olika idéer och lösningar. Eftersom produkten skulle 
likna ett kronljus så mycket som möjligt skulle inte stearinets form designas då den formen 
redan är bestämd av formen på stearinet hos ett kronljus. Därför fokuserade brainstormingen 
på lågans form, lågans rörelse, hur lågan skulle belysas och lågans färgvariation. 
Förslag på lågans form och vekens form skissades, se Bilaga 8. När det gäller lågan togs 
beslutet att göra lågan ihålig. Anledningen är att lågan då upplevs som stor nog, samtidigt 
som vikten hålls nere. En låga som väger lite är bra då den lätt kan sättas i rörelse av 
exempelvis vinddrag. Ihåligheten gör även att det finns möjlighet till att få plats med veken 
inne i lågan och det möjliggör även en bra ljusspridning. 
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Mest tid gick till att lösa lågans rörelse och hur den skulle belysas. Målet var att vibrationer i 
det som ljuset står på ska få lågan att vibrera och ett svagt vinddrag i lågans närhet ska sätta 
lågan i rörelse. Målet var även att lågan ska vara jämt upplyst men hela veken ska fortfarande 
synas. Det blev tydligt att ljuskällan, till exempel en LED-diod, är för tung och klumpig för 
att sitta inuti lågan. En naturlig följd var att flytta ljuskällan så att den är placerad under lågan. 
Det blev också tydligt att lågans rörelse blir bäst om den genereras mekaniskt, alltså att ingen 
elektronik skapar lågans rörelse. Problemet som uppstår om rörelsen är elektroniskt skapad är 
att det inte är de yttre faktorerna som påverkar lågans rörelse, vilket gör ljuset mindre 
verklighetstroget. För att se resultatet av hela brainstormingen se Bilaga 8.  

3.3 Morfologisk	matris	
För att få en överblick över varianter på lösningar till de olika delsystemen ställdes en 
morfologisk matris upp. Lösningarna jämfördes med de olika krav och önskemål som finns i 
kravspecifikationen, se Bilaga 3. Vissa lösningar uteslöts då de inte var kompatibla med 
kravspecifikationen. Det som uteslöts var till exempel att använda en halogenlampa, då den 
bara ger en färg på ljuset, att använda sladd för strömförsörjning då det försvårar 
installationen av ljuset samt går emot kravspecifikation och att använda solceller då ljuset ska 
fungera i ett mörkt rum under längre tid. För fullständig morfologisk matris, se Bilaga 4. 

3.4 Koncepten	
Brainstormingen och den morfologiska matrisen genererade fyra rimliga lösningar, två 
alternativ på lösningar för hur lågans rörelse ska uppstå, och två alternativ på lösningar för hur 
lågan kan belysas. Den första iden för hur lågan ska röra sig är att använda en fjäder som är 
monterad i lågan, se Figur 6. 
 

 
Figur 6  En fjäder med rätt styvhet som fäster lågan på veken gör att lågan kan röra sig. 

Tanken är att fjädern tillåter att lågan hamnar i tillfällig gungning när lågan tar upp vinddrag. 
 
Den andra lösningen för hur lågan kan röra på sig går ut på att lågan balanserar på en pinne. 
Lågan kommer då inte vara fastmonterad på någonting utan placeras på en spetsig pinne. 
Lågan kommer förlängas med en motsvarande pinne vars ände har en grop för att den ska 
stanna på plats. Det här bygger på att lågans masscentrum ligger något lägre än balanspunkten 
så att balansering möjliggörs, se Figur 7. 
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Figur 7  Lågans rörelse möjliggörs av att lågan balanserar på en pinne. 

Även för denna lösning skapas rörelsen med hjälp av vinddrag. 
 
Som ljuskälla är en LED-diod ett naturligt val. LED blir inte lika varmt som t.ex. en 
glödlampa och är mer energisnål och om strömkällan är batterier räcker de längre. LED-
dioder finns även i olika färger. 
 
Ett av förslagen för att belysa lågan är att en LED-diod är placerad inne i ett ihåligt 
stearinhölje och riktas uppåt. Ljuset leds sedan från dioden upp till lågan med hjälp av en 
ljusledare. Ljusledare kan beskrivas som en fiber i en fiberoptisk kabel. Uppe i lågan sprids 
ljuset genom att göra ljusledarens ände frostad eller veckad, se Figur 8. 
 

 
Figur 8  Lösningsförslag där en ljusledare belyser lågan. 
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Ljusledaren fungerar då även som veke för ljuset, och i toppen av ljusledaren är den färgad 
röd-orange som skapar intrycket av att det glöder, för att efterlikna ett levande ljus. 
 
Den andra lösningen för att belysa lågan bygger på att använda en reflektor. Reflektorn riktar 
alla ljusstrålar från ljuskällan som träffar ytan rakt framåt, och framåt i detta fall är alltså 
uppåt. Reflektorn är placerad inne i stearinhöljet, se Figur 9. 
 

 
Figur 9  En reflektor riktar ljuset uppåt som träffar lågans insida. 

Reflektorn riktar LED-diodens ljus uppåt så att det fokuseras på den ihåliga lågans insida. 

3.5 Konceptutvärdering	
För att komma fram till vilket utav koncepten som är bäst gjordes olika utvärderingar av 
koncepten. Till att börja med gjordes fysiska modeller som sedan kunde utvärderas med hjälp 
av kriterieviktsmetoden. 

3.5.1 Fysiska	tester	
En viktig del i utvecklingen av den här produkten är att göra riktiga tester med hjälp av 
funktionsmodeller. Det blev uppenbart när en tidig CAD-skiss av ett ljus renderades. 
Renderingen, se Figur 10, gjordes med programmet KeyShot.  
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Figur 10  Datoranimation av en tidig version av ljuset. 

Ljussättningen är för komplicerad för att resultatet ska gå att lita på, det vill säga, tester var 
tvungna att göras i verkligheten för att se hur väl konstruktionen fungerar. Lågans rörelse 
skulle möjligen gå att simulera i datorprogram men för denna produkt var det enklare att testa 
med riktiga funktionsmodeller i skala 1:1. 
 
För lågans rörelse testades både fjädern och balanspinnen på en låga svarvad i akrylplast, se 
Figur 11. Detta gjordes genom att testa med befintliga fjädrar men också linda egna fjädrar 
med tunn ståltråd. Det experimenterades med olika tjocklekar på ståltråden samt variation på 
fjäderns utdragning. Målet var att använda en fjäder som var tillräckligt svag för att påverkas 
av vinddrag. Efter dessa tester med fjädermetoden blev lågans rörelse väldigt bra, dock 
fortsatte lågan pendla cirka 20 sekunder efter att den har utsatts för blåst. 
 

 
Figur 11  Funktionsmodell där lågans rörelse undersöktes. 

Tester utfördes på samma sätt med balanspinnen. Balanspinnen gjordes av trä. Problemet var 
att materialet antagligen var för mjukt och kontaktytan för stor. Det gjorde att rörelsen 
hindrades för mycket. Slutsatsen blev att det även kommer vara svårt att tillverka spetsen 
tillräckligt hård och spetsig även industriellt. Ett annat problem med denna metod är att lågans 
rotationscentrum hamnar nära lågans mitt vilket är alldeles för högt upp. 
 
Vid test av ljusledare var det svårare att hitta en fungerande lösning. Försök gjordes med en 
1,4 mm tjock fiskelina då en specialtillverkad ljusledare som har liten diameter är svår att 
hitta. Test med fiskelinan visade att mycket ljus läckte där dioden fästs och det är svårt att få 
till en spridning av ljuset uppe i lågan, och även om en riktig ljusledare hade använts hade 
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samma problem uppstått. Ljuset som transporterades upp till ljusledarens ände gav en svag 
belysning och skapade för mycket punktbelysning för att ge ett verklighetstroget intryck.  
 
En parabolisk reflektor tillverkades i aluminium, se Figur 12. 
 

 
Figur 12  Ficklampa och egentillverkad reflektor. 

Reflektorn fästes på en 3 W stark ficklampa. Detta gav ett bra resultat när en låga belystes 
underifrån. 

3.5.2 Kriterieviktsmetoden	
För att jämföra hur väl de fyra olika koncepten uppfyllde ett antal av kriterierna i 
kravspecifikationen, se Bilaga 3, användes en kriterieviktsmatris. De kriterier som togs i 
beaktning var att ljuset ej ska vara ömtåligt, att det ska vara energieffektivt, lätt att tillverka 
och ge en naturlig spridning av ljuset. Anledning till att det var just dessa kriterier som 
ställdes upp var att de var relevanta till de olika koncepten och skulle visa skillnader mellan 
koncepten. Resultatet blev att fjädern var en bättre lösning än balanspinnen och att reflektorn 
var en bättre lösning än ljusledaren. Kriterieviktsmetoden genererade ett rimligt resultat och 
därför valdes dessa två lösningar till att skapa slutkonceptet. För fullständig 
kriterieviktsmatris, se Bilaga 5.  

4 Konceptutveckling	
Efter att grunderna för ljusets konstruktion hade bestämts kunde en vidare utveckling av vissa 
detaljer göras. För lågan, höljet och veken var fokus att få korrekt form för att förstärka 
känslan av ett levande ljus, och för reflektorn och LED-dioden var placeringen och 
dimensioneringen det viktigaste att fokusera på.  

4.1 Låga	och	veke	
Eftersom att ett levande ljus har många olika former på sin låga, beroende på vekens längd, 
hur länge ljuset brunnit, omgivningen syretillförsel och vindförhållande var inte lågan och 
vekens form helt självklara. Det viktiga var att dess form ska gestalta ett levande ljus och 
därför gjordes en strukturvariation där veken och lågan ingår, se Figur 13.  
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Figur 13  Formvariation för låga och veke. 

Valet blev att fortsätta med en låga som är lätt avlång, spetsig upptill och avrundad i 
nederkanten, likt kolumn tre i Figur 13. Veken som valdes är inte lika böjd som en riktig veke 
brukar vara då veken måste få plats inne i lågan. Därför är veken bara lite böjd högst upp 
vilket gör att den inte tar upp lika mycket utrymme i sidled. Veken har en fullt realistisk form 
men kanske inte den vanligaste. En mer böjd veke hade varit möjlig om det hade varit ett hål i 
lågan där veken hade stuckit ut, som i den andra raden i Figur 13. Men hålet hade då blivit 
synligt, vilket hade stört det verklighetstrogna intrycket. Om lågan hade varit mer ojämn som 
i den första kolumnen hade ljusspridningen blivit mer ojämn jämfört med om lågan istället är 
jämnt oval.  

4.2 Hölje	
Höljet, alltså den del som ska föreställa stearinet, ska ha samma form som den form stearinet 
har hos ett brinnande kronljus. För att skapa ett intryck av att höljet är i stearin ändrades 
kanten som är på toppen av höljet från att vara rak, se Figur 10, till att vara något ojämn, se 
Figur 14. 
 

 
Figur 14 Höljets övre kant är ojämn. 

Detta ger ett intryck av att höljets kant har smält och skapar därför associationer till stearin.  
 
Höjden på ett levande stearinljus minskar ju längre det har brunnit medan höjden på höljet är 
konstant. Höjden ska därför vara lite lägre än ett nytt kronljus höjd, då det skapa ett intryck av 
att ljuset har brunnit en liten stund, men ljuset ska ändå vara långt nog för att som betraktare 
känna att det inte behöver bytas ut inom en snar framtid.  



 
 

13 

 
I vissa fall kan det på ett levande ljus rinna stearin ner längs ljusets kropp. Valet gjordes att 
inte ta med denna detalj på slutkonceptet. Anledningen till detta är att denna detalj vill 
undvikas även för levande ljus, då det indikerar ett väldigt starkt vinddrag alternativt att ljuset 
står snett.  

4.3 Reflektor	och	LED-lampa	
Reflektorn uppgift är att rikta så mycket av ljuset som möjligt upp så att det träffar lågan. 
Därför är reflektorn en parabolid vilket betyder att genomsnittet är en parabel. Om ljuskällan 
placeras i parabelns brännpunkt kommer alla ljusstrålar som träffar parabolidens yta att gå i 
en och samma riktning. För att mycket ljus skulle träffa ytan gjordes reflektorn ovanligt djup 
och diametern för det utstrålande ljuset liten. För att utnyttja det utstrålande ljuset på bästa 
möjliga sätt placerades reflektorn så högt upp som möjlig. 
 

4.4 Strömbrytare	
Eftersom ljuset ska drivas av batterier ska en av- och på-funktion finnas någonstans på ljuset. 
Olika lösningar skissades, se Figur 15   
 

 
Figur 15  Skisser på av- och på-funktioner. 

Iden som valdes fungerar på så sätt att höljets nederdel (den del som är räfflad på kronljus) 
vrids medurs i förhållande till det övre höljet för att sätta på ljuset och moturs för att stänga 
av. För att öppna ljuset så att batterierna kan bytas skruvas underdelen ytterligare ett steg 
moturs, se Figur 16. 
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Figur 16  Skiss på av- och på-funktion. 

Anledningen till att inte använda knappar för av- och på-funktion var att knappar gör att det 
hela känns elektriskt, vilket vill undvikas. Att använda någon typ av sensor (för 
känsel/värme/fukt) hade antagligen varit mindre tydligt för användare, vilket hade gått emot 
kravspecifikationens önskemål om att ljusets av- och på-funktion bör vara tydlig, se Bilaga 3.  

5 Slutgiltigt	koncept		
Presentationen av slutkonceptet består av de fem huvuddelar vilka är veke, fjäder, låga, hölje 
och armatur. Dessa delar beskrivs i detta kapitel. För fullständig måttdefinition på de olika 
komponenterna se Bilaga 7.  

5.1 Veke	&	Fjäder		
Fjädern möjliggör rörelse för lågan då vind påverkar lågan och då underlaget vibrerar. Därför 
är dimensionerna små. Fjäderns innerdiameter är 1,5 mm, fjädertrådens diameter är 0,25 mm 
och fjäderns längd är 3,5 mm (obelastad). Fjädern är placerad ovanpå veken på ett fäste som 
sitter ovanpå vekens böj, se Figur 17 nedan. 
 

 
Figur 17  Fjädern är placerad på ljusets veke. 
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Ljusets veke är 1,4 mm i diameter. Vekens är gjord av transparent nylon och utsidan är målad 
svart. Veken fästs i en plastbricka som sitter på ovansidan av höljet, se Figur 18 nedan.  
 

 
Figur 18  På öppningen sitter en genomskinlig plastbricka. 

Plastbrickan har ett centrerat hål i vilket veken är fäst. Plastbrickan är genomskinlig för att 
släppa igenom det ljus som kommer från LED-dioden och fungerar även som skydd för att 
inte damm och smuts ska hamna på reflektorn och LED-dioden. Vekens undersida målas inte, 
utan är genomskinlig, vilket gör att en del av LED-diodens ljus tas upp av vekens bottenände. 
Veken fungerar då som en fiberoptisk fiber som transporterar ljuset upp till vekens topp som 
är orangemålad och skapar en illusion av att vekens topp glöder. 

5.2 Låga	
Lågan har en oval form med en halvspetsig topp. Eftersom lågan ska sprida ljusstrålarna som 
kommer in vertikalt så att de sprids horisontellt är lågan ihålig på insidan och frostad både på 
in- och utsidan. Detta bestämdes efter att en ljusdimensionering gjordes, se kapitel 7. Den 
frostade ytan övergår gradvis till blank yta i den nedre delen av lågan. Lågans nederdel är 
blank för att veken och dess glöd ska synas. Ytans övergång till att vara frostad är gjord så att 
frostningen börjar där fjädern är placerad, se Figur 19. Detta är gjort för att dölja fjädern.  
 

 
Figur 19  Lågan och dess frostning. 
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En annan viktig detalj på lågan som kan observeras i Figur 19 är att lågans nedre kant är 
målad med blå färg. Eftersom en levande låga är blå nere vid veken har detta varit en viktig 
aspekt att imitera. Resultatet blir att lågans färgvariation går från blå till mörk där lågan är 
genomskinlig och sedan till ett orange-gult-ljus där frostningen tar vid. 
 
Lågan är sammansatt med fjädern via en pinne gjord i samma material som veken, alltså 
nylon, se Figur 17. Stavens topp sitter fast i lågans inre topp, och i fjädern vid stavens nedre 
ände. Detta gör att lågan upplevs “sväva” kring veken, vilket förstärker verklighetsfaktorn. 

5.3 Armatur	
Inuti höljet finns en reflektor, en LED-lampa och batterier för att försörja lampan med ström. 
Reflektorns mått finns, precis som övriga komponenters, i Bilaga 7. Placeringen av de olika 
komponenterna visas i Figur 20. 
 

 
Figur 20  Ljusets insida. 

Reflektorn är placerad intill LED-dioden för att samla upp mesta möjliga ljus. LED-lampan 
har effekten 3 W. Under LED-lampan finns två utbytbara AA-batterier seriekopplade. Ett 
batterihölje är placerat innanför ytterhöljet för att fixera batterierna samt avskärma en 
kopparledning som är placerad mellan ytterhöljet och batterihöljet från att nudda batterierna, 
se Figur 21. 
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Figur 21  Ljusets armatur där kopparledningen löper på utsidan av batterihöljet, ner till 

en kopparplatta vid ljusets nedre del. 

Kopparledningen kopplas ihop med en kopparplatta i ljusets nedre del, se Figur 22
  En snittning av ljusets nederdel då kopparledningen är ansluten. 
 

 
Figur 22  En snittning av ljusets nederdel då kopparledningen är ansluten. 

I Figur 22 syns även hur den fjäder som ansluter batterierna är utformad. Den är gjord i 
koppar och är koniskt formad. Anledningen till att den är koniskt formad är för att den ska 
vara stabil när batterierna trycker ihop den.  

5.4 Hölje	
Höljet är indelat i två delar, dels den långa cylinder som sträcker sig upp till ljusets veke, och 
dels den nedre delen som är räfflad, har en lätt konisk form och fästs i ljusstaken. Dessa två 
delar är separata då man ska kunna ta av den nedre delen för att byta batterier. 
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5.4.1 Höljets	övre	del	
Den långa cylinder är 22 mm i diameter, då det är ett vanligt mått på kronljus. Det är gjort i 
delrinplast och anledningen är att plastens egenskaper gällande utseende, yta och 
ljusgenomsläpp är likt stearinets, se Figur 23. 
 

 
Figur 23  Delrinplasten släpper igenom ljus på samma sätt som stearin. 

Höljes övre del är 155,4 mm högt. 
 
I cylinderns nederkant är tre olika symboler ingraverade, se Figur 24. 
 

 
Figur 24  Symbolerna på höljet. 

Dessa symboler markerar hur ljuset ska vridas för att sättas på, stängas av och öppnas för att 
byta batterier. På höljets nedre del finns en markering för att visa i vilket läge ljuset är i för 
tillfället. Detta är alltså ljusets av- och på-symboler. Trekanten symboliserar en pil neråt och 
om ljuset vrids till trekanten separeras höljets två delar. Om ljuset vrids till nollan stängs 
ljuset av och om ljuset vrids till ettan sätts ljuset på. Denna konstruktion fungerar med hjälp 
av att det på insidan av höljets övre del finns ett spår med två olika hack som sedan löper ner 
till höljets kant, se Figur 25. 
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Figur 25  Spåret på insidan av höljets övre del. 

När ljuset vrids till hacket som är markerat med ettan kopplas de två kopparplattorna, som 
nämns i kapitel 5.3, ihop och när ljuset vrids ifrån det hacket kopplas de två kopparplattorna 
isär och strömmen till ljuset bryts. 

5.4.2 Höljets	nedre	del	
Höljets nedre del är precis som resten av ljuset utformad för att efterlikna ett levande ljus, 
vilket är anledningen till att det finns totalt 12 stycken bågformade valv, se Figur 24, precis 
som hos ett levande kronljus. 
 
För att det ska vara möjligt att fästa ljuset i vanliga ljusstakar måste nederdelen även vara 
något mjukare än det övriga höljet eftersom nederdelen måste greppa i ljusstaken. Ett vanligt 
kronljus används oftast i endast en ljusstake och kan därför lätt anpassas permanent genom att 
viss stearin skavs av när det sätts ner i en ljusstake. Detta har lösts genom att nederdelen är 
uppdelad i två olika komponenter. Dels en hård kärna som är gjord i delrinplast, och dels en 
silikondel som sitter på kärnan, se Figur 22. Kärnan är formad så att den, vid montering, lätt 
kan tryckas ner i silikonhöljet men att den sen inte lossnar från silikonhöljet när ljuset dras 
uppåt för att tas ur ljusstaken. 

5.5 Strömreglering		
Ett problem som upptäcktes med den prototyp som byggdes, se kapitel 6, var att ljusstyrkan 
hos ficklampan sjunker en aning efter några timmar. Förklaringen till varför ligger i hur en 
LED-diod och ett batteri fungerar. 
 
En LED-diod är en diod som ger ifrån sig ljus då ström passerar genom den. Strömstyrkan 
bestämmer ljusstyrkan till skillnad från en glödlampa där det är spänningen som bestämmer 
ljusstyrkan. Men spänningen måste fortfarande överstiga ett visst värde för att dioden ska 
börja lysa. Om strömmen blir för stor går dioden sönder. Därför seriekopplas de flesta LED-
dioder med en resistor som sänker strömmen. 
 
I slutkonceptet ska två seriekopplade AA-batterier användas. Just AA-typen har valts på 
grund av dess passande storlek. Ett problem med batterierna är att deras styrka sjunker 
kontinuerligt. Detta kan lösas genom att koppla LED-dioden till en ställbar voltregulator[11]. 
Den reglerar spänningen från batterierna vilket i sin tur gör att strömmen blir jämn. På så sätt 
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kan ljusstyrkan vara jämn över en längre period. Regulatorns strömförsörjning är bara en 
fraktion av LED-diodens. 

6 Prototyp	
När bygget av en designmodell planerades valdes det att istället bygga en fungerande 
prototyp. Anledningen var att för att vara säkra på hur helhetsintrycket för hur den slutgiltiga 
produkten skulle bli behövdes det en riktig prototyp. Prototypen skulle även underlätta för att 
utomstående ska förstå hur ljuset fungerar. Fullständiga bilder på prototypen då den är släckt 
samt lyser finns att se i Bilaga 9 och Bilaga 10. 
 
Det enklaste att använda som ljuskälla är en smal ficklampa, närmare bestämt en Ledsavers 
3W Power-LED [5]. Det resulterade i att ingen dragning av el behövde göras. Att veta vad 
stearindelen skulle göras av var svårt. Efter att ha kommit i kontakt med vit delrinplast blev 
valet enkelt. De visuella likheterna när det gäller vit delrinplast och stearin är stora speciellt 
när det gäller deras yta och transparensen, se Figur 26. En rundstav av delrinplast svarvades 
ihålig med en diameter stor nog för att en modifierad ficklampa skulle rymmas inuti. Även en 
inbuktning på ovansidan svarvades. Den inbuktningen slipades och lackades så att ytan blev 
blank, vilket ska efterlikna smält stearin. Den högsta kanten på plasten gjordes även vågig för 
att efterlikna slutkonceptet. 
 

 
Figur 26  Stearindelen gjord av vit delrinplast. 

Flera lågor svarvades fram från akrylplast, se Figur 27. 
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Figur 27  Lågan Svarvades med borr, skärdon, sandpaper och autosol. 

En av dem slipades och polerades tills ytan blev blank på insidan och blank på utsidans 
nederdel, se Figur 28. Det gjorde att lågan blev genomskinlig nertill. 
 

 
Figur 28  Svarvad låga gjord i akrylplast. 
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Ljusstyrkan för lågan i Figur 28 mättes, se kapitel 7, men resultatet blev att lågan lyste för 
svagt åt sidorna. Även formen på denna låga upplevdes för tjock i övre delen. Därför gjordes 
en till låga som var smalare där uppe och var repig på både insidan och utsidan, se Figur 29. 
Den lågan visade sig lysa starkare åt sidorna än den förra lågan.  
 

 
Figur 29  Låga som är repig på insidan och utsidan. 

Veken gjordes av 1,4 mm tjock genomskinlig fiskelina. Vekens böjda del skapades genom att 
värma linan på ena sidan vilket gjorde att linan böjde på sig. Linan målades svart och fjädern, 
som lindats med 0,25 mm tjock ståltråd, limmades på veken, se Figur 30, och i fjäderns andra 
ände fästes en längre rak bit fiskelina som i sin tur fästs längst upp i lågans insida. Veken fästs 
i en rund genomskinlig plastbricka som i sin tur fästs i stearinhöljet. 
 

 
Figur 30  Veke och fjäderarmatur. 

En viktig del i prototypen är färgen på ljuset. Ficklampans egen ljusfärg var för blå. Därför 
köptes en samling provbitar från färgfilter[6]. Dessa filter testades genom att placera dem 
framför reflektorns öppning. Det rätta ljuset ficks genom att kombinera ett rött och ett gult 
filter. Det orangea ljuset gör att den blå delen av veken inte blir lika blå. Men eftersom färg 
upplevs relativ till dess omgivning upplevs den fortfarande blå då den är placerad i en mycket 
orange omgivning. 
 
En detalj som inte finns med i prototypen är låsningsmekanismen. Anledningen är att den blir 
svår att tillverka samt att den förlorar sitt huvudsakliga syfte att finnas med då el-dragningen 
inte finns med och funktionen att stänga av och sätta på ljuset därmed inte kan användas. I 
och med att prototypen istället belyses med hjälp av en ficklampa används istället den 
befintliga av- och på-funktionen hos ficklampan. Höljets botten svarvades och räffling gjordes 
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med CNC-fräsning ur samma delrinplast som användes till den andra delen av höljet, se Figur 
31. 
 

 
Figur 31  Botten svarvad och fräst ur delrinplast. 

Mycket värdefull information samlades från att betrakta prototypen. Ett exempel på det var att 
om reflektorn sitter en bit ner i höljet gör ljusspridningen från reflektorns öppning att mycket 
ljus fastnar i stearinhöljet på vägen upp vilket gör att stearinet lyses upp för mycket och lågan 
lyses upp för lite. Det gjorde att reflektorn behövde modifieras så att vägen som ljusstrålarna 
vandrar är skyddat med ett ej genomskinligt material ända fram till stearinets öppning. Ett 
tunt aluminiumrör gjordes som går från reflektorns övre kant ända upp till plastbrickan, alltså 
skapades en förlängning av reflektorn. 

7 Visuell	dimensionering	(ljusmätning)	
En av de viktigaste egenskaperna hos ljuset är att det har ungefär samma ljusstyrka som ett 
levande ljus. Därför var det viktigt att modifiera lågan tills detta uppnåddes. Mätningen 
gjordes med en fotometer, tillhandahållen av Göran Mannerberg som är universitetslektor på 
Kungliga Tekniska Högskolan, vilket är ett instrument som mäter illuminans och lumen. 
Första gången mätningar gjordes användes lågan i Figur 28 och ett levande ljus användes som 
referens. Lågan belystes med det rätta gul-orangea ljuset, men lågan var inte tillräckligt stark. 
Därför tillverkades lågan i Figur 29 och nya mätningar gjordes. Styrkan hos den lågan var 
mycket nära värdena för ett levande ljus. Se resultaten i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Mätvärden för ljusstyrka 
Enhet Levande ljus Låga 1 Låga 2 
Lux 25 50 20 
Candela/m2 650 200 600 

 
Iluminansen (Lux) för Låga 1 var högre än för det levande ljusets medan luminansen 
(candela/m2) var lägre.  
 
Slutsatsen från mätningarna var att Låga 2 var bättre än Låga 1, och Låga 2 visade sig även 
vara tillräckligt nära styrkan hos ett riktigt ljus för att bli den slutgiltiga lågan i prototypen och 
även användas som form för slutkonceptets låga. 
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8 Material	&	tillverkning	
Nedan presenteras det material och tillvägagångsätt för att tillverka de olika komponenterna i 
slutkonceptet. Tillverkningen är anpassad för massproduktion. 

8.1 Lågan	
Då lågan ska vara lätt, transparent och enkel att forma ska den gjutas i akrylplast. 
Akrylplasten är stark vilket är bra då lågans tjocklek är tunn. Akrylplasten går även bra att 
gjuta vilket är fördelaktigt då lågans form är så pass avancerad att gjutning blir den snabbaste 
och billigaste tillverkningsmetoden. En blank gjutform kan ge en blank yta direkt vilket 
minskar efterarbetet. Den frostade insidan och utsidan på lågan kan ges av att gjutformen, 
som är tvådelad med en kärna i mitten, blästras där lågan ska vara frostad och blank där lågan 
ska vara blank. 

8.2 Fjädern	
Fjädern ska tillverkas av stål då det är ett hållbart material. Dimensionerna hos fjädern kan 
komma att ändras då dimensionerna i nuläget bygger på tester gjorda med en fjäder gjord av 
silverpläterad koppar. Detta eftersom materialegenskaperna för de olika metallerna skiljer sig 
åt. 

8.3 Veken		
Då veken ska fungera som en fiberoptisk fiber behöver materialet vara transparent, solid och 
sedan målad med svart matt färg. Änden kommer att målas med röd transparent färg. Det är 
fördelaktigt om materialet inte är allt för sprött då veken är tunn. Därför valdes nylonlina som 
material där linan köps in och värmebearbetas så att vekens böj blir permanent. 

8.4 Plastbricka	
Plastbrickan laserskärs ut ur 2 mm tjock akrylplastskiva. 

8.5 LED-lampa	
LED-lampan köps in. 

8.6 Hölje	
Höljet är det skal som ska föreställa stearinet. Det kommer gjutas med vit delrinplast. En 
annan benämning på plasten är POM. Förutom de estetiska fördelarna med delrinplast är det 
även ett lättbearbetat material som är hårt och tål höga temperaturer[10].  

8.7 Konisk	fjäder	
Den koniska fjädern som sitter nere under batterierna kommer vara gjord av koppar och köps 
in som standardkomponent. 

8.8 Kopparplatta	
Kopparplattan som sitter under den koniska fjädern kommer stansas ut ur 0,5 mm tjock 
kopparplåt som sedan bockas. 

8.9 Kopparledning	
Det kopparbleck som leder strömmen kommer tillverkas på samma sätt som kopparplattan, 
alltså stansas ut ur 0,5 mm tjock kopparplåt.  

8.10 Silikonhölje	
Silikonhöljet kommer att gjutas i vitt silikon i en tredelad gjutform. 
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9 Montering	
Monteringen av ljuset kommer att ske på följande sätt. Först limmas reflektorn fast i höljet. 
Det görs för att reflektorn inte kan sitta fast på en ömtålig LED-diod utan sitter istället fast i 
höljets öppning. Sedan limmas allt som ska finnas inne i höljet ihop, det vill säga LED-
lampan, batterihölje och kopparledningen. Det paketet skjuts sedan in i höljet och limmas fast 
vilket gör att monteringen av delarna inte behöver göras inne i det svåråtkomliga höljet. 
Bottendelens komponenter, alltså delrindel, silikondel, kopparplatta och fjäder limmas ihop 
för sig. Lågans modul, d.v.s. lågan, fjädern, veken och plastbrickan limmas ihop för sig för att 
sedan slutligen monteras på höljet. 
 
Monteringen kommer göras för hand då de små komponenterna kräver precision och 
flexibilitet när de monteras. 

10 Kostnadsanalys	
Kostnadsanalysen gjordes genom att dels hitta priser för de komponenter som ska köpas in 
och dels beräkna materialkostnaden för de komponenter som ska köpas in och sedan använda 
1-3-9-metoden [8] för att få fram tillverkningskostnad och försäljningspris. Dessa två summor 
adderades sedan för att få försäljningspriset. Även kostnaden för de inköpta komponenterna 
beräknades med 1-3-9-metoden innan de adderades. Resultatet blev att ljuset kommer att 
säljas för 109 kr. Men det ska poängteras att det bara är en uppskattning. Troligen kommer 
priset att öka då tillverkning och montering av komponenterna är komplicerad vilket kan göra 
att tillverkningspriset och således försäljningspriset kommer bli högre än vad 1-3-9 metoden 
uppskattar. För fullständig kostnadsanalys se Bilaga 11. 

11 Diskussion	
Efter att slutkonceptet var helt färdigt reflekterades det över hur väl projektets syfte hade 
uppfyllts, vad som kan utvecklas vidare och vilka potentiella svagheter som finns med 
slutkonceptet.  

11.1 Vidareutveckling	
Här föreslås vidareutvecklingar av produkten för att göra den bättre eller för att den ska nå en 
bredare marknad. 

11.1.1 Variationer	
Slutkonceptet som har presenterats här är en sammansättning av flera olika lösningar som alla 
bidrar till att gestalta ett vitt kronljus. De olika lösningarna kan fungera självständigt vilket 
betyder att de kan bytas ut och sättas i ett nytt sammanhang. Den viktigaste delen i ljuset som 
gör det till ett kronljus är formen på höljet. Det betyder att den formen kan ändras för att få en 
annan typ av ljus som till exempel blockljus. För ett blockljus behöver endast höljets form och 
storlek ändras. Poängen är att den tekniska lösningen för lågans rörelse och belysning kan 
appliceras på andra typer av ljus och på detta sätt nå en större marknad. Även lågans storlek 
kan ändras om den är annorlunda för en viss typ av ljus. 

11.1.2 Sladd-driven	
Anledningen till att slutprodukten är batteridriven är att den ska vara lätt att installera. Ljuset 
ska kunna sättas i en vanlig ljusstake. Baksidan med det är att ljuset då blir batteridrivet och 
kräver batteribyte. Om exempelvis ett hotell eller en konserthall vill installera ett stort antal 
ljus skulle det bli tidskrävande att byta batterier. Då skulle sladd-drivna ljus vara att föredra. 
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Därför kan en alternativ modell vars enda skillnad är att strömförsörjningen sker med en sladd 
som kommer ut längst ner på ljuset vara något att utveckla. 

11.1.3 Fjärrstyrd	
Ett problem om ett stort antal av slutprodukten används är att det tar tid att tända och släcka 
ljusen. Då kan det vara smidigt att tända alla ljus samtidigt med en enkel knapptryckning på 
en fjärrkontroll. Denna lösning finns idag hos t.ex. Ledsavers ljus [7]. Att implementera 
denna funktion på slutprodukten kan vara något att överväga i framtiden.  

11.1.4 Kostnad	
Ett frågetecken kring ljuset är LED-diodens styrka. Det kan vara svårt att veta exakt hur stark 
dioden måste vara. Prototypen drivs av en 3 W, 150 lumen, stark LED-diod. Men prototypen 
har viktiga skillnader jämfört med slutkonceptet. Prototypen använder ljusfilter för att få rätt 
färg vilket sänker ljusstyrkan. Slutkonceptet kommer i stället att använda en LED-diod med 
rätt färg. Prototypens låga har en repig yta men på slutkonceptet kommer ytan att vara frostad 
vilket troligen kommer sprida ljuset bättre. Båda dessa faktorer kommer troligen resultera i att 
en svagare LED-diod kommer att räcka. Men man kan inte vara säker förrän ljuset har 
tillverkats industriellt. Men om så är fallet kan kostnaden för dioden sänkas. Ett annat sätt att 
få ner priset skulle kunna vara att byta ut av- och på-funktionen mot att bottendelen av höljet 
är gängad i dess övre del och sedan skruvar man in det övre höljet. Ljuset skulle då tändas när 
hela bottendelen är inskruvad och tillverkningspriset för höljet hade antagligen blivit billigare. 

11.1.5 Svagheter	
Målet med projektet var att göra det mest verklighetstrogna ljuset. Det målet nåddes men det 
gjorde att slutkonceptet har vissa svagheter. Lågans fjäder är ömtålig. I och med att lågans 
fjäder måste vara svag kommer det vara enkel att ha sönder fjädern genom att dra lågan uppåt. 
Det är något som kunden informeras om vid inköpet eller i bruksanvisningen. Användaren gör 
rätt i att placera ljuset oåtkomligt för småbarn precis som många andra ömtåliga föremål i 
hemmet. ”Låga-fjäder-veke” paketet skulle kunna säljas separat som reservdel om det skulle 
visa sig att fjädern ofta dras sönder av användarna. 
 
En annan svaghet är att veken inte är mörk nog. Det starka ljuset och den blanka svarta färgen 
gör att veken reflekterar för mycket ljus och blänker i en viss synvinkel. Problemet kan lösas 
genom att täcka veken i Vantablack färg som är en ny färg, framtagen av forskare och 
absorberar 99,97 % av allt ljus[9]. Färgen finns inte på marknaden och kostnaden är oklar i 
nuläget. Om priset är resonligt kan färgen vara ett sätt att få veken att synas mer (eller mindre, 
beroende på hur man ser det). 
 

11.1.6 Batterilängd	
Att säga hur länge ljuset kan lysa med ett par nya AA-batterier är svårt då batteriernas 
kapacitet varierar mellan märken och typer. Det är även svårt att veta hur mycket svagare 
LED-lampan på slutkonceptet kommer att vara jämfört med prototypens lampa som är en 3 W 
stark LED-lampa. Men en uppskattning kan ändå göras. Låt säga att AA-batterierna har 
kapaciteten 2600 mAh, tillsammans har de spänningen 3 V och LED-lampan är 1 W stark. 
 

 I = P
U

  (1) 

 
Med ekvation (1) där I är ström, P är effekten och U är spänning, fås att lampan drar 333 mA 
Med ekvation (2) kan timmarna räknas ut. 
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 Drifttimmar = mAh
mA

  (2) 

 
Det ger att lampan kommer kunna lysa på max styrka i 7,8 timmar. Men det är som sagt en 
vild uppskattning då exakt vilken typ av lampa som är ideal är okänd. 

11.2 Avsaknad	av	Kundundersökning	
Ofta när en produkt tas fram som ska säljas till kunder brukar en kundundersökning göras. 
Kundundersökningen ska ta reda på vad kunder efterfrågar och är intresserade av och även 
vilka problem kunderna har idag med liknande produkter på marknaden. Men i det här 
projektet har ingen sådan undersökning gjorts. Anledningen är att det i det här fallet inte 
skulle ha varit användbart eller skulle ha påverkat resultatet. Syftet med projektet var redan 
fastställt och skulle inte ändras. Förslag på undersökningens upplägg lades fram, till exempel 
skulle kunderna kunna tillfrågas om vilka av dagens ljus som är mest verklighetstrogna men 
en sådan rangordning skulle inte ha varit användbar då syftet med projektet var att överträffa 
alla existerande elektriska ljus. En fråga som hade kunnat ställas är hur mycket mer någon 
skulle vara beredd att betala för ett mer verklighetstroget ljus men eftersom kunden inte hade 
vetat hur mycket mer verklighetstroget ljuset skulle bli skulle detta vara meningslöst. Beslutet 
togs därför att inte utföra någon kundundersökning utan tiden lades på att undersöka 
marknaden och göra detaljrika observationer av ett levande ljus istället. 

12 Slutsats	
Syftet med projektet formulerades enligt följande: 
 
Syftet är att ta fram ett elektriskt stearinljus som är mer visuellt verklighetstroget än någon av 
de modeller som finns på dagens globala marknad. 
 
Slutsatsen som drogs efter att slutkonceptet och prototypen var klara var att syftet hade 
uppnåtts. Den slutsatsen baserades på flera bedömningar, både subjektiva och objektiva. Den 
subjektiva bedömningen gjordes genom att det visuella helhetsintrycket som prototypen gav 
jämfördes med det visuella helhetsintrycket som dels ett levande kronljus gav och dels det 
bästa elektriska ljuset gav. På en skala med ”visuell övertygelse” som storhet hamnade 
prototypen mellan ett levande ljus och det bästa elektriska ljuset, se kapitel 12.1. Alltså visade 
bedömningen att syftet var uppfyllt. 
 
Ett objektiv sätt att bedöma resultatet var att mäta ljusstyrkan med en fotometer. Det gav att 
värdena för prototypen var 20 Lux och 600 candela/m2 och samma mätning på ett levande ljus 
gav värdena 25 Lux och 650 candela/m2, se tabell 1. Slutsatsen drogs att dessa värden var 
tillräckligt nära varandra. Det visar även att det är möjligt att få värdena till nivåer för ett 
levande ljus. 
 
En annan objektiv metod för att bedöma om syftet uppnåtts är att räkna detaljerna som finns 
med i ljusets utseende. I detta fall visar det sig att inget annat elektiskt ljus har med lika 
många detaljer av ett levande ljus som detta projekts slutkoncept har. 
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12.1 Utvärdering		
För att utvärdera slutkonceptet kontra andra elektriska ljus samt ett levande ljus placerades ett 
antal ljus på en skala där storheten är trovärdighet enligt en subjektiv bedömning där tio är ett 
levande ljus och ett betyder att trovärdigheten nästan är obefintlig, se Figur 32. 
 

 
Figur 32  Skala från 1-10 över trovärdighet för elektriska ljus inklusive slutkonceptet. 

De ljus som inkluderades har olika tillverkare och olika prisklasser. De produkter som valdes 
anses kunna sammanfatta det utbud som finns på dagens marknad. Slutkonceptet är i särklass 
mer likt ett levande ljus än andra motsvarande produkter på marknaden.   
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Bilaga 1.  Intervju med Robert Johansson marknadschef Startrading 
 
Vi undrar varför ni har just den teknik ni har i de ljus ni säljer? Har ni några ljus med där lågan rör 
sig? Hur fungerar rörelsen tekniskt? 
Vi har en mängd olika slags tekniker i våra ljus, däribland ljus där lågan rör sig. Rörelsen sker mha en 
elektromagnet som slås av och på. Jag tror den slås av och på mha en kondensator (osäker) och att själva 
magneten egentligen aktiveras regelbundet. Men eftersom lågan svänger och därmed är i olika lägen varje 
gång magneten slås på skapas ändå en oregelbunden (och därmed mer verklighetstrogen) rörelse. Numera 
har vi dock tagit bort elektromagneten på många ljus och låter istället lågan svänga fritt av sig själv. Detta 
har fördelen att ljuset blir billigare, men på ett sätt blir det också mer verklighetstroget eftersom lågan nu 
endast rör sig av vinddrag. En verklig låga står ju inte och fladdrar av sig själv om den inte påverkas av 
vinden. 
Vilken teknisk aspekt har varit svårast att lösa gällande era ljus? 
Kan ej svara på detta, jag vet inte om det har varit någon särskilt svår teknisk aspekt. Utmaningen har väl 
mest varit att göra alltsammans till en rimlig kostnad. I början var det en utmaning att hitta rätt varmvit 
färgton på LEDn, men det är inga problem nuförtiden. 
 
Vilket är det största hindret för att göra era ljus mer verklighetstrogna? 
Också väldigt svårt att svara på. En ständigt återkommande fråga som både vi själva och våra kunder 
diskuterar är vilken färg på själva ljuset från LEDn som är mest verklighetstroget. Jag antar att 
ljusspridningen från lågan skulle vara en faktor om man verkligen vill att ljuset skall vara så 
verklighetstroget som möjligt i hur det lyser upp ett rum. Lågan från ett stearinljus sprider ju ljuset jämt åt 
alla håll. Vi har dock inte sett detta som en viktig faktor eftersom de flesta använder ljusen som dekoration 
och inte för att lysa upp rum. 
 
Vilka faktorer spelar mest in vid er produktframtagning: pris, hållbarhet, design, funktionalitet, 
användarvänlighet? 
Det är naturligtvis en kombination av alla ovanstående. Vår strategi är att ha ett brett sortiment av olika 
produkter i olika prisklasser och därför har vi både ljus med målsättning att vara så billiga som möjligt och 
andra ljus som skall vara så vackra som möjligt men i gengäld får kosta lite mer. Vi har vissa ljus med 
särskilda funktioner för de som önskar det. Så man kan väl säga att vilken faktor som är viktigast varierar 
mellan olika produkter. 
 
Hur och var sker er tillverkning? Är det ni som har bestämt design och tekniken bakom? Är ni 
ansvariga för produktframtagningen? 
Tillverkningen sker i Kina, mestadels i staden Ningbo. Produktutvecklingen sker i samarbete med fabriken. 
Ofta är det fabriken som tar fram nya tekniska lösningar och vi som specificerar vilken teknik vi vill 
använda i kombination med vilken färg, form och storlek och hur vi kombinerar t.ex. olika funktioner. 
Ibland kommer vi själva med idéer till tekniska lösningar, men det är normalt sett alltid fabriken som jobbar 
fram detaljerna. 
 
Hur stor är marknaden i Sverige och internationellt? Ökar eller minskar efterfrågan? Har ni någon 
aning om hur många elektriska stearinljus som säljs per år? 
Vi har tyvärr inga sådana uppgifter. Vi upplever en ökande försäljning men kan tyvärr inte svara på om det 
beror på att marknaden ökar eller om vi tar marknadsandelar. Tvärtom hade vi varit väldigt tacksamma att få 
ta del av sådana siffror om ni lyckas få fram några! 
 
Hur skiljer sig försäljningen åt geografiskt? vilka faktorer är det som skiljer marknaderna åt och hur 
skiljer de sig åt?  Är det skillnad på vilken typ av ljus olika länder efterfrågar? 
Det finns vissa skillnader men de är inte så stora. Skillnaderna är mindre än för många av de andra 
produktgrupper som vi säljer, men visst förekommer det. T.ex. använder man röda gravlyktor/gravljus i 
många katolska länder medan gravljus i Sverige är vita. Jag personligen har inte riktigt koll på övriga 
skillnader men skulle kunna höra med några kollegor vid behov. 
 



 

Vilka patent finns på marknaden? Är det något som påverkar er produktframtagning? 
Det förekom uppgifter om patentskydd (jag är dock osäker på om det var patent eller mönsterskydd) på en 
viss typ av ljus för ett antal år sedan. Vi tog då hänsyn till det och undvek att göra snarlika ljus med samma 
teknik. Sedermera verkar det dock som att just det patentet inte har beivrats då flera aktörer på marknaden 
har tagit fram liknande. Därför har också vi gjort ljus med samma teknik och vi har därefter inte hört något. 
Mer detaljer än så har jag dessvärre inte. 
 
Tror ni att det finns någon marknad för mer verklighetstrogna ljus än de ni säljer just nu? 
Det finns naturligtvis alltid utrymme för förbättringar. Men de ljus som finns på marknaden idag är redan 
väldigt verklighetstrogna och marknaden är väldigt prispressad. Risken är stor att en ny teknik blir lite bättre 
men mycket dyrare och då tror jag det blir svårt att sälja. Det finns alltid en liten marknad för ”high-end 
produkter” men för att kunna sälja stora volymer av elektriska ljus krävs lågt pris. 
 
Vi håller som sagt på att göra ett mer verklighetstroget ljus, är det en idé ni tror på? 
Den totala marknaden för elektriska ljus är ganska stor så visst finns det en efterfrågan, och självklart skulle 
marknaden tacksamt ta emot en förbättrad produkt. Men ni har också stora utmaningar. Den första 
utmaningen ni har är att överhuvudtaget lyckas. Det finns företag som omsätter mångmiljonbelopp och 
endast jobbar med denna typ av produkter. De försöker naturligtvis ständigt utveckla nya, bättre ljus och har 
heltidsanställda utvecklingsingenjörer som jobbar med detta. Därmed inte sagt att ni inte kan lyckas, men ni 
är inte ensamma om att försöka. Den andra utmaningen är att ta fram ett ljus som inte bara ser bra ut utan 
som dessutom kan produceras och säljas till ett rimligt pris. Om ni sedan dessutom vill kommersialisera er 
produkt så är den tredje utmaningen att lyckas med distributionen. Det finns några företag som bara jobbar 
med elektriska ljus, men de är väldigt små eftersom kunderna (butikskedjorna) oftast inte vill ha en 
leverantör som är så smal. De som säljer flest ljus jobbar därför oftast med andra produkter också (precis 
som vi gör) och har dessutom en etablerad kundbas och logistikapparat. 
 
 



 

Bilaga 2.  QFD 

 
 
 

 
  



 

Bilaga 3. Kravspecifikation 
 
Astrid Jönsson 
Leonard Hamngren 
Kungliga Tekniska Högskolan 
 

Kravspecifikation 
 

MF132X Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 
Version 2.0 Giltig från och med 2016-04-23 

Bakgrund 
Det finns många olika sorters elektriska stearinljus. Dessvärre finns det inga som upplevs tillräckligt 
verklighetstrogna för att ersätta levande kronljus och då levande ljus utgör en brandfara finns det ett intresse 
för att skapa en produkt som kan ersätta de levande ljusen till en större grad än vad som finns idag. 
 
Produktmål 
Målet med produktutvecklingen är att ta fram ett elektriskt stearinljus som är mer visuellt verklighetstroget 
än någon av de elektriska stearinljus som finns på dagens globala marknad. 
 
Tidsram 
Produktutvecklingen pågår under perioden 19 januari – 26 maj 2016. 
 
Krav 
Ljusets ljusstyrka ska motsvara ett levande stearinljus ljusstyrka. 
Ljusets diameter ska vara 22-25 millimeter. 
Lågans höjd ska motsvara ett levande ljus lågas höjd. 
Ljusets material ska inte vara brandfarliga. 
Ljuset ska passa i de ljusstakar som är anpassade för kronljus. 
Det utstrålande ljusets färg ska ha samma färg som ljuset från en brinnande låga. 
Ljuset skall vara portabelt. 
Ljusets batterier ska döljas i ljuset. 
Ljuset ska kunna stängas av och sättas på. 
Ljuset ska ha utbytbara batterier. 
Ljusets låga ska kunna röra sig. 
Ljuset ska belysas av en eldriven ljuskälla. 
Ljuset ska kunna massproduceras. 
 
Önskemål 
Ljuslågan bör röra sig som ett levande ljus. 
Ljuslågan bör ha samma färg som ett levande ljus. 
Ljusets material bör upplevas som verkligt stearin. 
Ljusets längd bör vara ca 170 millimeter. 
Ljuset bör hålla för lätta stötar. 
Material bör väljas med hänsyn till miljö. 
Ljusets av och på-funktion bör vara tydlig. 
Ljusets batterier bör vara lättutbytbara. 
Ljuskällan bör vara utbytbar. 
 



 

Bilaga 4. Morfologisk matris 
 
 
Delfunktion Dellösningsalternativ 

 Belysning LED med rätt 
färgtemperatur 

LED + filter som ger 
rätt färgtemperatur 

Halogenlampa 

Ljusspridning Reflektor Ljusledare LED-diod direkt 
på låga 

Strömförsörjning Sladd-väggkontakt Batterier Solceller 

Rörelse Fjäder Balanspinne   

 
  



 

Bilaga 5. Kriterieviktsmetoden 
 

 
  

 
Kriterium 

Lösningsalternativ 

 
 

idealt 1 
Fjäder 

2 
Balans 

3 
Reflektor 

4 
Ljusledare 

 w v t v t v t v t v t 

Ej ömtålig 1 5 5 2 2 2 2 5 5 3 3 

Energieffektiv 2 5 10 - - - - 4 8 2 4 

Lätt att tillverka 2 5 
 

10 2 4 1 2 4 8 2 4 

Naturlig 
ljusspridning 

5 5 25 - - - - 4 20 1 5 

Billig att tillverka 1 5 5 2 2 2 2 4 4 2 2 

Naturlig rörelse 5 5 25 5 25 1 5 - - - - 

T=∑tj 80 33 11 45 18 

T/Tmax 1,00 0,41 0,14 0,56 0.23 

Rangordning  1 2 1 2 



 

 
Bilaga 6. Mått för gjutet kronljus 

 
  



 

Bilaga 7. Måttskisser på de olika komponenterna  



 
  



 

 
  



 

 
  



 

Bilaga 8. Resultatet från brainstorm presenterat som ett skisskollage  
 

  



 

 
  



 

Bilaga 9.  Bilder på prototypen, ljus bakgrund 
  



 

Bilaga 10. Bilder på prototypen, mörk bakgrund 
 
  



 

Bilaga 11. Kostnadsanalys 
 

Inköpslista Försäljningspris 
   Del Antal delar totalt Pris/st Totalkostnad 

    Led-lampa 1 12,7 13,00 kr 39,00 kr 
   Fjäder* 1 13,1 13,10 kr 39,30 kr 
   Batteri* 2 4 8,00 kr 24,00 kr 
   Totalt 

  
34,10 kr 102,30 kr 

   
        Materialkostnader Tillverkningskostnad Försäljningspris 
Del Antal Vikt i kg Material Materialkostnad* (kr/kg) Total kostnad 1-3-9 metoden 

 Plasthölje 1 0,013 Acetalplast 21,2 0,276 kr 0,8268 kr 2,480 kr 
Bottenfäste 1 0,008 Acetalplast 21,2 0,001 kr 0,0041 kr 0,012 kr 
Plastbricka 1 0,001 Akrylplast 19,2 0,019 kr 0,0576 kr 0,173 kr 
Veke 1 0,001 Nylon 29,2 0,029 kr 0,0876 kr 0,263 kr 
Ledstav 1 0,001 Koppar 50,7 0,051 kr 0,1521 kr 0,456 kr 
Strömledare 1 0,001 Koppar 50,7 0,051 kr 0,1521 kr 0,456 kr 
Låga 1 0,001 Akrylplast 19,2 0,019 kr 0,0576 kr 0,173 kr 
Cylinderskydd 1 0,015 Acetalplast 21,2 0,318 kr 0,9540 kr 2,862 kr 
Stav 1 0,001 Nylon 29,2 0,029 kr 0,0876 kr 0,263 kr 
Reflektor 1 0,005 Aluminium 15,2 0,076 kr 0,2280 kr 0,684 kr 
Totalt 

 
0,047 

  
0,87 kr 2,61 kr 7,82 kr 
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