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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport redovisar ett examensarbete i industriell design, utfört av Liisa 

Kokkonen i samarbete med Muovikilpi Oy. 

Projektets mål är att hitta en ny konstruktionslösning till en befintlig armatur som är 

gjort av akryl. Formgivningen ska behållas och armaturen ska tillverkas hos Muovikilpi 

Oy. Projektet innefattar en ny konstruktionslösning och tillverkning av armaturen. Ett 

förslag för en serie kommer att tas fram. 

Faktainsamlingen ger en översikt över materialet akryl samt hur ljuset reagerar med 

materialet. Ingen målgruppsanalys har tagits med, eftersom tillverkning och försäljning 

av armaturen kommer att ske endast på efterfrågan. Fokus kommer att ligga i 

utformning och tillverkning av armaturen. 

Den slutliga produkten är resultat av högklassiskt hantverk med en tilltalande och 

spännande formgivning. Armaturen lyfter fram materialets finaste egenskaper och är ett 

konststycke av plast. 
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SUMMARY 

 

This report presents thesis of Liisa Kokkonen in collaboration with 

Muovikilpi Oy.  

The project’s goal is to find a new construction for an existing lamp made of 

acrylic. Form and design retains and the manufacturing occurs at Muovikilpi 

Oy. The project contains the new construction and manufacturing of the 

lamp and also a proposition for a set with floor and wall lamp.   

The paper gives an outline of acrylic as material and how it reacts with light. 

The focus is in design and manufacturing of the lamp.  

The final product is result of high classic handwork with appealing and 

exciting design. The lamp highlights the finest capacity of acrylic; it’s a 

master work of plastics.   



4 
 

FÖRORD 

 

Detta examensarbete är den sista delen av utbildningsprogrammet Design och 

konstruktion vid Högskolan på Gotland. Arbetet är genomfört under kursen 

Examensarbete i industriell design, 15 HP.   

 

Projektet genomfördes på våren 2012 i samarbete Muovikilpi Oy, i Helsingfors, 

Finland.  

 

Jag vill tacka Muovikilpi Oy för ett spännande och givande projekt samt min handledare 

Bo Löfgren, lektor i industriell design, vid Högskolan på Gotland för råd och tips 

angående rapporten samt alla som har medverkat i projektet. 

 

 

 

 

Högskolan på Gotland, 2012-05-27 

 

_____________________________ 

Liisa Kokkonen 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Muovikilpi Oy är ett familjeföretag i Helsingfors som bildades 1959 av Olavi 

Puustinen. Företaget arbetar med hårda plaster och tillverkar produkter efter kundernas 

behov. Arbetsuppdragen kan delas in i tre kategorier: produkter till industrin, design och 

konstverk samt olika lösningar i affärsmiljöer (utställning av produkter). Det finns ingen 

extern försäljning, utan alla produkter tillverkas och säljs på förfrågan.  

Historien bakom lampan går ända till 60-talet när min morfar såg en liknande 

lampskärm i Tyskland. Han blev förtjust i designen och ägnade sig nästan ett år till att 

bygga lampan som idag hänger ovanför mormors matbord. Enligt historian finns det en 

liknande lampa i Didrichsens konstmuseum i Helsingfors. Jag kommer att besöka och 

studera hur den versionen är uppbyggd. Morfar ville aldrig bygga lampan igen, utan 

svarade alltid till efterfrågan ”Bygg själv, här har du mallen”.  

Lampan består av 130 vinklade akrylstänger i olika längder som är fastspända med 

ståltrådar i akrylringarna i sju olika lager. Akrylringarna har en metallkrage för att skapa 

kontraster.  
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1.2 Problemställning 

Hur ska den befintliga, unika lampan återkonstrueras så att den anpassas till tillverkning 

i mindre skala på Muovikilpi Oy samtidigt som den tillåts behålla såväl formgivning 

som det unika uttrycket.  

 

1.3 Målsättning 

Projektets mål är att till den befintliga armaturen hitta en ny konstruktionslösning som 

är anpassad för mindre serietillverkning och samtidigt behålla såväl formgivning som 

lampans speciella karaktär. Samt att även designa både en vägg- och en golvlampa som 

tillsammans med taklampan bildar en serie.  

 

1.4 Lösningsmetoder 

Projektet kommer genomföras enligt designprocessen som är uppdelad i fem olika faser. 

Kontakt med handledare på företaget sker dagligen och kontakt med handledare på 

Högskolan kommer att hållas via e-post och Skype under arbetets gång.  

 

PLANERING – I planeringsfasen görs en projektbeskrivning och tidsplanering som 

förankras med Högskolan och företaget.   

FAKTAINSAMLING – I faktainsamlingsfasen analyseras den befintliga armaturen och 

all information som kommer att behövas för idégenerering och tillverkning samlas in.  

IDÉGENERERING – Kreativt arbete i form av skisser och skissmodeller. I slutet av 

fasen kommer ett koncept att väljas ut och vidareutvecklas.  

GENOMFÖRANDET – Det valda konceptet vidareutvecklas och en prototyp tillverkas.  

REDOVISNING – Rapporten färdigställs, redovisningsmaterial samt Power Point 

presentation tas fram. En muntlig slutpresentation kommer att hållas på Högskolan på 

Gotland i slutet av maj 2012. Projektet avslutas med en utställning i Visby.  

 

Fördelar med metoden är en välplanerad genomförning av arbetet. Att följa 

designprocessen underlättar att få med alla viktiga delar och arbetet sker i rätt ordning.  
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1.5 Avgränsningar 

Ingen fördjupning i olika ljuskällor kommer att ske 

Inga slutliga prototyper av golv- och vägglampa kommer att tillverkas 

Ingen marknads- eller målgruppsanalys sker under arbetet 

 

1.6 Kravspecifikation 

 Behålla formgivning 

 Använda befintliga tillverkningsmetoder 
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2 FAKTAINSAMLING 

 

2.1 Ljuset 

Ljuset vi ser är en liten del av elektromagnetisk strålning med våglängd mellan 350-

700nm (Lämpö ja aallot, s. 228). Former och färger föds när strålningen speglas eller 

absorberas från ytan. Former kan ses även i svagt ljus när färgerna däremot försvinner 

då det blir mörkt.  

Ljusflöde (lumen, lm) är ett sätt att mäta hur mycket ljus ljuskällan ger. 

Färgtemperaturen å sin sida berättar hur varmt eller kallt ljus ljuskällan ger, ju högre 

värde, desto kallare ljus.  

 

2.1.1 Olika ljuskällor 

Det finns flera olika ljuskällor på marknaden, och eftersom den traditionella glödlampan 

förbjöds i Europa 2009 har utbudet av alternativa ljuskällor ökat. I denna del tas de 

främsta för- och nackdelarna hos de vanligaste ljuskällorna upp.  

Glödlampan uppfanns i mitten av 1800-talet och har varit den mest använda ljuskällan 

sedan dess. Färgtemperaturen för glödlampan är 2700K vilket är det gula, varma ljuset 

som ofta upplevs som ett trevligt ljus för ögat. Dimbarheten och att lampan tänds direkt 

i alla temperaturer är glödlampans fördelar i jämförelse med andra ljuskällor. Nackdelar 

med denna typ av lampa är att hållbarheten är sämre och livslängden kortare (airam.fi). 

En 60W glödlampa ger ca 730lm. (Helsingin Energia, Kodin lamppuopas) 

Halogen är en annan slags glödlampa, som har en halogengas i lampan vilket påverkar 

ljusflödet och livslängden. Halogen ger 30 procent mer ljus med mindre energi 

samtidigt som livslängden kan vara dubbelt så lång jämfört med glödlampan. 

Halogenlampan blir dock mycket varmare under användning än den vanliga 

glödlampan. Färgtemperaturen är ungefär 3000K och en 52W halogen motsvarar 

ungefär en 60W glödlampa. Då halogen är en variant av glödlampa kommer halogen 

förbjudas 2016 (airam.fi).  

Lågenergilampan, eller lysrörslampan, föreslås oftast som ersättare för glödlampan. 

Fördelarna med lågenergilampan är att den är energisnål, miljövänligare och har längre 

livslängd än glödlampan (osram.com). Lågenergilampans kallare ljus och långsamma 

starttid samt att den inte är dimbar ses ofta som nackdelar. Lysrörslampans 

temperaturkänslighet kan också medföra problem när den lyser svagare eller inte tänds 

alls i lägre temperaturer (airam.fi). Att lågenergilampan inte ger lika mycket värme kan 

ses både som för- och nackdel. Lågenergilampor innehåller kvicksilver och måste därför 

alltid lämnas på återvinningsstationer. En ersättare för 60W glödlampan skulle vara t.ex. 

Osram Duluxstar 14W.   
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LED (Light Emitting Diode) är ljuskällan som har utvecklats mest under de senaste åren 

och är en bra konkurrent till lågenergilampor. LED, som fungerar redan i dagsläget som 

en ersättare för glödlampan, ger ett jämnt, skarpt ljus. LED alstrar inte värme och är en 

energisnål ljuskälla. Den är inte lika temperaturkänsligt och fungerar både i lägre och 

högre temperaturer jämfört med lågenergilampor (airam.fi). Den största nackdelen med 

LED är både ljusflödet och färgtemperaturen. Största delen av LED-lampor som finns 

på marknaden har ett lågt ljusflöde och färgtemperaturen är hög (ca 4000-6500K), vilket 

innebär ett kallt ljus. LED-lamporna som har ett högt ljusflöde (över 700lm) kan vara 

över fem gånger dyrare än någon annan ljuskälla med samma värden (K-rauta 

Oulunkylä).  

 

2.1.2 Val av ljuskällan 

Att välja ljuskälla för akryllampa kan vara problematiskt. Det snyggaste ljuset med 

akrylen är en glödlampas starka och varma ljus, som framhäver material och form på ett 

bättre sätt. Marknaden för glödlampans ersättare är ganska dålig då ingen av de 

befintliga alternativen fyller alla krav. För den aktuella lampan är kraven: högt ljusflöde 

(ca 730lm), färgtemperaturen (ca 2700K), dimbarheten och att ljuskällan tänds direkt.  

LED stryks direkt, eftersom antingen ljusflödet är för litet eller ljuskällans storlek blir 

alltför stor.   

I det här fallet står det mellan halogen eller lysrörslampa. Halogen är vanligen ett bra 

alternativ, men värmen kan bli problematisk om ljuskällan kommer för nära 

akryldelarna. När halogen också kommer förbjudas redan 2016 är valet inte heller en 

långsiktig lösning.  

Från utbudet av lågenergilampor kan hittas modeller som har teoretiskt både tillräckligt 

ljusflöde och färgtemperatur. Det går även att välja en dimbar modell som tänds direkt. 

De största nackdelarna med lysrörslampan är storleken och utseendet.   

Efter en prövning med halogenlampan Osrams Halogen ECO (42W, 630lm) och 

lågenergilampan Osram Duluxstar (14W, 770lm) valdes halogen som ljuskälla. Valet 

var ett enhälligt beslut, då flera personer ansåg att halogen ger ett bättre, varmare och 

starkare ljus som också framhäver armaturen på ett bättre sätt.  

 

2.1.3 Vad är akryl? 

Akryl, polymetylmetakrylat (PMMA), är en hård termoplast. Termoplast är en typ av 

plast som kan smältas och omarbetas ett antal gånger. Akryl är ett lättarbetat material i 

olika färger och storlekar och går att bearbeta med vanliga verktyg för träd- och 

metallarbete. Akrylen börjar mjukna upp redan vid 100º. Dess egenskaper ger både 
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möjligheter och avgränsningar i bearbetning. Det är vanligt att använda vatten under 

bearbetningen för att kyla ner materialet.  

Ofta använder man plexiglas som synonym till akryl, men plexiglas är egentligen ett 

handelsnamn för materialet som tyska kemisten Otto Röhm uppfanns på 1930-talet.  

 

2.1.4 Ljus och akryl 

Den blanka, transparenta akrylen reflekterar ljus som kommer mot den stora, glansiga 

ytan på ett glasliknande sätt. Ljuset som kommer mot kanterna förs genom materialet, 

och kommer ut från andra sidan. Hur starkt ljuset är som kommer genom, beror på 

materialet och färgen.  

 

En matt akryl däremot absorberar ljuset och reflekterar det inte. Ljuset som kommer 

genom en matt yta är jämnt, mjukt, diffust och är därför ett bra val till armaturer. Även 

här beror upplevelsen av ljuset det mycket på materialet och ytstrukturen. 

Den mest intressanta frågan för arbetet var hur ljuset reagerar i akrylstången, då 

akrylstänger leder ljuset väldigt bra. Största delen av ljuset som stången samlar in ”på 

vägen” kommer ut från ändarna vilket gör att dessa lyser starkt. Bästa effekten fås när 

den änden närmast ljuset har en grov, obehandlad yta och den andra änden är polerad. 

Den grova ytan absorberar ljuset bättre, samtidigt som den polerade ytan däremot 

reflekterar ljuset.  

Det fanns en myt att stångens förmåga att föra ljus försämras eller försvinner då hål 

borras i den, eller då stången limmas fast. Under idégenereringsfasen experimenterade 

jag därför med hur olika bearbetningssätt påverkar stången och ljuset.  

Ganska snabbt visade det sig att hål i stången inte påverkar ljusets gång, även om det 

fanns flera hål i olika storlekar. Hålet syns på långsidan som ett ljust streck (se bilden), 

men i armaturen skulle hålet inte synas. Problemet som däremot dyker upp är när något 

sätts i hålet exempelvis en spik. Ljuset förstärker det mörka strecket i stången och gör 
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att det syns tydligt i vissa vinklar. Lösningen är att till exempel inte borra hål genom 

hela stången alternativt att använda fiskelina eller en tunn vajer i fästet. 

 

2.1.5 Limning 

Det finns ett par Acrifix-akryllim som huvudsakligen används i företaget, det ena är tunt 

och det andra tjockt. Båda limmen provades och det framkom att det tunna limmet ger 

en mer osynlig fog och är lättare att limma med. När limmet torkat, blir det 

genomskinligt och med en bra teknik är det möjligt att få en osynlig limning. Det tjocka 

limmet är kraftigare och har högre viskositet, men det är svårare att limma med 

framförallt då limningsytorna är så små.  

Då akrylstänger limmas syns limfogen genom långsidan som en ljus skugga med små 

bubblor. I det här fallet kommer stängernas limfäste inte synas. Limfästet går att se från 

polerade änden, men bara om man vet vad man letar efter och det kommer inte störa 

upplevelsen av lampan.   

 

2.2  Material 

Originallampan består av 130 stycken akrylstänger i två tjocklekar, 12mm och 15mm. 

De längre stängerna är av den tunnare stången och kortare av den tjockare stången. 

Totalt går det åt 20,65m akrylstång till lampan. Jag kommer att använda samma 

material med samma mått i mitt arbete.  

Akrylringar i originallampan är troligtvis mattat 5mm tjock akryl, men det finns också 

transparant akrylrör i konstruktionen. Tanken var i början att använda klar 5mm akryl 

till ringarna, men eftersom ljuset reflekteras i akrylens yta, valdes istället en 5mm 

frostakryl, som har en matt yta med liten struktur. Ljuset kommer gå genom materialet, 

men reflektionerna försvinner.  



13 
 

På utkanten av akrylringen finns en tunn, 1cm hög metallkrage som troligtvis är 

mässing. I mitt arbete kommer metallkragen att vara 1,5cm hög eftersom konstruktionen 

då döljs bättre.  

Lampan har två kåpor, en mot taket och en mot lampan. Mellan kåporna finns ett 

mässingsrör där sladden går. Kåpan mot lampan döljer lamphållaren och fästet mot 

mässingsrören. Jag har valt att använda en tjock metallkedja istället för rören. 

Lampsladden kommer att vara en guldaktig tygsladd som slingrar genom kedjan. 

Kedjan kommer fästas med en tunn vajer i såväl lampan som mot taket. Vajrarna döljs 

under kåporna.  

 

2.3 Mätningar 

Mätningarna är gjorda på den befintliga lampan. Måtten är inte exakta, dels på grund av 

lampans läge och dels på grund av att lampan ursprungligen är gjort efter ögonmått. 

Lampan består av 130 stycken stänger i varierande längd från 8cm upp till 21cm. De 

kortare stängerna är 15mm tjocka och de längre är 12mm tjocka, utom i den nedersta 

våningen där alla stänger är av den tunnare varianten. Varannan stång är kort och 

varannan lång.  

Boet består av sju stycken akrylringar vars ytterdiameter uppifrån är 160, 200, 240, 200, 

160, 140, 100mm. Höjden på boet är ca 30cm. Stängerna är fästa i ringarna i vinklar, 

som uppifrån är ca 54°, 26°, 0°, 14°, 27,5°, 35°, 31°. Varje akrylring har en metallkrage, 

som är 10mm hög. Materialet är troligtvis mässing.  

Lampan har två kåpor, en mot lampan och en mot taket. Mellan kåporna finns en 

mässingstång som är ca 35cm lång.  

Höjden på lampan är ca 35cm och ytterdiametern 55-60cm. Den yttre formen är en 

ellips medan boet däremot har en form som liknar ett getingbo.  

Uppskattat försäljningspris ligger omkring 2000e.   

 

2.4 Didrichsens konstmuseum 

Didrichsens konstmuseum grundades av dansken Gunnar Didrichsen som flyttade till 

Finland i slutet av 1920-talet. Museet ligger i Villa Didrichsen, på Granö, i Helsingfors 

och är ritat av den finska arkitekten Viljo Revell i mitten av 1950-talet. Familjen 

Didrichsen, som var väldigt intresserade av modernismen, flyttade till villan 1958. 

Delar av villan öppnade som museum för allmänheten 1965 (didrichsenmuseum.fi). 

Nuförtiden fungerar hela Villa Didrichsen som konstmuseum och inredningen i huset är 

från Gunnar och Marie-Louise Didrichsens tid. Det som för min del var intressant och 
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viktigast var lampan i matsalen. Den lampan är troligtvis originallampan och den som 

min morfar såg i Hamburg på 1960-talet.  

Lampan är designad av österrikaren John Lautner (1911-1994). Lautner var en arkitekt 

som största delen av sitt liv verkade i Kalifornien och de flesta av hans modernistiska 

hus ligger just i Kalifornien-området (johnlautner.org). 

Lampan i Villa Didrichsen har en metallkonstruktion, som är gjort av sju stycken 

metallringar vilka är bockade i räta vinklar. Stängerna är fastspända med metallänkar i 

ringarna och har alla samma tjocklek, 12mm. De ser också ut att vara längre än i den 

andra versionen. Såväl boet som armaturens yttre form är klotformade. Vinklarna i 

lampan skiljer sig också från lampan min morfar tillverkat, likaså saknar Lautners 

version den raka våningen. Stängernas ändar är vinklade i flera olika vinklar.  
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3 IDÉGENERERING 

 

3.1 Konstruktionsförslag 

Arbetet började med att hitta en ny konstruktionslösning till armaturen, en lösning som 

möjliggör tillverkning på ett smart sätt. I slutet av första veckan av idégenereringen 

besökte jag Didrichsens konstmuseum för att se hur den andra lampan är tillverkad. 

Besöket gav resultat och tillsammans med handledaren på Muovikilpi Oy hittade vi en 

bra lösning som går att realisera på ett smart sätt.  

Idégenereringen skedde framförallt med hjälp av 3D-modelleringsprogrammet 

Rhinoceros och enkla skissmodeller. 3D-modelleringen var en bra hjälp i arbetet, 

eftersom konstruktionen är klurig och datorn förenklade arbetet med att lättare och 

snabbare skapa enkla ”ståltrådmodeller” istället för att försöka illustrera idéer med 

handgjorda skisser.  

De tre främsta alternativen presenteras lite djupare här medan ett urval av andra idéer 

finns i appendix.   

 

3.1.1 Plugg -koncept 

 

 

 

I konceptet består konstruktionen av en ”basring” och ”vinkelring”. Basringarna består 

av ringar som skapar ”boet” och håller alltid de valda måtten. Vinkelringarna är en extra 

del, i det här konceptet är vinkelringen smalare och ringens höjd avgör i vilken vinkel 

stängerna kommer att sitta. I basringarna finns hål för små skruvar. I stängerna borras 

små hål som passar ihop med skruvarna. Stången fästs i skruven och för att försäkra sig 

om att stången sitter ordentligt, limmas den fast i vinkelringen. I vinkelringens inre kant 

finns en liten vinkel som underlättar limning.   
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Fördelar med konceptet är att fästet är enkelt samt att de små hålar i stången inte syns 

lika mycket som hål som går rakt igenom hela stången. Nackdelar är osäkerheten med 

hållbarheten, materialåtgång samt att det innebär mycket arbete att borra hålen. 

 

3.1.2 Sneda hål -koncept 

I detta koncept finns både en basring och en vinkelring. I vinkelringen finns hål för 

spikar borrade i rätt vinkel genom stången. Spikarna kommer genom vinkelringen och 

kommer att vara i horisontell riktning.  

 

 

Vinkelringen limmas fast på rätt avstånd från kanten, så stången kan vila mot ringen och 

stångens ände kommer precis över kanten på insidan. Fästet fungerar för vinklingar 

både uppåt och neråt. 

Fördelar med konceptet är att fästet är enkelt att göra med spikar och lim och spikens 

horisontella riktning förhindrar stången att vridas neråt. Fästet borde fungera åt båda 

håll. Nackdelar med konceptet är stor materialåtgång och även här det stora arbetet med 

att borra hålen. 
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3.1.3 Limning –koncept 

I det sista konceptet finns basring och små triangelformade vinkelbitar. De små bitarna 

har rät vinkel och de limmas fast i både stången och ringen.  

 

Fördelar med konceptet är mindre materialåtgång jämfört med andra förslagen. Limning 

är ett lätt sätt att fästa stängerna och det blir färre arbetsmoment. Svårigheten ligger i att 

finna ett sätt att såga de små bitarna i rätt vinkel efter exakta mått.   

 

3.1.3.1 Vidareutveckling 

Jag valde att fortsätta jobba med det sista konceptet med limfästet. Konceptet är ett 

gediget val, eftersom den har minst arbetsmoment och man slipper använda flera olika 

metoder när man fäster stängerna. Under vidareutvecklingsfasen räknades alla mått och 

problemen som kunde dyka upp under arbetets gång försöktes förutses. Den slutliga 

konstruktionen togs fram med hjälp av en exakt 3D-modell.  

 

 

Avståndet mellan ringarna är 30mm förutom mellan andra och tredje ringen där 

avståndet är 15mm. De fem nedersta metallringarna är riktade neråt och de två översta 

är ritade uppåt. Detta gör att boet blir symmetriskt och avståndet mellan stängerna blir 

lika. I den andra ringen nerifrån finns vinkelbitar som är lite kortare än de andra, så att 

avståndet från högsta punkt till nästa ring blir 15mm.  

Det största problemet låg i att såga bitarna så att måttet blir exakt. Cirkelsågen är den 

enda maskin som ger tillräckligt bra yta och är noggrann med måtten. Bitarna är dock så 
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små, att fingrarna kommer väldigt nära bladet samt att bitarna lätt hamnar i 

dammsugaren eller flyger i väg. Efter diskussion och brainstorming med anställda på 

Muovikilpi Oy, hittades en lösning till sågproblemet. Lösningen blev att tillverka ett 

hjälpverktyg som både förhindrar att bitarna sugs in i dammsugaren och som även 

placerar fingrarna längre bort från bladet.   

En annan detalj som diskuterades med handledaren var hur bra limningen kommer att 

hålla. Ytan för limmet mellan stången och vinkelbiten blir väldigt liten och det kan bli 

en kraftig vridning i de längsta stängerna. Skissmodellen visade att limningen mellan 

stången och vinkelbiten håller bra. Skissmodellen visade också att fogen mellan ringen 

och vinkelbiten går sönder om den belastas.  

 

3.2 Golvlampa 

I golvlampan används samma armatur men den vänds upp och ner.  Krav för benet är att 

det ska vara diskret och enkelt så inte fokus tas bort från själva armaturen. Alternativ för 

material är metall eller akryl, för att skapa en anknytning till lampan och designen. 

Eftersom armaturen är den samma, kommer fokuset läggas på lampbenet.  

Benets höjd är 135cm. Då landar armaturen i höjden 135-170cm och kommer ett steg 

längre ner än taklampan. 
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3.2.1 Idéer 

Här visas några snabba idéskisser för lampbenet. Det finns två förslag, ett mässingsben 

och ett akrylben. Mässingsbenet är ett standard ben, med ett runt mässingsrör. 

Akrylbenet är gjort av tre stycken 30mm akrylstänger som är fastskruvade i en 25mm 

och en 10mm tjock transparant akryl.  
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3.3 Vägglampa 

Vägglampan är hälften av taklampan och bildar ett halvklot. Ingen prototyp kommer att 

byggas, utan designen redovisas med Rhinoceros- och Photoshop -bilder.   

Storleken av lampan blir aningen mindre än taklampan och golvlampan. Höjden är 

samma, men diametern av ringarna blir 1cm mindre samt stängerna blir 1-2cm kortare. 

Volymen sänks då till en mer hanterbar storlek.  
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4 GENOMFÖRANDET 

 

Arbetet började med att räkna och fundera ut vilka olika delar som behövs till lampan. 

Detta gjordes dels för att räkna materialåtgång och dels för att få kontroll över arbetets 

olika faser. Till slut blev det 130+100+7 akryldelar, tiotals skruvar och muttrar samt 

lampdelar och fästet mot taket. Ganska tidigt uppräcktes att en lista med alla delar som 

uppdateras under arbetets gång är guld värd. Alla listor finns med i appendix.  

Andra fasen var att såga ut stängerna i rätt längd och rätt vinkel. Stängerna sågas i tre 

olika vinklar; 90°, 42° och 25°. Med tre olika vinklar skapas en levande och 

oregelbunden känsla i lampan. Efter sågningen slipas och poleras den vinklade änden 

med hjälp av vax. 

 

Ringarna svarvas av 5mm matt akryl, i varje ring borras sedan antingen tre eller sex 

4,5mm hål för fästet. Härnäst limmas de behandlade stängerna och vinkelbitarna ihop 

med hjälp av det verktyg som nämndes tidigare och som specialkonstruerades för att 

underlätta limning. När fogen mellan vinkelbiten och stången är torkat, limmas stången 

fast i ringen. Stängerna sitter i ett upprepande mönster på ett sätt som upplevs som 

oregelbundet.  
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Efter att alla stängerna är fastlimmade i ringen sätts metallringen fast. Metallringen är 

gjord av 0,8mm mässing som beställdes som ett 15mm brett band från Pelti- ja Rautatyö 

E. Salminen. Bandet klipps i rätt längd och ändarna filas. Tre hål borras i metallen för 

fästet. Banden sätts fast i ringen med två små mässingsskruvar så den ena änden 

överlappar den andra. 
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Efter att alla ringar är färdiga, fästs ringarna fast i varandra med skruvar och muttrar. 

Takfästet består av kedjan och kåporna samt tygsladden som slingrar i kedjan. Kedjan 

fästs i lampan med hjälp av 1mm vajrar som kommer att döljas under kåpan.   

 

I den nedersta ringen har lampan märkts med ”Liisa Kokkonen 2012 1/3”. 

Anteckningen 2012 1/3 berättar att det år 2012 har gjorts en serie med tre lampor.  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Taklampa 

Taklampans ytterdiameter är 60cm och höjden på själva lampan är 35cm. Kedjan och 

fästet är 35cm långa vilket gör att armaturen hänger 70cm från taket.  
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5.2 Golvlampa 

Golvlampan har samma armatur som taklampan men med ett 135cm långt akrylben.  

 

 

5.2.1 Lampbenet 

Lampbenet är ett akrylben, som är tillverkat av tre stycken 30mm tjocka akrylstänger. 

Plattan, som lampan står på, är gjord av två, runda akrylskivor varav den nedre är 15mm 

tjock och 30cm i diameter medan den övre är av 30mm tjock akryl med 25cm i 

diameter. Sladden går mellan akrylstängerna och kommer ut genom ett hål i en av 

stängerna.  
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5.3 Vägglampa 

Vägglampan är ett halvklot vars diameter landar på 50cm. De längsta stängerna når 

25cm utåt från väggen. Höjden kommer vara samma som i de andra två lamporna: 35cm 

med sju stycken ringar.  
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6 SLUTSATS 

 

Under projektet har en ny konstruktion tagits fram till den ursprungliga lampan i 

samarbete med Muovikilpi Oy. Största fokus har lagts på konstruktionsarbete samt 

tillverkning av lampan. Lampan är 100 procent hantverk som gett produkten en 

högklassig finish och ett speciellt värde i det nuvarande konsumtionssamhället.  

Materialet i lampan är noga utvalt och håller den högsta kvalité. Hela konstruktionen är 

gjord av akryl vilket gör att lampan är väldigt strikt och enkel som gör att ögat faller för 

själva formen och designen. Varje akrylring har en mässingskrage, som förstärker 

formen och ger en exklusiv finish. Taklampan är fäst i en patinerad järnkedja och en 

guldaktig tygsladd slingrar genom kedjan.  

Efter att lampan har fått en ny konstruktion som är tillverkningsbar och nu är tillverkad i 

tre exemplar, anser jag att projektet nått sitt mål. Att få en hel lampserie tillverkad 

kräver mer tid, när det högkvalitativa och tidskrävande hantverket är högt prioriterat.  

I rapporten har ett förslag tagits med för tillverkning av vägg- och golvlampor. 

Vägglampan är hälften så stor som taklampan och formar en halvklot. Den kan 

tillverkas i olika storlekar, beroende av ytan där lampan ska placeras. Vägglampan är en 

spännande skulptur, som växer ut från väggen samtidigt som den kan användas lika bra 

till belysning. I golvlampan används samma armatur som i taklampan. Lampan står på 

ett 135cm långt ben, diskret akrylben. Benet är nästan osynligt men samtidigt innehåller 

det fina detaljer som visar en av akrylens finesser.   

Ingen marknads- eller målgruppsanalys gjordes under arbetet, eftersom företaget vill 

behålla lampan som en speciell produkt, som ett konstverk. Detta innebär att armaturen 

endast kommer tillverkas på efterfrågan i begränsade, numrerade exemplar.   

Det finns utvecklingspotential i lampserien. Nästa mål är att ta fram ett lampben med 

samma kvalité som armaturen, det ligger även i den närmaste framtiden att faktiskt 

tillverka en vägglampa. Redan från början har det funnits en åsikt, att armaturen är mer 

än en lampa, det är ett konstverk. En hel serie, tre stycken liknande armaturer, i samma 

miljö kan vara för mycket. Tanken är mer att man kan välja mellan tre varianter som 

passar in i en specifik miljö. 

Under arbetets gång har jag blivit övertygad om att det noggranna hantverket är min 

passion. Att själv få tillverka en produkt från skiss till den slutliga produkten med den 

högsta finishen är någonting jag kommer välja arbeta med i framtiden. 
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8 APPENDIX  

 

8.1 Övriga konceptförslag 

 

Här finns några andra koncept som hann till modelleringsfasen i processen.  

 

Rör -koncept 

 

I konceptet finns en basring och vinkel, där rören är fastlimmade. Rören sitter i rätt 

vinkel och stängerna limmas i rören. Realisering av konceptet är möjligt, men det 

största och avgörande problemet är att det inte finns kompatibla rör till 12mm stänger. 

Konceptet kräver också mycket material.  

 

Cell -koncept 

 

 

Konceptet består av en cellkonstruktion: två tunnare ringar i varje storlek. I ringarna 

finns hål för stängerna. Hålen är vinklade och inte centrerade, så att stången kan vinklas 

i hålen. Problemet med konstruktion är att den är svårt att realisera, då det är krångligt 

att borra hål i vinklar. Materialåtgången är också stor.  
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Fiskeline -koncept 

 

 

I konceptet finns en basring och en vinkelring. Basringen har små hål hela vägen runt, 

så att det blir två hål för varje stång. Stängerna har hål som går genom hela stången på 

underkanten. Stängerna fästs med fiskelina eller tunn vajer. Konceptet har inga större 

problem och kan realiseras. Det blir dock mycket småpyssel med fiskelinan och frågan 

är hur fiskelinan eller vajer fästs.  

 

Limning, idé I 

 

 

Den första idén med limning var att tillverka sneda ringar genom att forma ringarna med 

värme. Att tillverka ringarna är möjligt i teorin, men det skulle behöva minst fem olika 

hjälpverktyg och arbetet med själva verktygen skulle bli alldeles för stort. Detta koncept 

ledde till det slutliga konceptet som gås genom i själva rapporten.  
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8.2 Anteckningar för konstruktionsarbete 

Av sekretesskäl finns konstruktionsritningar inte med.   
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8.3  Detaljbilder 
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8.3 Förslag för lampbenet 

 

 

 


