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Abstract

Den här uppsatsen har till syfte att återge en designprocess, genom att 
beskriva ett uppdrag och de ställningstaganden som gjorts med hänsyn 
därav. Uppdraget har varit att designa belysningsarmaturer för offentliga 
toaletter i exklusivare miljöer, såsom hotell, restauranger och kontor där 
man vill ha en funktionell belysning av ansiktet. En ljussättning vars avsikt 
är att ge ett naturligt ljus som underlättar ögats uttolkning av ansiktet och 
huden, som i sin tur skapar förutsättningar för en bättre sminkning.

Löpande behandlar uppsatsen förhållningssättet som designer i relation till 
interna ställningstaganden samt gentemot belysningsföretaget Zero, som 
varit uppdragsgivaren.

Uppsatsen tar upp ljuset och hur det förhåller sig till människans sinnesförn-
immelser på olika sätt. Här beskrivs studier av ljussättning i olika typer av 
badrumsmiljöer, känslor inför toalettbesök, hur ljuset beskriver sin omgivn-
ing och armaturtyper som kan tillgodose den belysning som eftersträvats.

Vidare beskrivs färg utifrån olika aspekter; såsom kulturella konventioner, 
färgsymbolik samt hur ögat upplever kulörer, för att nå fram till vilken typ av 
kulör som kan lämpa sig i badrumsmiljöer.

Metoden beskriver designprocessen genom att redogöra för de metoder som 
använts för att skapa en förståelse för uppdragsgivaren, marknaden och 
formspråk. Denna process beskriver även skissande och idégenerering, samt 
konstruktionsplanering och produktionsrelaterade ställningstaganden. 

Resultatet är två armaturer; dels en väggarmatur, som är tänkt att ge ett rik-
tat ljus mot ansiktet då den placeras i det vänstra övre hörnet om en spegel. 
Dels en takarmatur som ger ett allmänljus i rummet. Det tänkta badrum-
met har vita reflekterande väggar och sammantaget ska denna belysning ge 
ljuskontraster som lyfter fram texturen i ansiktet.

På grund av den miljö, i vilken armaturerna placeras, är de tänkta att hålla 
en god täthet. Materialen är opal plast samt stål som kan lackeras i tre 
kulöralternativ; en grön kulör med mycket gult (förslagsvis NCS S 0530-
G50Y), en halvblank svart kulör eller en med kromat stål.

Nyckelord

Armatur, belysning, toalett, badrum, offentlig miljö, designprocess
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1. FÖRORD

Jag vill rikta ett stort tack till Migelle Wikström och Johan Lidman för deras 

tid och engagemang i formarbetet. Jag vill även tacka Per och Thomas Gill 

på Zero för den erfarenhet projektet givit mig samt ett stort tack till Göran 

Fafner för allt stöd och tålamod som lett till att jag idag känner mig tryggare i 

min designerroll. Jag vill även passa på att tacka Jan Ejhed för att han under 

handledning framfört sina åsikter på ett ärligt sätt, från olika perspektiv och 

förhållit sig till mitt projekt på ett sätt som gjort processen mer lustfylld.

2. INLEDNING 

Måste det offentliga rummet vara ett opersonligt rum? Det är en återkom-

mande tanke hos mig. Människan är en varelse med känslor och ett positivt 

intryck kan sätta guldkant på en hel dag. En armatur som berör en person är 

värd så mycket mer än en som undviker att uppröra hundra personer. Min 

första spontana tanke som kom när jag började fundera över badrumsbelysn-

ing var att jag faktiskt inte kunde erinra mig någon armatur som fångat min 

uppmärksamhet och framförallt inte intresse. Det var de gamla kuporna i 

taket och någon infälld belysning i badrumsskåpen, men mer intryck än så 

har de inte lämnat. 

Efter att ha studerat ett otal inredningsmagasin rörande inredning av 

badrum var det slående att armaturen inte var i fokus. I merparten av alla 

nyinredda och moderna badrum utgörs takbelysningen av infällda spotlights. 

Finns det en framtid för annan takbelysning än just sådan? 

I början av detta projekt hamnade min nyfikenhet osökt på badrumsmiljön i 

sin helhet. Vilken sorts belysning är önskvärd för en positiv upplevelse av ett 

toalettbesök? Vad skiljer hemmet från det offentliga? Enligt min uppfattning, 

utan några som helst vetenskapliga belägg, ställer vi olika krav på miljön 

beroende på var den är. I heminredning är det vanligt att folk söker någon 

form av vila i samband med badrum, ex. genom spainspirerade miljöer. På 

en offentlig toalett vill vi dock hellre kunna känna att det känns bra att ta 

i handtag utan att drabbas av någon bacillchock. Kommer man över den 

tröskeln, kan man arbeta vidare med en mer trivsam miljö i övrigt.

Vad är då en trivsam miljö? Jag är fascinerad över hur man kan påverka 

människors beteenden utifrån miljöer. Jag har tänkt på saker som rör det 

jag idag vanligen möts av när jag kommer till en offentlig toalett, ex. att det 

urineras lika mycket utanför som i toaletten. Som ingång tänkte jag huru-

vida jag skulle kunna studera hur det kan relateras till belysning. Skulle en 

bristande belysning vara orsaken till att man inte ser vad man gör? Många 

lokaler försöker lösa hygienfrågan genom att ta ut en avgift för toalett-
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besöket, men för fem kronor är många beredda att strunta i hur det ser ut 

efter besöket i alla fall. Kan en miljö som upplevs mer personlig och trivsam, 

ge upphov till ett mer respektfullt hanterande av offentliga badrumsmiljöer? 

Mitt uppdrag bestod i att ta fram armaturer. Jag fokuserande inte på att lösa 

dessa beteenderelaterade problem. Det jag var intresserad av var att ta fram 

armaturer med starkare identiteter, som i sig kan upplevas mer personliga 

än de traditionella, offentliga armaturerna. Armaturer som får mig att vilja 

betala fem kronor för toalettbesöket bara för att kunna se dem.

3. BAKGRUND

Zero är ett belysningföretag, som startade sin verksamhet i Nybro 1978. Med 

en stor erfarenhet av glas som material lockades grundarna istället till att 

börja tillverka armaturer i plåt. Formgivaren Börge Lindau knöts till företag-

et och ett långvarigt samarbete inleddes där olika sorters perforerad plåt 

kom att bli det huvudsakliga materialet i armaturerna, vilket i sin tur ledde 

till att Zero började expandera. I takt med att Lindau etablerade sitt eget mö-

belföretag Blå Station, påbörjade Zero sitt långvariga och framgångsrika sa-

marbete med formgivaren Per Sundstedt. Han i sin tur tröttnade på plåt och 

ville hellre börja designa glasarmaturer. I dag domineras Zeros sortiment av 

olika glasarmaturer, många med design av Per Sundstedt, men även andra 

skandinaviska formgivare såsom Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom, 

Fredrik Mattson, Front, Mia Gammelgaard, Thomas Sandell med flera.

Toalettbesöket är för många en möjlighet till egen tid och denna stund är 

viktig då vi tillbringar mycket tid utanför hemmet. Zero vill förnya sitt utbud 

av tak- och/eller väggarmaturer för badrumsmiljö och mitt fokus ligger på 

offentliga toaletter där naturligt dagsljus saknas. Armaturen/armaturerna 

är tänkta för toaletter i miljöer människor vistas i till vardags, såsom kon-

torsmiljöer och offentliga inrättningar.

Utbudet av dagens badrumsarmaturer är likartat och produktutvecklin-

gen inom området skiljer sig från utvecklingen inom armaturer generellt. 

Badrum är en plats alla människor vistas i, vare sig det är i privat eller offen-

tlig miljö. Intresset för badrumsinredning är stort, men generellt sätt ligger 

det större fokus på kakel och blandare än armaturer. Varför är det som ska 

synliggöra osynligt?

3.1 Syfte

Jag har för avsikt att skapa en funktionell armatur, som är särskiljande i for-

muttryck inom produktområdet. Detta har jag tänkt åstadkomma genom att 

studera upplevelsen och utbudet av belysning i befintliga badrumsmiljöer.



7

Vidare ska jag studera utbudet hos konkurrenter till Zero, samt Zeros befint-

liga utbud av armaturer för att finna vad som finns på marknaden och vad 

för uttryck som idag representerar Zero. Detta kommer jag sedan att sam-

manfatta i en ITK (Identity Tool Kit), som jag därefter kommer att utgå ifrån 

i gestaltningsarbetet.

3.1.1 Frågeställningar
Vilken sorts belysning är önskvärd för att framhäva ansiktet så naturligt som 

möjligt i spegeln? 

Vad innebär ett funktionellt ljus i detta sammanhang? 

Hur kan jag skapa en armatur som rent estetiskt kan särskilja sig från det 

traditionella utbudet samtidigt som det bevarar en tradition inom såväl Zero 

som inom den skandinaviska badrumskulturen?

3.2 Uppdrag

Skapa en tak- och/eller väggarmatur för badrumsmiljö.

3.2.1 Vision
Skapa en produkt som skall ge ljus från tak- och/eller vägg på offentliga toal-

etter, i vilka besökaren ska uppleva ett välbefinnande i avseende på visuell 

upplevelse vad gäller synförmåga och estetiskt uttryck.

4. TEORETISKT & ETISKT 
    FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Till skillnad från den minimalistiska1 traditionen inom mitt ämnesområde, 

så är min avsikt vad gäller såväl form som språk inte att avstå från subjek-

tiva uttryck. Som designer arbetar jag med faktorer som ofta inte klassas 

som vetenskapliga. Som person drivs jag inte heller av en vilja att alltid vara 

politiskt korrekt i mina formuleringar. Jag är medveten om vad jag skriver, 

men precis som gäller den armatur jag skapar åt Zero så berör jag hellre en 

person än undviker att uppröra hundra personer. I uppsatsen är min avsikt 

att återge min process på ett adekvat sätt, men utan att skala bort jaget, eft-

ersom det är av hög relevans för att återge min process.

Zero har ett brett utbud av armaturer formgivna av Per Sundstedt. Den bild 

företaget marknadsför sig med är för mig en helt annan än den tradition i 

material och funktion som de ändå har. Nu är det namnkunniga formgivare 

som företaget profilerar sig med. 

1 ”Minimalism är en konstriktning inom bildkonst och musik som avser producera konstverk 
som är befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig av så begränsade 
uttrycksmedel som möjligt. […] Inom skulpturen är moduler, rymdobjekt, rutsystem, sam-
mansatta konstruktioner vilka försöker omdefiniera vår uppfattning om rummet, formen 
och skalan typiska; begrepp som uttrycksfullhet och illusion går stick i stäv med de mini-
malistiska principerna.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Minimalism
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Mattias Ståhlbom är det namn som jag omedelbart förknippar med Zero. Det 

var också hans formspråk som lockade mig till att söka detta examensarbete. 

“Går det att skapa ny design? Ja, om man tänker och inspireras av hjärtat”2 

skriver Zero på sin hemsida. Är detta en realitet inom företaget eller en 

strategi i formgivningen? Mitt uppdrag är väldigt fritt och då jag inte ser ett 

omedelbart släktskap mellan det samlade armaturutbudet hos Zero undrar 

jag också om Mattias Ståhlbom m fl haft samma frihet. Friheten kan vara 

lockande för en formgivare och leda till spännande inslag i företagets utbud 

av produkter, men hur mycket frihet är det klokt att ge formgivarna? Jag 

upplever att Zero profilerar sig med solitärer. Inget ont i det, men hur klokt 

är det egentligen att profilera sig med en mängd solitärer istället för en ens-

taka? Vad vill företaget egentligen förknippas med? Zero blir, enligt mig, oty-

dligt i sina försök att förtydliga sig.

Zeros badrumsarmaturer uppfyller de krav på IP-klasser (kapslingsklasser)3 

som krävs och jag upplever att företaget därmed fäster stor vikt vid funktion 

här. Däremot får jag en helt annan bild av företaget när jag studerar utbudet 

av andra armaturtyper. Här säljer man snarare på form och namnkunniga 

formgivare än funktion. Exempelvis saknas bländfrihet4 i flera armaturer. 

Gregor Paulsson5 skulle förmodligen vända sig i sin grav om han såg den 

brist på moraliska ställningstaganden företaget gör när det gäller att skapa 

vackrare och funktionella vardagsvaror. Ska man sälja armaturer eller 

belysningsarmaturer?

Zero vill sälja armaturer och tjäna pengar på det. En strategi som de lyckas 

väl med. Som designer funderar jag över var jag ska positionera min produkt 

utifrån mina personliga åsikter om vad jag vill lämna ifrån mig i relation till 

vad jag uppfattar är moraliskt och utvecklingsmässigt hållbart. Ska jag göra 

en snygg armatur eller en funktionell belysning? Jag vill åstadkomma en 

funktionell belysning genom en vacker armatur. Jag tror inte att jag kan stå 

för produkten annars. Vilka kompromisser är jag egentligen villig att göra 

i framtiden och vilket ska då väga tyngst? Ska företagen tjäna pengar på 

mitt arbete eller ska produkterna vara väl designade? I dagsläget är svaret 

självklart, men vem vet om jag kan tänka med hjärtat i framtiden. Varför 

ska jag som designer egentligen tänka med hjärtat om Zero drivs med pace-

maker?

2  www.zero.se/sv/zero/belysningsarmaturer/offentligmiljo.html
3  IP-klassen visar hur vatten- och dammtät armaturen är, men även hur skyddade de ström-

förande delarna är. Alla IP-klasser består av ett tvåsiffrigt tal där den första siffran visar 
hur dammtät armaturen är, den andra hur vattentät den är. En elartikel märkt med IP 44 
är (Första siffran:) petskyddad mot föremål som överstiger 1 mm i diameter och (Andra sif-
fran:) tål strilande vatten från alla vinklar.

4  Då ljuset från ljuskällan hindras från att blända ögat.
5  Gregor Paulsson, född 27 augusti 1889 i Helsingborg, död 1977, var konsthistoriker, 

och främst aktiv vid Uppsala universitet. Mellan 1934 och 1956 var Paulsson professor i 
konsthistoria vid Uppsala universitet. Han skrev 1919 den mycket uppmärksammade pro-
pagandapublikationen ”Vackrare vardagsvara” för Svenska Slöjdföreningen. I ”Vackrare 
vardagsvara” förespråkar Paulsson att konsten ska föras in i fabrikerna. Vackra ting med 
genomtänkt formgivning och utsmyckning ska bli tillgänglig för alla. http://sv.wikipedia.
org/wiki/Gregor_Paulsson
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Under processens gång har jag reflekterat mycket kring min framtida yrkes-

roll i relation till etiska och moraliska ställningstaganden. Jag ser i grunden 

ingen konflikt mellan dessa och uppdraget som sådant, men jag har upplevt 

att det för mig varit viktigt att få låta dessa frågor genomsyra min process, då 

jag känt en osäkerhet inför var jag står.

Under ett möte med Zeros verkställande direktör Andris Nolendorfs och 

marknadschef Per Gill fick jag ändra fokus på min målgrupp då de inte tyckte 

att jag skulle rikta in mig mot toaletter i traditionella kontorsmiljöer, som 

de tidigare godkänt i min projektbeskrivning. Detta pga att det generellt sett 

bara är det som är billigt, som går att sälja till dessa miljöer. De tyckte istäl-

let att jag skulle rikta in mig på toaletter som inte är tillgängliga för vem som 

helst. Toaletter på hotell, restauranger och exklusivare kontorsmiljöer där 

man har en vilja av att visa upp sig. 

Min grundläggande ambition var att försöka åstadkomma en så kallad vack-

rare vardagsvara tillgänglig för många. Enligt mig finns det ett behov av en 

mer funktionell belysning och mer spännande uttryck i armaturform i den 

ursprungliga miljön mot vilken jag tänkt arbeta. 

Under mötet fick jag svar på vad de menar med “Går det att skapa ny de-

sign? Ja, om man tänker och inspireras av hjärtat.” För dem har det in-

neburit att man givit formgivare i princip fria tyglar för att ta fram nya, ut-

märkande armaturer som ska hjälpa till att öppna Zeros exportmarknad och 

dessa har givit inkomster såväl ekonomiskt, men främst i medieuppmärk-

samhet, som de värderar väldigt högt. Det var syftet med det hela. Jag har 

funderat på vad deras nästa strategiska steg borde vara för att inte den här 

insatsen ska slå tillbaks på företaget som ett trendföretag utan någon reell 

förankring i ex. en tradition. De sa att det var där de stod nu och funderar. 

Jag känner att min bild av företaget överensstämde med den bild de själva 

gav mig. 

Under processens gång har jag velat använda examensarbetet till att ta del 

av andras kompetenser och erfarenheter. Jag vill veta vad andra människor 

tycker och hur de resonerar kring saker för att finna nya frågor att reflektera 

kring och att finna mitt eget förhållningssätt till.
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5. RESEARCH - LJUS

5.1 Belysning

Vilka är förutsättningarna man har att arbeta med för att åstadkomma ett 

funktionellt ljus? På Sveriges Arkitekters hemsida har Jan Ejhed uttalat sig 

om ljus ur tre olika aspekter:

”Om energisparande:

Ljuskällor har skilda egenskaper och det är alltid effektivast och energisnålast 
att använda den ljuskälla som bäst motsvarar synkraven. Energimyndigheterna 
bryr sig inte om det visuella, det måste arkitekter och ljusdesigners göra.

Om arkitekter och ljus:

Många förstår inte ljusets betydelse. Ljuset tas som en självklarhet. Vanligtvis 
beskriver arkitekten dagsljussituationen, oavsett om den finns eller ej. En del 
fokuserar mer på armaturen än på ljuset som visuell upplevelse.

Om ljusterapi mot nedstämdhet:

Prova först att promenera 15 minuter på lunchen.”6 

Min tolkning av detta är att ljussättningen och upplevelsen av den är vik-

tigast och förhållningssättet till vad som ger en positiv upplevelse eller ej, 

måste styras av det sunda förnuftet istället för att förhålla sig till vetenskap 

och rekommendationer. Pröva själv och bedöm därefter. Armaturens ut-

formning är sekundär. Min vision är att skapa en armatur med ambitionen 

att åstadkomma en funktionell belysning för att ge en god synkomfort fram-

för spegeln.

5.2 Toalettbesök

Vi spenderar allt mindre tid hemma idag och för många blir den enda tid 

man får för sig själv under dagen just toalettbesöket. Känslorna inför dessa 

besök är dock av varierande art. I en undersökning som publicerades i Sven-

ska Dagbladet den 2 juli 20077 diskuterade en grupp kvinnor i 35-årsåldern 

sina inte helt okomplicerade förhållanden till dessa besök. Först och främst 

handlade samtalet om hur avslappnad eller inte man är till att uträtta sina 

behov. Kan man göra “nummer två” på offentlig plats? Flera tyckte det kän-

des obekvämt att arbetskamraterna kunde veta om vad de gjorde där inne. 

Att toaletten faktiskt har ett syfte. Deras problem kring detta handlade my-

cket om en idealiserande bild av att kvinnor inte bajsar. Deras manliga kol-

legor tycktes dock ha ett mer avslappnat beteende till toalettbesöken och ofta 

kunde de skådas med en tidning under armen på väg in på toaletten.

6  www.arkitekt.se/s27088 2008-04-03
7  Lagerblad, Anna, ”Jobbigt att gå på toa på jobbet”, Svenska Dagbladet 2007-07-02



11

Den andra aspekten handlade om bristande hygien på toaletterna. Någon 

la flera lager papper på toalettstolen beroende på var den fanns. En annan 

ville inte ta i dyra och “designade” toalettborstar hemma hos vänner pga att 

de troligtvis inte byts ut lika ofta som billigare varianter. Vissa offentliga 

toaletter har ju även blått ljus och där blir man frustrerad av att man inte alls 

kan se hur där egentligen ser ut. 

Jag har inte för avsikt att arbeta med skräcken för offentliga toaletter. Det är 

svårt att komma ifrån det faktum att toaletten befinner sig i offentlig miljö. 

Däremot vill jag skapa en armatur som ger en ökad känsla av hemmiljö, dvs 

mer personlig i sitt formuttryck, och upplevs mindre som offentlig, för att 

därigenom kunna bidra till en behagligare upplevelse av den tid man tillbrin-

gar, för sig själv, på toaletten.

5.3 Rumsstudie

Jag har studerat upplevelsen av ljussättning på tio bilder av badrumsinredn-

ingar i såväl privat- som offentlig miljö. Jag har kommit fram till att badrum-

mets väggar är av stor vikt för upplevelsen av ljuset. Exempelvis försvårar 

röda tegelväggar skapandet av en funktionell belysning av den typ jag vill 

åstadkomma. I hög grad slår även ljuset ut armaturens form. En väggar-

matur placerad bredvid spegel samt tillgång till ett fönster ger ett dunkelt 

ljus dagtid, eftersom det inte blir ett jämnt ljus i rummet då solen rör sig 

och kvällstid blir armaturens ljus främst stämningsskapande. Ett tillfälle då 

en dunkel upplevelse av ljuset kan vara önskvärd är på herrtoaletter med 

pissoarer. Där kan finnas en önskan om att inte känna sig så synlig. Jag 

upplever att det finns problem med bländning i ett flertal badrum. Andra 

badrum har belysts för att man främst ska kunna orientera sig i rummet, 

men ej för att skapa god synkomfort framför spegeln. Ett badrum var endast 

ljussatt med solens strålar. Den belysning som bäst kan ge det ljus jag vill 

åstadkomma upplever jag utifrån detta är en väggbelysning placerad ovanför 

eller vid sidorna om spegeln samt en allmänbelysning från tak. En funktion-

ell belysning vid spegeln ligger så nära ett naturligt dagsljus som möjligt, för 

att minimera risken att man felbedömer påläggning av mängden smink och 

för att få en naturlig återgivning av sitt ansikte i spegeln.

Det är inte av en slump eller på grund av en trend som de runda glaskuporna 

med belysning runt spegeln har blivit en klassiker för proffs och stjärnor vid 

sminkning i teaterlogen.

”Genom att placera belysningen i ansiktshöjd, framför allt från sidorna men 

även ovanför spegeln får man det bästa tänkbara ljuset utan skuggor, när 

man exempelvis skall sminka eller raka sig. På marknaden idag finns ett 

flertal speglar med inbygg [sic] belysning, men det är att föredra att lamp-

orna kommer ut en bit från spegeln för att uppnå bästa resultat. För att un-

dvika att man bländas av ljuset bör man satsa på armaturer med matt- eller 
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opalglas8, rekommenderar Johan Hamarin”9, arkitekt på Silverstudios arki-

tekt/designfirma. En annan viktig sak man bör tänka på är att inte placera 

ljuskällor som avger värme i närhet av kosmetika och parfymer eftersom en 

del produkter är temperaturkänsliga och kan förstöras i samband med vär-

men.

Uppfattningen om skönhet är i högsta grad beroende av ljus. En lyckad 

makeup är avgörande av att man har bra belysning som också går att an-

passa för det tillfälle och miljö man skall vistas i. Har man från början en 

dålig inomhusbelysning och sedan kommer ut i dagsljus så spelar det ingen 

roll hur mycket pengar man lagt ut på en bra foundation. För både inre och 

yttre skönhet är det viktigt att hitta ett funktionellt ljus som ger en känsla av 

välbefinnande utan att göra avkall på att ljuset skall vara realistiskt.

Vidare säger Johan Hamarin: ”Styrka och ljustemperaturen är det mest 

avgörande för hur vi uppfattar oss själva i olika ljus. För belysning vid 

spegeln rekommenderar jag glödlampan som har rätt färgtemperatur och 

återger hudens naturliga färg. Dessutom bör ljuset vid spegeln inte vara sär-

skilt dramatiskt utan man bör tänka på att skapa ett harmoniskt och jämnt 

ljus utan flimmer”10.

Förutom det funktionsljus som man har vid spegeln behövs också en bra och 

praktisk allmänbelysning i form av lampor eller spotlights i taket. Genom att 

sätta dit en dimmer kan man själv variera styrkan från full belysning, för att 

sedan vid de tillfällen man vill, kunna skapa ett mysigt stämningsljus. Vad 

gäller säkerheten är det viktigt att tänka på att all armatur som installeras 

i badrum och våtutrymme skall vara IP-klassad och installerad av behörig 

elinstallatör.11

I samtal med professor Jan Ejhed har jag fått reda på att den typ av belysn-

ing som ger ett ljus så nära ett naturligt dagsljus som möjligt ser ut enligt 

följande: Från övre vänstra hörnet av spegeln kommer ett riktat ljus mot 

ansiktet. Detta vägs upp av en allmänbelysning från taket. På höger sida bör 

finnas antingen en armatur som ger ett allmänljus eller en reflekterande yta 

för att skapa en funktionell belysning kring ansiktet. Jag kan själv inte dra 

mig till minnes att jag upplevt en sådan ljussättning och tycker därför den 

verkar spännande att arbeta med.

5.4 Ljus

De ljuskällor vi ser beskriver sig själva, genom form, ljusintensitet och färg-

ton. Deras ljus däremot upplever vi så som det beskrivs av rummet - och 

rummet i sin tur upplevs så som ljuset beskriver det. Det är framförallt 

genom ljusfördelning, skuggor och reflexer, som vi uttolkar ljusets närvaro 

8 Halvgenomskinligt och har mjölkvit glans, ibland med färgskimmer (Norstedts Svenska Or-
dbok 1999 s. 793)

9 Norell, Susanna, ”Vacker i ljus”, www.badrumslampor.se
10  Norell, Susanna, ”Vacker i ljus”, www.badrumslampor.se
11  Norell, Susanna, ”Vacker i ljus”, www.badrumslampor.se
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i ett rum. Rums- och föremålsytor har en avgörande inverkan genom form, 

textur och färg.12 

God synkomfort uppnås bl.a. genom ljushetsbalans mellan olika delar av 

synfältet. Ett synobjekt som tydligt är ljusare än andra ytor i rummet ger 

stöd för uppmärksamheten, och underlättar synsituationen. Är rummet som 

helhet ljusare än synobjektet förloras detta stöd. Är det för mörkt i rummet 

blir det istället en obalans som med ökande skillnader leder till gradvis ökat 

obehag. Mjuka övergångar mellan olikljusa ytor, så kallade ljushetsgradi-

enter, ger möjlighet till större luminansskillnader13 med bibehållen synkom-

fort. Skarpa övergångar ger större risk för obehag. Inom arbetsområdet ger 

skarpa ljushetsskillnader vanligen en direkt störande effekt. Alltför stora 

ljushetsskillnader mellan intilliggande rum bör också undvikas.14 

Jag har ju tidigare frågat mig varför så många armaturers form slås ut av 

ljuset, varför dessa inte kan ge och ta av varandra. Belysningens inverkan på 

vår uppfattning av form och textur knyts i första hand till synsinnets uttolkn-

ing av ljushetsgradienter, skugga och glans. Dessa faktorer bestäms av ljusets 

riktning, som därigenom blir en avgörande förutsättning för hur tredimen-

sionell form och textur uppfattas.

Den uttolkning av form som synsinnet gör med hjälp av skugga och glans 

bestäms i hög grad av hur ljusets riktning uttolkas. Den visuellt uppfattade 

ljusriktningen i en viss situation avgör innebörden av skuggans forminfor-

mation. Uppfattningen av visuell form anses ha sin grund i synsinnets erfar-

enheter av hur form ter sig med de skuggor som dagsljuset ger. En nyanserad 

skugga underlättar uppfattningen av tredimensionell form. Är skuggorna 

mörka och skarpa, och gradienter mellan ljus och skugga saknas, är det 

svårare att uppfatta form på ett tillförlitligt sätt. Det samma gäller om skug-

gorna är så svaga att de inte ger tillräcklig information.15 Det är ofta detta 

som är orsaken till att vi inte upplever formen då den både belyser sig själv 

och sin omgivning.

Texturelement kan synliggöras genom ljushets- och färgkontraster på olika 

sätt. Skuggor och reflexer ger ofta betydelsefull texturinformation. En ytas 

formelement kan vara mycket små och ändå vara uppfattbara för ögat. 

Ljusstrålning som riktas så att skuggor visar texturen, beskriver vanligen 

ytan på ett för synsinnet lättolkat sätt, vilket är önskvärt för att ge en tydlig 

bild av ansiktet i spegeln.

Ljusnivån16 har en stark inverkan på ljusupplevelsen. Det handlar dels om ett 

välbefinnande, mera än att i en avgränsad mening se bra. Men det är lika up-

penbart, att om man tycker sig se bra eller inte också påverkar välbefinnan-

12  Liljefors 2000 s. 13
13  Luminans är mängden utsänd eller reflekterad ljusstrålning (enhet cd/m2).
14  Liljefors 2000 s. 27
15  Liljefors 2000 s. 31
16  Hur ljust eller mörkt det är i ett rum.
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det. Att inte väl kunna uppfatta det man behöver se ger irritation och onödig 

ansträngning. 

Upplevelsen av ljusnivå när man träder in i ett rum har starka kopplingar 

till känslor av olika slag. Att till exempel komma in i ett ljust rum från ett 

mörkare kan vara befriande. Att gå in i ett mörkare rum från ett ljust känns 

på ett annat sätt. Hur man värderar ljusnivå när man vistas i ett rum, beror 

på vad man gör i rummet, vad man behöver se, men också på vem man är, 

vad man är van vid, vad man tycker om etc.

Ett rum kan uppfattas för mörkt på grund av att rumsytorna har låg reflek-

tans. Ett exempel på det är en av de toaletter jag studerat. Här utgörs väggy-

torna främst av tegelväggar. En ökning av belysningsstyrkan för att ge ljusare 

rumsintryck ger då ingen större effekt. Istället bör rumsytornas reflektans 

ökas. 

Monoton ljusfördelning kan också bidra till känslan av att ljusnivån är för 

låg. Detta även om den är tillräcklig för synarbetet och detaljseendet. Saknas 

varierande luminanser i synfältet ser rummet lätt jämngrått ut. Om belysnin-

gen istället är varierad, uppfattar man på ett annat sätt ljusets närvaro i 

rummet. Detta kan förstärka intrycket av ljusnivån, även om ljusflödet är 

oförändrat.

Ljusfördelningen påverkas av fönsters och armaturers utformning och plac-

ering i förhållande till reflektans och läge av rummets golv, väggar, tak och 

andra belysta ytor. Således är alla ytor som på något sätt påverkar ljusstrål-

ningen också medel för att påverka ljusfördelningen i rummet. Särskilt vik-

tigt är den ljusbehandling som sker direkt vid ljuskällan, dvs. hur fönstret 

eller armaturen behandlar ljusstrålningen innan den går vidare i rummet.

Förmågan att uppfatta och uttolka omgivningen, förbättras inte generellt av 

högre belysningsstyrka, inte heller av ökad jämnhet hos belysningen. Tvär-

tom är ljushetsvariationer önskvärda för att skapa sådana kontraster, som 

underlättar synsinnets tolkning och bidrar till en tillförlitlig omgivningsup-

plevelse.

5.5 Armaturtyp

Jag har valt att rikta in mig på en väggarmatur samt en takarmatur. Dessa av 

så kallad opaliserad karaktär. Denna princip för belysningsarmaturer bygger 

på principen att ljuset från ljuskällan diffuseras vid genomlysning av en opa-

liserad skärm av glas eller plast. Den klassiska “Globen” nedpendlad17 med 

ett metallrör från taket finns med från början av 1900-talet. Lampan ger ett 

runtomstrålande ljus och kräver en relativt stor takhöjd. En annan variant av 

denna sitter dikt tak eller vägg och förekommer såväl rund som tillplattad.

Opaliserade rundstrålande belysningsarmaturer upplevs påtagligt som 

lysande objekt i rummet. Ljuset från armaturen sprider sig i alla riktningar 

17  Hängande.
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i rummet. Opaliserade glober ger relativt jämnt fördelat ljus i hela rummet, 

vilket ger en något obestämd ljuskaraktär utan skarpa reflexer och skuggor. 

Dessa armaturer ger god spridning av ljuset och ett högt ljusutbyte.

5.6 Sammanfattning

Primärt bör rummets förutsättningar och de mänskliga behoven i rummet 

vara grunden för ljussättningen. För att ge en god synkomfort krävs ljush-

etsvariationer i rummet för att skapa kontraster, som i sin tur underlättar 

synsinnets uttolkning av såväl rummet som den egna spegelbilden vilken 

jag avsett att arbeta med. Den belysning som ger ett så naturligt ljus som 

möjligt, ligger nära dagsljuset. Den ljuskälla som ger den behagligaste bilden 

av ansiktet, i relation till god synbarhet, är glödlampan.

Som takbelysning är en runtomstrålande armatur av opaliserad karaktär 

passande för att ge ett jämnt fördelat ljus i rummet. Väggarmaturens ljus 

bör komma ut en bit från väggen och riktas mot ansiktet, med fördel från 

det övre vänstra hörnet av spegeln. Speglar med infälld belysning är därmed 

inte önskvärt då kontraster i ansiktet inte kommer fram på ett önskvärt sätt. 

Rummet bör ha väggar av reflekterande karaktär i anslutning till spegeln, för 

att utnyttja ljuset maximalt.
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6. RESEARCH - FÄRG

6.1 Rumslighet

Med färg kan man påverka och förändra miljöer på flera olika sätt. Man kan 

framhäva ett rums karaktär och stil. Man kan få rum att verka ljusare och 

större eller mörkare och mindre än de är, och färger kan bidra till att framhä-

va bl.a. möbler och tavlor. Upplevelsen av ett rum är så mycket mer än bara 

upplevelsen av färgen. Färger kan både hjälpa och stjälpa.

Färgerna intar olika lägen i rummet. En aktiv färg ter sig mera närliggande 

än en passiv, även om de upptar lika stora ytor. Vitt ser ut att ligga närmare 

än svart och ljusa färger ligger framför mörka. Rumsverkan beror också på 

hur stor yta färgen upptar. Ljusheten liksom kulörtheten tilltar ju större ytan 

är. En grå färg förefaller vara ljusare på en större yta än på en liten och en 

obetydligt kulört färg blir kraftigt färgad när den förekommer på en större 

yta.

De mest aktiva färgerna finns i det blåröda området i färgtoncirkeln.18 Med 

ökande vittillblandning blir alla färger passiva, men hos de violetta dröjer 

länge det aktiva intrycket kvar. Detsamma gäller vid ökande svarttillblandn-

ing. De mest passiva färgerna finner man i det gulgröna området.19 

6.2 Kultur

Våra värderingar av färger är påverkade av erfarenheter, kunskaper, förhåll-

ningssätt, av den kultur vi hör hemma i och av den världsbild vi gjort till vår. 

Våra intryck och tolkningar växlar ständigt med dessa komplexa samman-

hang som bakgrund och referens. 

Estetiska värderingar i det sociala livet sammanvävs med vad som anses vara 

rätt och fel. Ett ifrågasättande av andras estetik och smak tolkas därför också 

gärna som ett angrepp på deras moral.20  

Berit Bergström (2005) säger i Utbildningsradions programserie Våra rum 

att det vi svenskar tycker är vulgärt är på en lägre nivå än exempelvis vad 

amerikanerna anser vara det. 

Dekorerade, utländska och osofistikerade varor betraktas i Sverige som fula, 

omoraliska och farliga. Det gäller att till varje pris behålla en svenskhet som 

inte längre finns och som kanske aldrig funnits.21  

18   Färgtoncirkeln är det redskap en målare använder för att definiera färger. Oftast delas 
den in i 12 eller 16 steg, men det är mer en praktisk fråga. Målarens färgtoncirkel är upp-
byggd kring fyra grundfärger: Rött, Gult, Grönt och Blått. Färger som befinner sig mittemot 
varandra i denna modell kallas för komplementfärger. Ju längre ifrån varandra två färger 
befinner sig desto större är kontrasten mellan de bägge. www.skenbild.se/html/html1/
html2/artiklar/farglara.htm

19  Nilsson 2004 s. 81
20 Silvén 2004 s. 184
21 Ahl 2002 s. 35
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6.3 Perception

Färg är vårt snabbaste kommunikationsmedel. Utan färgseendet får vi 

svårare att orientera oss och uppfatta saker i vår omgivning. Karl Ryberg ut-

trycker det så här i Våra rum: ”Färg är som vitaminer för våra ögon”.22  

Vi känner till en del om färguppfattning, hur hjärnan reagerar på olika 

våglängder och att ögat måste anpassa sig mest för att se på rött och inte alls 

för att se på grönt, vilket gör dessa färger till den mest tröttande respektive 

den mest vilsamma.23  

Ljushet och färgton påverkar oss utan att vi kan göra något åt det, det finns 

en direkt fysiologisk reaktion som går att mäta.  Vi talar om varma och kalla 

färger. Det finns ett centrum för de varma färgerna i orange och de kalla kul-

minerar i blågrönt. Men däremellan kan en färg variera avsevärt.24  

Färgerna påverkar oss fysiologiskt också på så sätt att rött ljus vid under-

sökningar visat sig höja blodtrycket och öka andhämtningen, medan blått 

har en motsatt verkan. Tidsrymden tenderar att överskattas i rött ljus och 

underskattas i grönt och blått. Föremål ser längre och större ut i gul- eller 

rödaktig belysning och kortare eller mindre i blå och grön. Vid försök med 

viktbedömning ansågs vikten vara tyngre vid röd och lättare vid grön och 

blå belysning. Upplevelsen av vikt inför färger är tydlig och gemensam för 

alla. Ljusa färger verkar alltid lätta och mörka färger tunga. Ljusheten hos 

de kulörta färgerna varierar. Av de maximalt kulörta är gult lättast, därefter 

kommer orange. Rött och grönt har ungefär samma tyngd medan blått och 

violett är tyngst.25 

De enskilda färgerna har sina karakteristiska drag. Det har gjorts veten-

skapliga undersökningar kring färgverkan och det har också spekulerats en 

hel del. När man talar om de enskilda färgerna avser man dem i allmänhet i 

deras maximala lägen. Men runt en maximalt kulört färg finns en mångfald 

i vilka andra färger ingår. En liten dragning åt t ex blått kan göra att en röd 

färg får en från maximalfärgen avvikande karaktär. Färger påverkar oss mer 

än vi tror. Det är till exempel ingen slump att grönt är vanligt på sjukhus och 

att sovrum ofta är blå. 

Följande redogörelse av färgers påverkan bygger på information från KG 

Nilsson26 , Karl Ryberg27  och Måleribranchens hemsida28:

Rött anses vara en kraftfull färg, full av energi och genom att vara fysiolo-

giskt aktiverande drar den uppmärksamhet till sig och används därför ofta 

till varningslampor och skyltar. Hjärtat sägs slå fortare i ett rött rum och 

22  Våra rum, SVT1
23 Worsley 2000 s. 32
24 Nilsson 2004 s. 80
25 Nilsson 2002 s. 81
26 Nilsson 2004 s. 82
27 Våra rum, SVT 1
28 www.malare.nu
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man blinkar oftare. Den sägs även vara dramatisk och eldig och används ofta 

i idrottshallar och på teatern.

Orange sägs vara mer utåtagerande än rött. Det är den ”varmaste” av färg-

erna.

Gult anses vara en intensiv och utåtriktad färg. Den sägs få oss att vara mer 

sociala och aktiva. Det finns färgpsykologer som tror att gula nyanser kan ge 

upphov till illamående och sjösjuka. Man tror även att gult är den första fär-

gen som spädbarn uppfattar.

Grönt sägs ha en lugn och harmonisk inverkan på människor. Den gör våra 

sinnen mer balanserande och vi har lättare att utföra precisionsarbeten, 

vilket är en av anledningarna till att den används på operationsdukar. Grönt 

är en färg som förstärker trovärdighet, bl a i sammanhang där man vill poän-

gtera vikten av att ta hänsyn till miljön. Grönt anses omhändertagande.  

Blått har en rogivande effekt. Den får hjärnan att tro att natten kommit och 

verkar därför avslappnande, får oss att andas lugnare och blinka mer sällan. 

Blåa rum upplevs som rymliga, kanske på grund av att himlen är blå. På vin-

tern kan en blå färg förstärka ett kallt intryck. Ryberg har här också en kop-

pling till mörkblått som sorgefärg, genom uttrycket ”blues”.

Violett är aktiv och kan tyckas orolig. Beroende på om den drar åt rött eller 

blått varierar denna upplevelse.

Vitt verkar expanderande. Det står för tomhet och vila. Människor som lider 

av depression sägs må bättre av att sitta i ett ljust, vitt rum. Att ha helt vita 

väggar hemma kan kännas ödsligt och man blandar därför ofta i en annan 

färg, exempelvis rött, för att göra det vita lite varmare, dvs man bryter fär-

gen.

Svart förknippas i västvärlden med olycka, död, sjukdom, hat och sorg. Men 

svart är även en färg som anses klassisk och trendig, framför allt på kläder. 

Svart har en sammandragande verkan, vilket gör den till den mest använda 

kulören att klä sig i när det kommer till att vilja se smalare ut. 

Grått är neutralt och tycks inte ha någon generell fysiologiskt effekt.

Färg, form och betydelse sammanhänger och möjligheterna blir så oerhört 

många att en generell verkan är svår att beskriva. Man ser sällan färger en-

samma utan i relation till omgivande färger. De kan stå mot dessa eller sam-

spela.

6.4 Symbolik

Oavsett hur färger påverkar oss fysiologiskt och även psykologiskt så lägger 

vi själva en hel del betydelser i dem. Vi kan inte påstå att en färg bara är en 

färg. Färger är fulla av symbolik. Blått har exempelvis länge varit en färg med 

olika betydelser. Den har symboliserat många olika saker inom religion, står 

för makt; ”en kunglig färg”, symboliserar maskulinitet etc. Färgbetydelser 
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kan växla från en tid till en annan. Idag gör vi inte längre kopplingar mellan 

exempelvis purpurfärgen och rikedom/välstånd eftersom syntetisk framställ-

ning av färg gjort kulörer tillgängliga för alla.

Beroende på kultur associerar vi också till olika valörtoner29  när vi pratar om 

exempelvis kulörer som himmelsblå.30 

Men färgers innebörd är alltid kopplad till i vilket sammanhang de används. 

Den gröna färgen får t ex olika betydelser, om vi ser den som färg på smör 

eller på sommarängar. Rött och grönt betyder i trafiksammanhang stopp 

respektive kör, i politiska sammanhang symboliserar de båda färgerna olika 

politiska partier eller politiska riktningar och tillsammans kan de i samband 

med våra festtraditioner beteckna julen. 

Våren 2004 gjordes en examenskollektion med genusneutrala barnkläder 

av en kvinna vid namn Ulrika Lundgren på Högskolan för Design och Kon-

sthantverk – Stenebyskolan. Hon hade kommit fram till att inte bara färgen 

hade betydelse för flickor och pojkar utan även kombinationen utav dessa. 

Hon hade bl.a. tagit fram en tröja med tre vertikala ränder i vitt, rött och 

blått och kommit fram till att det hade stor betydelse, för barnens upplevelse 

av plagget, i vilken ordning färgerna satt. Framförallt hade det stor betydelse 

vilken färg som satt i mitten, dvs över magen, eftersom det var den färg som 

främst skulle komma att ge tröjan sitt uttryck. Den färg som då upplevdes 

dominant var samtidigt förknippad med yttre egenskaper som barnen, 

genom sin kulturtillhörighet tillskrev dem.

Att det finns kulturbunden färgsymbolik är uppenbart. Parallellt med detta 

finns såväl personliga som individuella färgassociationer. Dessa kan ha stor 

betydelse för en enskild individ, men spelar mindre roll då vi talar om färg 

som språkligt tecken eller som inslag i den mellanmänskliga kommunika-

tionen. Ju större kulturell enhet, inom vilken ett kodsystem gäller, ju större 

blir stabiliteten i systemet.

En rad författare och konstnärer har uttalat sig om färgers innebörder. 

Följande stycke har jag valt att ta med då det på ett underhållande och färg-

starkt sätt beskriver just dessa färgassociationer, som snarare bygger på indi-

viduella värderingar och kulturella konventioner än fysiologiska effekter.

“Målaren och konstteoretikern Vasilij Kandinsky beskriver i Det andliga i kon-
sten (1912) bl a färgers innebörder och verkan:

”Som den röda färgen framstår för tanken – en gränslös, karaktäriskt varm färg 
– gör den ett mycket levande, livligt och oroligt inre intryck. Den är inte lättsin-
nig som gult, den sprider sig inte åt alla håll. Tvärtom företer den en samlad 
kraft som, trots den rusiga intensiteten, gör ett målmedvetet intryck. I denna 
brusande glöd, hållen inom sig själv och endast obetydligt utåtriktad, erfars ett 
slags manligt mognad”. (…) ”I en målning utstrålar gult alltid en andlig värme. 
Blått verkar kylande (även detta är något aktivt eftersom människan genom sin 
delaktighet i världsalltet skapats till en kanske ändlös rörelse). Men det gröna 

29 Nyanser.
30 Våra rum, SVT1
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verkar alltid enformigt (passiv verkan)”. (…) ”Grönt är i färgvärlden vad borger-
ligheten är i människornas värld; det absolut gröna är ett orörligt, självtillräck-
ligt, i alla avseenden inskränkt element. En fet ko, som ingenting kan utom att 
idissla och glo på världen med en enfaldig och avtrubbad blick.”

Johann Wolfgang von Goethe, säger i Utkast till en färglära (1810) t ex om den 
röda färgen att den ”ger intryck av såväl allvar och värdighet som av huldhet 
och behag. Allvar har den i sitt mörka, förtätade tillstånd, huldhet och behag i 
sitt ljusa och förtunnade”. Den gröna färgen är, enligt Goethe, genom sin utjäm-
nande verkan mellan polerna blått och gult, positiv, medan det i anblicken av 
den blå färgen ”ligger något motsägelsefullt av eggelse och oro”. Gult har ”en 
glättig, vaken och vänligt förförande egenskap”, medan orange är oangenäm och 
särskilt attraherar ”sunda och grova människor”, (…) ”vilda folkslag och barn”.

Den franska koloristen Eugène Delacroix skrev om de gula och röda färgerna att 
”alla vet att gult, orange och rött väcker tankar på glädje och rikedom”.31 

Det som lever och växer har som regel stor kulörthet, medan det som dör 

mister sin kulörthet. Därför kan man förknippa begrepp som ”död” med låg 

kulörthet, svarthet eller vithet. Sorgefärgen är olika beroende på kultur, även 

inom en nation. I Sverige är sorgefärgen svart, men i Dalarna finns det en 

tradition i samband med begravningar där gult varit sorgefärgen. På Island 

var den länge blå, som kan ha att göra med att många dog till havs.

Stor kulörthet kan omvänt förknippas med t ex ”liv”, ”växtkraft” eller positiva 

företeelser som ”godhet” eller ”glädje”. 

I bl.a. afrikanska kulturer används färg för att beteckna olika stadier i livet. 

När man går in i vuxenlivet blir man målad med en mer kulört färg för att 

poängtera att man inträder i en mognare fas.

Färger används också för att skilja ut olika sociala eller kulturella grupper; 

de kan användas i den sociala kontrollens tjänst. I det moderna samhället 

är denna funktion svåröverblickbar, men i äldre tid och i ett samhälle med 

tydligare sociala och kulturella gränser är den mera uppenbar. Just kulörta 

plagg var länge endast tillåtna att bäras av folk i maktposition och de som 

bar dem i de lägre stånden var ofta prostituerade. Stor kulörthet förknippas 

ofta med glädje, vilket i vissa kulturer med stark gudsfruktan har inneburit 

en oandlighet om man tog sig friheten att bära dem beroende på sin sociala 

status. I renässansens Italien fanns dock en motsatt värdering. Där bar de 

högre stånden relativt okulört, vilket ansågs exklusivt medan det kulörta an-

sågs vulgärt.

Att rött anses vara en varm och livfull färg tycks de källor jag här refererar 

till vara överens om. Kandinskys beskrivning ger mig intrycket av att han 

någonstans beskriver sitt (eller någon annan mans) inre tankeprocesser. Rött 

framstår som något som gror och vill komma ut, väldigt intensivt, och man 

måste därför försöka tygla det. Färgen lever sitt eget liv. I Goethes beskrivn-

ing däremot känns den röda färgen mer pompös. Måhända gör han kopplin-

31 Klarén 2000 s. 68



21

gar till symboliken kring purpurfärgen. Rybergs beskrivning är mer rak och 

bygger på det vi är vana att höra om rött.

Att blått sägs ge ett svalt intryck och verkar lugnande är en bekant teori. Det 

jag tycker är intressant är att Kandinsky säger att blått är en aktiv färg, en 

färg i rörelse. Jag tror inte man tänker på det, pga av de karaktärer vi ofta 

tillskriver blått. Goethe och Ryberg har det gemensamt att blått också kan 

tillskrivas egenskaper som oro och sorgsenhet. I Rybergs fall handlar det om 

i vilket sammanhang den används och han tar fram den mörkblåa färgen 

som exempel på den ”tyngande” valören. 

Sällan har jag skådat så vitt skilda uppfattningar om färger som när det 

gäller grönt. Det sägs vara en diplomatisk färg, medlande och omhänderta-

gande. Det är Goethe och Ryberg överens om. Men här sticker Kandinsky ut 

genom att beskriva färgen på ett helt annat sätt. Det är onekligen en fröjd att 

läsa hans beskrivningar av färgerna. Jag tycker att han har en poäng, även 

här. Grönt blir ju faktiskt i det här fallet ett annat ord för lagom. Eller neu-

tral. Ännu ett väldigt, enligt mig, missvisande ord. Grönt är lika neutralt som 

Sverige var neutralt i andra världskriget.

Kandinsky ger ännu ett väldigt personligt präglat utlåtande om färgen gul. 

Han säger att den utstrålar en andlig värme. Det kan man ju fundera över 

vad det är. Det känns som att både Kandinsky och Goethe tillskriver gult 

egenskaper, som de vill att kvinnorna de fantiserar om har; lättsinnighet och 

vänligt förförande. Men eftersom gult tycks vara svårtyglat så gifter de sig 

trots allt med blått. Gult är inte tryggt. Gult är en något kontroversiell färg i 

vårt land. Vi gillar blått, grönt och rött. Tro, hopp och kärlek. Hav, växtlighet 

och eld.

När jag studerar hur man förhållit sig till kulörer har jag svårt att förstå 

varför människan genom tiderna tycks vilja lägga mer energi på att sörja och 

tona ned sig själv än att leva ut och vara glad. Att man är så rädd för hybris. 

Varför väljer man det dystra? Varför väljer folk att ha gråtande barn på väg-

garna? Det görs fortfarande religiösa kopplingar till kulörer idag, men min 

empiri säger mig att även om jantelagen finns kvar inom våra kulturella kon-

ventioner i Sverige så avtar rädslan för hybris för varje generation. 

6.5 Badrum

Jag har besökt åtta fyrstjärniga hotell i Göteborg och studerat ljus- och färg-

sättning i elva olika badrum. Utöver badrummen är rummen främst färgsatta 

i svart, vitt, gråskala och brunskala med accenter av rött och grönt med my-

cket gult i. De första sex hotellen besöktes den 2 maj 2008 och de två senare 

den 4 maj 2008.

6.5.1. Avalon Hotel, Kungstorget 9
Avalon Hotel är byggt kring Feng Shui-fi losofi n. Badrummet har ljust par-är byggt kring Feng Shui-filosofin. Badrummet har ljust par-

kettgolv, ljusa väggar med mönster som påminner om träplankor och vitt 
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tak. Runt handfatet sitter små kakelplattor som sammantaget ger hela färg-

spektrat. Handfatet är av norrländsk sten. Blandare, handdukstorkare o. dyl. 

är av kromat stål. Badkar och toalett är vita. Runt badkaret sitter en skiva av 

teak, som även upptar en stor del både interiört och exteriört på hotellet. Be-

lysningen utgörs endast av spotlights. Två av dessa är placerade i taket ovan-

för handfatet. Övriga är placerade vid badkar och toalett. Ljuset går att dimra 

och man kan välja om man vill ha alla tända samtidigt eller ej. 

6.5.2. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65
Badrummet har ett mörkt, gråbrunt klinkergolv. Väggarna har naturfärgat 

kakel med mönster som påminner om marmor. Taket är vitt. Handfat och 

toalett är vita. Blandare o.dyl. är av kromat stål. Spegeln är placerad framför 

och på sidorna om betraktaren, samt i hörnen så att det blir en mer rundad 

konstruktion som följer tvättbänken där handfatet sitter. Även tvättbänken 

ser ut som väggkaklet. I hörnen vid spegeln sitter på var sida en väggarmatur 

som ser ut som ett snäckskal. I taket sitter ett antal spotlights. 

6.5.3 Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 53
Badrummet har vitt, kaklat golv och väggar samt vitt tak. Den översta kakel-

raden har ett blått mönster. Handfat och toalett är helt i vitt. Detaljer såsom 

blandare och handdukstorkare är av kromat stål. Ovanför spegeln sitter en 

lysrörsarmatur som ser ut som ett rätblock i stål med bländskydd undertill. I 

taket finns en infälld plafond. 

6.5.4 Clarion Collection Hotel Odin, Odingatan 6
På Clarion Collection Hotel Odin har jag tittat på två typer av badrum. Hotel-

let vill ha en avskalad, skandinavisk prägel på sin inredning. Badrummet i 

ett standardrum har ett mörkt, gråbrunt klinkergolv, vita, kaklade väggar där 

väggen mittemot spegeln är i ett gråbrunt kakel samt vitt tak. Handfat och 

toalett är vita. Flertalet detaljer i rummet är av kromat stål och dörrarna till 

duschen är i semitransparent plast med cirkelmönster. Ovanför spegeln sit-

ter en väggarmatur med tre ljuskällor, som ger främst ett runtomstrålande 

ljus. I taket sitter två infällda spotlights. Det finns här möjlighet att välja om 

man vill ha spotlights eller väggarmaturen tänd. 

Badrummet i en hotellägenhet har rutigt golv i mörkgråa och vita klinker-

plattor, vita, kaklade väggar där väggen vid spegeln är av mörkt, gråbrunt 

kakel och rummet har vitt tak. Handfat och toalett är vita. Blandare, hand-

dukstorkare o. dyl. är av kromat stål. Badrummet har ett badrumsskåp med 

två infällda spotlights som lyser neråt. I taket sitter en armatur av opalt glas 

och stål. 

6.5.5 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
På Scandic Crown har jag tittat på två typer av badrum. I ett standardrum är 

golvet av gråa klinkerplattor i olika nyanser, väggarna av varmvita kakelplat-

tor och taket är vitt. Handfat och toalett är vita. Blandare o.dyl. är av kromat 

stål och duschens väggar av semitransparent plast. Spegeln är placerad fram-
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för och på högra sidan om betraktaren. Ovanför spegeln sitter två väggarma-

turer som vardera ger ett runtomstrålande ljus.  

Sviten har ett mörkgrått badrumsgolv, ljusgråa, kaklade väggar varav en vägg 

med rött kakel. Taket är vitt. Tvättbänken är i trä och sten. Handfat, toal-

ett och badkar är vita. Blandare, handdukstorkare o.dyl. är av kromat stål. 

Badrummet har en tv infälld i väggen. Ovanför spegeln sitter en fastklämd 

spegelarmatur som ger ett runtomstrålande ljus. I taket sitter ett antal in-

fällda spotlights. Man kan med en dimmer justera ljusstyrkan. Rummet har 

ett litet runt fönster strax under taket, som ger ett tillskott av dagsljus.

6.5.6 First Hotel G, Nils Ericssonsplatsen 4
Badrummet har ett mörkt, gråbrunt klinkergolv, vita, kaklade väggar samt 

vitt tak. Handfat och toalett är vita. Blandare, handdukstorkare o.dyl. är av 

kromat stål. Ovanför spegeln sitter en lysrörsarmatur, som lyser utåt i rum-

met. I taket sitter två infällda spotlights. Man kan här välja om man vill ha 

väggarmatur eller spotlights tända samtidigt.

6.5.7 Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36
Badrummet har ett vitt, kaklat golv, ljusgrå, kaklade väggar och vitt tak. 

Tvättbänken är i svart plast och stål. Spegeln har en ram av mörkbrunt trä. 

Handfat och toalett är vita, men toaletten har ett svart toalettlock i plast. 

Blandare, handdukstorkare o.dyl. är av kromat stål. Runt badkaret sitter grå 

kakelplattor och stänkskyddet är av transparent plast. På väggen mittemot 

spegeln sitter en gröntonad glasskiva. På var sida om spegeln sitter väggar-

maturer, vars ljus är riktat parallellt med spegeln samt runtomstrålande utåt. 

I taket sitter tre infällda spotlights.

6.5.8 Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24
På Hotel Gothia Towers har jag studerat två badrum.  Det första badrummet 

har kaklade golv och väggar i vitt. Taket är vitt. Tvättbänk och handfat är i vit 

plast. Toaletten är vit. Inne i duschen är väggarna kaklade med brunt kakel 

och stänkskyddet är transparent plast. Blandare, handdukstorkare o.dyl. är 

av kromat stål. Spegeln har infälld belysning längs med sidorna som lyser 

mot betraktaren. I taket sitter två infällda spotlights. Man kan här välja om 

man vill ha spegeln eller spotlights tända. Badrummet har ett fönster som 

vetter mot rummet.

Det andra badrummet har ett svart, kaklat golv, vita, kaklade väggar och vitt 

tak. Tvättbänken, handfat och toalett är vita. Blandare, handdukstorkare 

o.dyl är av kromat stål. På ena väggen sitter en tavla med ett blomstermotiv. 

Badkaret har en blågrön skiva utanpå. Duschdraperiet är vitt. Badrummet 

har ett fönster som vetter ut mot rummet. Spegeln har infälld belysning på 

var sida, som lyser mot betraktaren. I taket sitter två spotlights.
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6.6 Sammanfattning

Vi söker oss allt mer till subjektiva uttryck. Min slutsats är att kulörkraven på 

de armaturer jag formger primärt är beroende av tycke och smak, sekundärt 

av underliggande betydelser och sinnesförnimmelser.

Varför har jag då velat ta upp den kulturbundna färgsymboliken, om än 

kortfattat? Jo, därför att Zero, enligt Per och Thomas Gill, främst säljer ar-

maturer vars färgsättning ligger inom gråskalan. De kulörta produkterna, 

används främst i marknadsföringssyfte. Denna uppgift bekräftas ju också i 

de badrumsstudier jag gjort när jag ser till hur utbudet på marknaden ser ut. 

Där har färgsättningen varit i vitt, gråskala eller brunskala. Endast i några få 

badrum fanns accenter av mer kulört karaktär. 

Det finns enligt mig en rådande verklighet där det tycks finnas något exklu-

sivt och genomtänkt i att söka sig till att undvika varje smaklöshet, genom 

att undertrycka varje yttring av ett temperament. Jag har mött okulörta in-

teriörer, där det funnits en vilja att vara fri från subjektiva uttryck. Det har 

t.ex. funnits en önskan om en skandinavisk prägel på interiören. Jag väcks av 

en undran inför de adjektiv vi tillskriver saker, ex. skandinaviskt. Just detta 

adjektiv i sig saknar konkret betydelse, men är det egentligen adjektiven det 

är fel på? Jag tror snarare det handlar om de värderingar som läggs i orden. 

Det finns en poäng i ett neutralt språk för att kunna kommunicera på ett sätt 

där alla parter förstår vad som sägs, men jag är inte av den åsikt att jag tror 

att ett neutralt språk eller förhållningssätt i förlängningen gynnar en utveck-

ling mot ett färgstarkare, mer tolerant och individuellt samhälle. 

Det är primärt två kulörer, som tillskrivs egenskaper vilka jag anser är pas-

sande inom den kontext jag arbetar; grönt och blått. Grönt pga att ögat inte 

måste anstränga sig för att uppfatta den, den sägs ha en lugnande och trovär-

dig inverkan och gör det lättare för oss att utföra precisionsarbeten, vilket 

kan vara önskvärt vid sminkning. Precis som blått ljus upplevs den även lät-

tare. Dock är vare sig ett grönt eller blått ljus önskvärt i detta sammanhang. 

Även blått sägs vara lugnande. Det gula sägs vara något mer utåtriktad och 

då jag velat ha en armatur som på något vis väcker lite mer uppmärksamhet 

än det traditionella utbudet kan en ev. tillblandning av gult vara önskvärt i 

den gröna kulören.
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7. DESIGNPROCESSEN

7.1 Designmetoder

ITK-metoden (Identity Tool Kit) har som syfte att utveckla, förstärka och 

tydliggöra alla de strategiska val som görs i samband med ett utveckling-

sarbete. Den första delen jag använt mig av är Stateboard, som jag här har 

nyttjat till att beskriva dagens utbud av skandinaviska badrumsarmaturer i 

fem kärnvärden med tillhörande bilder. Kärnvärdena ska i samtliga delme-

toder av ITK-metoden preciseras med en förklaring för vad var och ett står 

för i sammanhanget. Bilderna ska inte beskriva varje ord var för sig, utan 

beskriva den visuella upplevelsen av badrumsarmaturerna och den belysning 

de ger (bild 1).

ITK
STATEBOARD

OPERSONLIG - intetsägande
ALLMÄN - vardaglig
ANSPRÅKSLÖS - modest
LIKRIKTAD - konformt utbud
FUNKTIONELL - IP-klassificering

Bild 1. ITK - Stateboard. Foton från www.gettyimages.com.
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Positionboard beskriver marknaden på vilken badrumsarmaturerna agerar. 

Utifrån ytterligheter har jag positionerat var jag ser att Zero står idag samt 

vart jag vill positionera den badrumsarmatur jag skapar åt företaget (bild 2).

POSITION-
BOARD

KOMPLEX
färgstark
flexibel
underhållande

ENKEL
anspråkslös
tidlös
färglös

TRADITIONELL
alldaglig
intetsägande
osympatisk

NYTÄNKANDE
innovativ
spirituell
egenartad

Bild 2. ITK - Positionboard. Foton från www.gettyimages.com.
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Futureboard tas fram på samma sätt som Stateboard. Den visar det framtida 

sammanhang jag vill placera badrumsarmaturerna i (bild 3).

FUTUREBOARD

SÄRSKILJANDE 
- utöver det vanliga
SYNLIG 
- i fokus
UPPSLUPPEN
- lättsam
FUNKTIONELL 
- anpassad belysning
ROMANTISK
- infångande känsla

Bild 3. ITK - Futureboard. Foton från www.gettyimages.com.
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I processen att hitta det egna, tydliga, framtida formspråket så renodlas for-

mer, färger och uttryck från Futureboard i en Shape & Colour. Fem framträ-

dande formelement och fem färger plockas från Futureboard och renodlas så 

långt som möjligt ( bild 4) I avsnitt 7.2 Skissprocess regogör jag för hur jag 

använt mig av metoden i detta projekt.

SHAPE & 
COLOUR

Bild 4. ITK - Shape & Colour.

Funktionsanalys är en metod för att rangordna funktioner utifrån hur viktiga 

de är, men även för att visa på funktioner som inte är önskvärda för att göra 

sig uppmärksam på vad som ska åstadkommas i slutändan.

Moodboard är en metod för att visuellt presentera en känsla man vill åt i det 

man syftar åt. 

Love & Hate är en metod för att subjektivt bedöma för- och nackdelar med 

en form eller idé.
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7.2 Skissprocess

Mitt första steg var att göra en formanalys av både Zeros och deras huvud-

konkurrenters utbud av badrumsarmaturer.

Signifikativt i form, för Zeros utbud av badrumsarmaturer, är dels materi-

alen, men framförallt I- och U-möten (bild 5 & 6). Snittytorna är sammansat-

ta och kurvade (bild 7). I nästan samtliga armaturer finns neutrala (bild 8)

eller accentuerade (bild 9) kurvor, med såväl konvexa (bild 10) som vilande 

(bild 11) krafter. Formmötena är främst assimilerande mellan de olika yttre 

visuella delarna (bild 12). 

Bild 5. I-möte Bild 6. U-möte

Bild 7. Sammansatt kurvad snittyta

Bild 8. Neutral kurva: kurva som har 
samma radie genom hela kurvationen.

Bild 9. Accentuerad kurva: kurva där radien 
förändras genom hela kurvationen.

Bild 10. Konvex kraft Bild 11. Vilande kraft

Bild 12. Assimilerande formmöte, rättar sig efter den dominerande volymen.
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Signifikativt för det utbud av badrumsarmaturer hos Zeros främsta konkurr-

enter; Fagerhult, Annell och Ifö, är vad jag skulle kalla mjuk minimalism. 

Detta gäller även andra belysningsföretag med den här typen av armaturer. 

Utbudet är likartat. Här har man generellt sett fokuserat på funktion och inte 

på innovation vad gäller form och den rent estetiska upplevelsen av armatu-

rens form.

Utifrån denna analys gjorde jag en Stateboard, i vilken jag valde kärnvärde-

na: opersonlig (som i intetsägande), allmän (som i vardaglig), anspråkslös 

(som i modest), likriktad (som i konformt utbud) och funktionell (som i an-

passad IP-klassificering).

Härefter följde en Positionboard, i vilken jag valde att positionera den nya 

badrumsarmaturen något mer åt nytänkande (som i innovativ, spirituell, 

egenartad) och komplex (som i färgstark, flexibel, underhållande). Min am-

bition var att skapa en armatur, som genom en subtil förändring kan skapa 

ett mer personligt uttryck än det befintliga utbudet av badrumsarmaturer. 

Ett litet steg formmässigt, men ändå ett uttryck som låter armaturen får vara 

mer än funktionell. Ett uttryck som ger utrymme för ett dekorativt tillägg. Ett 

tilltal för armaturen skulle kunna vara: ”Jag vet att jag är smart, men ibland 

vill jag bara vara snygg”.

Nästa steg var en Futureboard. Denna metod hade jag länge svårigheter 

med. Jag ville åstadkomma ett resultat som var särskiljande från det befint-

liga utbudet och som fick mer fokus på sig i rummet än vad jag upplevde att 

badrumsarmaturer har. Formmässigt ville jag att den skulle vara funktionell 

för sitt syfte, upplevas något mer uppsluppen och romantisk som i någon 

form av lättsam, infångande känsla; ex. vårkänslor eller känslan av att vara 

förälskad, även kallat zsa zsa zsu i modernt tal. Problemet med Futureboard-

en låg också i greppandet av den här känslan och jag använde mig av en egen 

metod där jag försökte sätta ord på känslan utifrån de mänskliga sinnena. 

Utan att riktigt lyckas greppa det. Futureboarden gav även en känsla film-

skapande. En av mina handledare associerade till filmstjärnor under tidigt 

1900-tal.

Min Shape & Colour fick en del neutrala kulörer; gråa toner och bruna toner, 

men också grönt, gult, blått och rosa från något kulört till nyanser med my-

cket vithet. Jag valde att inte ta fram en form, utan gjorde istället en kom-

position av ett antal av samma form. Detta för att den känsla jag ville åt inte 

upplevdes konkret nog, för att kunna stå själv som en ensam form.

Parallellt med researcharbetet kring ljus och belysning började jag jobba 

med form. För att ytterligare försöka förtydliga min Futureboard för mig 

själv, hämtade jag inspiration från den typ av formuttryck, som skulle kunna 

ge den känsla jag ville åstadkomma. Dessa byggde mycket på transparens, 

rumsligheter, strukturer och texturer. De första skisserna byggde mycket på 

detta då jag ville pröva hur man kan åstadkomma en känsla av textur, trans-
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parens eller rumsligheter trots att armaturen måste klara en god täthet för 

sitt syfte. Jag ville skapa ytterligare ett lager, än vad de traditionella badrum-

sarmaturerna har, för att få någonting mer emellan ljuskällan och betrak-

taren.

Här tog jag sen ett avbrott för att försöka sätta mig in i Zero som företag, 

vilket jag bl.a. skrivit om under avsnittet 4 Teoretiskt & Etiskt Förhålln-

ingssätt. Jag ville komma åt kärnan i företaget. Jag hade under processens 

gång en form av övergripande metod, som utgick ifrån att tänka och in-

spireras av hjärtat. Vari fanns Zero? Jag tittade på de armaturer som Zero 

marknadsför sig med för att skapa mig en tydligare bild av det formspråk 

som kopplas till företaget. Även om ambitionen var att åstadkomma en subtil 

förändring så kunde här finnas element att arbeta med. Vad i produkten ska 

vara Zero? Det kunde vara på både ett idémässigt som formmässigt plan.

Hjärtat blev inspiration till en ny utgångspunkt i skissandet; kammare, 

rumsligheter, lager på lager, att arbeta inifrån och bygga utåt. Jag skissade 

kort på olika veckningar i en kjol och hur det skulle kunna överföras till en 

annan form. Härefter följde ett flertal tredimensionella skisser på pappers- 

och trådlampor, formspråk jag personligen tilltalas av. Jag blev dock orolig 

för att göra en ”me too-produkt”, dvs. ytterligare en version av någonting 

redan skådat. Av en handledare fick jag rådet att undersöka utbudet för att se 

hur min armatur kunde särskilja sig från det befintliga, istället för att släppa 

idéerna helt. Jag gjorde detta och valde att gå vidare med trådlampan som 

idé. 

Vikten las vid att skapa en armatur för en ny badrumskultur istället för att 

ta en armatur, tänkt för ett annat rum, och sätta in i badrum, som t ex en 

kristallkrona. För att återknyta till badrum plockade jag upp den traditionel-

la badrumskupan och applicerade ringar och ovaler runtom den i olika kom-

binationer. Denna variant bevarar då en badrumstradition samtidigt som 

den tillför någonting nytt. Armaturen fungerar både som tak- och väggarma-

tur. Väggarmaturen är en förminskad variant av takarmaturen och den å sin 

sida återkopplar då till den traditionella spegelbelysningen, med ljuskällor 

på sidorna, som kan skådas i många teaterloger (bild 13 & 14).

Bild 13. Takarmatur Bild 14. Väggarmatur
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Jag gjorde här en funktionsanalys för att fastställa de krav som finns på 

produkten och se om jag uppfyllt dem. Huvudfunktionen var att medge ljus; 

ett funktionellt ljus som ligger så nära dagsljus som möjligt. Nödvändiga 

funktioner var att den skulle särskilja uttrycksmässigt från det traditionella 

utbudet och klara IP-klass 44. En önskvärd funktion var att den skulle skapa 

intryck, genom att vara visuellt märkbar. En icke önskvärd funktion var att 

armaturen skulle ge någon form av stämningsbelysning, då detta kunde mot-

verka den önskvärda, funktionella synkomforten i rummet.

Denna idé fick dock inget gensvar från Zero. Andris Nolendorfs ansåg inte att 

den var tillräckligt tidlös. Han tyckte den kändes samtida och kupan som idé 

uppskattades inte heller. Att jag försökt arbeta med material och formspråk, 

som förknippas med Zero, var inte av intresse. Här ändrades mitt fokus 

på badrumsmiljö i projektet. Inte badrumsmiljön som sådan, utan i vilken 

kontext den placerats. Andris Nolendorfs tyckte jag skulle arbeta mot exk-

lusivare miljöer, dit inte vem som helst kan komma; exempelvis hotell, res-

tauranger eller exklusivare kontorsmiljöer. Han ville att jag skulle göra något 

med mer ”bling bling”. 

Jag valde att ta reda på hur andra uppfattade begreppet “bling bling”. Osökt 

gjordes kopplingar till den amerikanska hip hop-kulturen, med bilder av 

rappare i stora kläder med tjocka guldkedjor om halsen och dyra bilar. Det 

skulle kunna ses som kitsch. Jag tog ett kort sidospår och skissade på arma-

turer sprungna ur uttryck  relaterade till toaletter såsom “gå på muggen”, 

“mata änderna”, “lägga kabel” och “strypa en neger”. Jag gick dock inte vid-

are med detta “bling bling” av en kitschigare karaktär. Istället för att göra om 

min ITK valde jag att dra min positionering på Positionboard något närmare 

ytterligheterna än tidigare och jag gjorde här en Moodboard för att skapa en 

känsla av vad ”bling bling” är utifrån min Futureboard. Jag ville här åstad-

komma något mer tidlöst elegant utan höga produktionskostnader, men 

dyrare än traditionella badrumsarmaturer (bild 15).

MOODBOARD
Bild 15. Moodboard. Foton från www.gettyimages.com.
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Utifrån Moodboarden skissade jag fritt och lät mig inspireras av blommor 

och smycken från. bl.a. smyckesdesignern Lara Bohinc, som själv inspireras 

av Art Deco32, Art Nouveau33, japanska träsnitt, rysk konstruktivism34, natur 

och arkitektur, industriprocesser och nakna kroppar.35 Skisserna delade jag 

sen in i tre olika koncept på armaturer som byggde på ädelstenar, juveler, 

ståndare och pistiller, men fortfarande utifrån de tankar och idéer jag haft 

tidigare. Koncept 1 kallade jag för Fassett och det utgick ifrån hur ädelstenar 

slipas. Koncept 2 kallade jag Ring och det utgick ifrån hur ädelstenar är fästa 

i ringar. Koncept 3 kallade jag Pistill och det utgick ifrån pistiller och hur de 

hänger/står upp. Samtliga koncept abstraherades och gjordes mer minimal-

istiska för att kunna passa in i Zeros formspråk (bild 16) Slutligen valde jag 

att arbeta vidare med en kombination av de senare skisserna ur Ring och 

Pistill (bild 17 & 18). Denna kombination godkändes av Per Gill och utifrån 

detta började jag arbeta med ett koncept och skissade på formen samt tes-

tade ljuset i tredimensionella skisser. 

7.3 Konstruktion

Jag skissade här på olika varianter av samma koncept och testade ett stort 

antal tredimensionella skisser för att se vilka proportioner som kändes bäst 

samt stämde under skissarbetet av med Martin Hammarberg på Sematron 

AB om vad som var möjligt produktionsmässigt vad gäller vakuumformning 

av plast. Den variant jag själv kände mest för gick inte att göra enligt Thomas 

Gill, ingenjör på Zero. Martin Hammarberg sa att det var möjligt, men att det 

blir ett dyrare verktyg. Jag gjorde en Love & Hate av två varianter, som båda 

hade sina för- och nackdelar produktionsmässigt. Slutligen nådde jag fram 

till en form som kunde ge det önskvärda ljuset, vara möjlig produktionsmäs-

sigt och som var en kombination av koncepten Ring och Pistill. Varianten var 

tänkt för såväl tak som vägg, men med ett annat fäste för vägg. Jag testade 

ljussättning med dessa på en toalett i offentlig miljö, med den typ av reflek-

terande väggar jag tänkt mig på den toalett jag arbetade för. Ljuset var funk-

tionellt. I brist på tid började jag tillsammans med Thomas Gill dra igång 

arbetet med produktionen av en prototyp. 

32 Art déco (kortform av franskans art décoratif “dekorativ konst”), arkitektur-, konst- och 
formgivningsstil från tiden mellan 1920 och början av andra världskriget. Art déco ville 
framhäva det individuella, dekorativa och exklusiva och gör sig i Europa främst gällande 
inom interiördekoration och möbeldesign under 1920-talet, medan stilen var populär i USA 
till i början av 1950-talet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co

33  Art Nouveau (franska för “ny konst”). Det är en stilriktning inom konst, arkitektur och 
design som nådde toppen av sin popularitet omkring sekelskiftet 1900 (runt 1880-1914). 
Den karakteriseras av sin böljande, kurviga design som ofta har växt- eller blomstermotiv. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau 

34 Konstruktivismen har sitt ursprung i Futurismen och uppstod i Ryssland på 1920-talet. 
Konstruktivismen har en abstrakt, “ingenjörsmässig” syn på konsten och hade en stor 
betydelse inför funktionalismens genombrott på 1920-talet med “Bauhaus” i spetsen. Kon-
struktivistisk konst skulle kunna kallas ingenjörskonst därför att den bygger på ett material-
istiskt förhållningssätt och idén om den konkreta konsten. Konkret konst är en mer korrekt 
benämning på ett abstrakt konstverk som inte föreställer något utöver sin faktiska form, 
färg och material. www.art.se/index.php?show=8276_SWE&&page_anchor=http://www.
art.se/p8276/p8276_swe.php

35 Gullbring, Leo, ”Smyckets Supernova”, Konstvärlden & Disajn, nr 2/06 s. 47
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Bild 17 & 18. Kombination av Ring- och Pistillkoncepten.

Bild 16. Utdrag ur koncepten Ring t.v. och Pistill t.h.
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Sen en tid tillbaks fanns dessvärre inte hjärtat längre med i min process. Jag 

hade ingen distans till min produkt och kände ett starkt behov av att stanna 

upp, ta några steg tillbaks och göra om, vilket tiden inte tillät. Då slog det 

mig att jag kanske trots allt inte skulle presentera en väggarmatur, som pro-

totyp, lagom till min examination eftersom jag inte kunde argumentera för 

den. Jag ville ha mer tid för att verkligen arbeta igenom den. Mitt uppdrag 

var att skapa en tak- och/eller väggarmatur. Min ambition var att göra båda 

delar. Jag nämnde detta för en handledare, som höll med om att det var bät-

tre att jag fokuserar på en av armaturerna och om jag får tid försöker arbeta 

med väggarmaturen på ett idéplan och presenterar den i skissform. 

Något senare hade jag handledning med Jan Ejhed och det mötet fick tillbaks 

mitt hjärta i processen. Det misstag jag gjort, var att jag inte kunnat ge mig 

själv mer tid för att lära känna min form och se de viktiga delarna i den utan 

fastnat mellan konstruktion, produktion och ekonomi. Min form uppfyllde 

krav från detta håll, men eftersom jag inte älskat den subjektivt hade den 

tappat det jag ville med den uttrycksmässigt.

Den del jag uppskattade mest i formen, ville jag behålla och ritningen på 

den var redan hos tillverkaren. Jag tog dock kontakt med Thomas Gill och sa 

att den form jag arbetat med under en tid inte håller estetiskt och att jag då 

tänkte göra på ett annat sätt. Min okunnighet vad gäller produktionsmetoder 

hade låst fast mig vid de påståenden jag fått av Thomas Gill och Mattias 

Hammarberg, även om jag ifrågasatt deras olika påståenden sinsemellan. 

Efter handledningen med Jan Ejhed och samtal med min handledare Göran 

Fafner fick jag upp ögonen för detta. Den ursprungliga anledningen till att 

jag inte arbetade vidare med den form jag först ville ha, var att Thomas Gill 

sa att den skulle vara svår att vakuumforma, det skulle bli fult om man lim-

made den och formblåsning skulle ge ett ojämnt resultat med skarvar. Jag 

litade på detta. När Göran Fafner visade mig hur skarvarna blir genom denna 

process beslutade jag mig för att ändra mitt förhållningssätt till hur jag ville 

lära mig av andras kompetens i projektet. Vad som är möjligt, fult eller ger 

ett ojämnt resultat ansåg jag i detta fall rörde sig om en smaksak. Jag hade 

tagit för givet att de här påståendena stod för en realitet i vilken resultatet av 

produktionsmetoden skulle göra armaturen svårsåld. Hade jag haft kunskap 

om resultaten av produktionsmetoderna, skulle jag ha kunnat pröva hur jag 

kan dra nytta av dem istället.

Slutsatsen av detta är att mitt hjärta måste vara med i processen för att jag 

ska kunna driva på och kämpa för formens värden och genom det utmana 

och lära mig mer om produktionen. 

Utifrån denna insikt om alternativa produktionsmetoder valde jag att arbeta 

vidare med en tidigare variant av min form, samt skissa på hur den skulle 

kunna se ut om den var uppbyggd genom moduler där en modul kan fungera 

som väggarmatur (bild 19, 20 & 21). 
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Bild 20. Väggarmatur av en vakuumformad modul.

Bild 19. Takarmatur sammansatt av två vakuumformade moduler alt. formblåst.
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Bild 21. Takarmaturen skruvas fast i sitt takfäste för att underlätta byte av ljuskällan.

Takarmaturen (dvs två stycken moduler) är 250mm hög och 150mm bred 

respektive djup. Jag ville ha en nätt armatur och höjden ligger på gränsen 

för vad som känns funktionellt i förhållande till takhöjden på ett standard-

badrum.

7.4 Materialval

Det rum jag avsåg att ljussätta är en offentlig toalett med reflekterande väg-

gar. Den ljuskälla jag hade att arbeta med var kompaktlysrör. Anledningen 

till detta är att det, enligt Thomas Gill, inte går att sälja armaturer tänkta att 

användas med glödlampor eller lågenergilampor i offentlig miljö på grund av 

att folk stjäl dem. Glödlampan ger det behagligaste skenet, men dess framtid 

är oviss och sannolikheten är att den kommer förbjudas även i Sverige inom 

en snar framtid, vilket ytterligare gör den oanvändbar i min armatur. De 

senaste två åren har mer än 10 länder förbjudit glödlampan och ytterligare 

ett halvt dussin länder planerar att göra detsamma.36 

36  www.greenpeace.org/international/news/argentina-ban-the-bulb-140308
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För att skapa ett mjukare ljus av ljuset från kompaktlysröret, har jag valt att 

använda en satinplast. Det är en opal akrylplast, som rekommenderades av 

både Thomas Gill och Jan Ejhed. Görs armaturerna genom moduler är de 

tänkta att vakuumformas. Martin Hammarberg säger även han att klar eller 

opal akrylplast passar för att vakuumforma. Denna får i sin tur blästras eft-

eråt.

Jag har hört talas om en fogningsteknik som innebär att limmet får plast-

delar att smälta samman. Martin Hammarberg bekräftar detta: ”Man kan 

limma ihop akryl med smältlim. Detta kräver dock enligt min erfarenhet att 

den ytan ska vara en skiva, plan och obearbetad, och den andra en sågad 

kant. I din lampa blir båda sågade.” 
37

 Enligt honom kostar ett prototypverk-

tyg för modulen kring 4000 kronor. En eventuell sammanfogningsteknik 

eller annan form av modulsystem hade jag velat ha tid till att undersöka un-

der ett längre projekt. Att kunna ta fram två armaturer till priset av ett verk-

tyg anser jag vore önskvärt.

Väggarmaturen går att vakuumforma och vill man ha takarmaturen, utan 

att använda ett modulsystem, går den bra att formblåsa. Det ger då en liten 

skarv, men enligt mig är den så pass marginell att den inte kommer vara syn-

lig för ögat då armaturen är fäst i taket. Den bör heller ej påverka armaturens 

utseende när den lyser. Personligen anser jag inte att skarvar och liknande 

alltid är av ondo, utan att de kan tillföra ett estetiskt värde. Dock ej om de 

påverkar upplevelsen av formen negativt när armaturen lyser.

Övriga material är stål, som appliceras på utsidan som dekor, samt stål för 

tak- och väggfästen.

7.5 Färgval

Den armaturtyp jag formgivit är i semitransparent plast och stål. Jag har 

dock velat undersöka badrumsmiljöer för att kunna föreslå en kulör. För 

Zero har jag presenterat tre förslag på färgsättning av det stål, som ligger 

utanpå plasten:

Grönt (förslagsvis NCS S 0530-G50Y): Det traditionella utbudet av badrum-

sarmaturer saknar kulörer. Zero vill ha en armatur som sticker ut något från 

detta utbud och då är kulör en väg att gå. Grönt är en passande kulör för 

badrum, den finns även på flertalet hotell utanför badrummet. Armaturen 

kan därmed bli en accent i rummet. Den ger ett levande och mjukare intryck. 

Svart: Armaturen kommer troligtvis upplevas främst när den är tänd. Om 

tak- och väggarmatur finns i samma rum kommer man kunna uppleva 

utsidan på armaturerna. Om de inte gör det så kommer endast den upplysta 

kupan kunna ses då inget ljus faller på armaturen utifrån. Då är inte en kulör 

relevant, eftersom den inte upplevs. Det är bättre att ge armaturen det ut-

tryck som den har när den är tänd, dvs svart eftersom inget ljus lyfter fram 

37  Martin Hammarberg, 2008-04-25
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Bild 24. Takarmatur - svart.

Bild 26. Takarmatur - kromat stål.

en utanpåliggande kulör. Det svarta stålet upplevs exklusivt med en klassisk 

prägel, som kan påminna om pianotangenter eller en skyline. Samtidigt ger 

formen som helhet, med sina kontraster mellan vitt och svart ett skarpare 

grafiskt uttryck.

Kromat stål: Det sista förslaget är att återknyta till materialet och även ut-

seendet på blandare, handduksstorkare och andra stålmaterial i badrummet. 

Armaturen blir mer lättplacerad i en mängd badrumsmiljöer där ett särskil-

jande inte eftersträvas i kulörval.

Under ett möte med Per Gill den 6 maj 2008 beslutades att det utanpålig-

gande stålet på prototypen ska vara blankt svart. Armaturerna får då ett 

uttryck som särskiljer från det traditionella utbudet av badrumsarmaturer, 

samtidigt som de är lättare att sälja än de gröna pga att de blir mer lättplac-

erade i flertalet rum. Efter ett möte med Thomas Gill den 8 maj 2008 än-

drades detta till halvblankt svart då det ger färre synliga repor, samtidigt 

som det fortfarande tas upp reflektioner i rummet och på så vis kan lacken 

hjälpa till att belysa sig själv, vilket jag finner önskvärt. Dock kommer alla tre 

föreslagna kulörer vara valbara på armaturen (bild 22, 23, 24, 25, 26 & 27).

Bild 22. Takarmatur - grön. Bild 23. Väggarmatur - grön.

Bild 25. Väggarmatur - svart.

Bild 27. Väggarmatur - kromat stål.
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8. RESULTAT

Min vision var att skapa en produkt som skall ge ljus från tak- och/eller vägg 

på offentliga toaletter, i vilka besökaren ska uppleva ett välbefinnande i av-

seende på visuell upplevelse vad gäller synförmåga och estetiskt uttryck. Jag 

ville skapa en funktionell armatur, som är särskiljande i formuttryck inom 

produktområdet. 

Den ljussättning jag kom fram till ger ett funktionellt ljus, som framhäver an-

siktet så naturligt som möjligt i spegeln, är en väggarmatur placerad vid övre 

vänstra hörnet vid spegeln och som kommer ut en bit från spegeln och ger 

ett riktat ljus mot ansiktet. Till taket har jag formgivit en runtomstrålande 

armatur av opaliserad karaktär för att ge ett jämnt fördelat ljus i rummet. 

Den tänkta rumslighet jag arbetat mot har en reflekterande yta till höger om 

spegeln, parallellt med den riktning betraktaren står i när denne speglar sig. 

Detta ger då en relativt jämn ljusfördelning med ljushetsvariationer som un-

derlättar ögats uttolkning av ansiktet och därmed ger ett funktionellt ljus för 

sminkning.

För att särskilja armaturerna formmässigt från det traditionella produktut-

budet av badrumsarmaturer valde jag att ge dem ett dekorativt inslag, som 

därmed bryter den minimalistiska traditionen där form och funktion gener-

ellt sett gått hand i hand. Inspirationen har i grunden varit Zeros formspråk 

och traditionellt formspråk inom badrumskulturen, men jag har velat skapa 

ytterligare en dimension som låter armaturerna anta en mer skulptural funk-

tion, genom att tolka exklusivitet genom smycken och blommor och förhop-

pningen är att det i sin tur kan väcka en känsla eller nyfikenhet hos betrak-

taren.  

Prototyperna av armaturerna får en halvblank svart kulör på stålet utanpå 

den vita plasten (bild 28 & 29). Jag föreslår samtidigt en gulgrön kulör 

(förslagsvis NCS S 0530-G50Y) samt kromat stål. Eftersom lackering kan 

göras sent i produktionen möjliggör detta för kunden att beställa även dessa 

kulörer som alternativ till det svarta. Varje kulör har sina fördelar och är väl 

värd att lyftas fram utifrån de önskemål som finns i det badrum armaturerna 

placeras.
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Bild 28. Prototyp av takarmaturen.

Bild 29. Prototyp av väggarmaturen.
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9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Det finns gott om badrumsarmaturer som inte uppfyller kraven för god syn-

komfort och enligt mig har en strävan att vara fria från subjektiva uttryck.38 

Min ambition var att inte göra en sådan. Slutsatsen är att det är oerhört 

komplext att arbeta med belysning. Å ena sidan jobbar man med ljuset och 

upplevelsen av ljus i relation till material, å andra sidan arbetar man med 

form. Därutöver tillkommer produktion och ekonomi samt den marknad till 

vilken produkten syftar. Kan man någonsin bli nöjd? 

Sökandet efter det subjektiva uttrycket har varit en balansgång mellan sin-

nesförnimmelser genom jaget, min syn på hur jag kan tillgodose ett behov 

hos användaren och uppdragsgivarens önskemål.

Bristande kommunikation är orsaken till många problem här i världen en-

ligt mig. I min roll gentemot företaget har jag lärt mig att en välskriven och 

avtalad projektbeskrivning är essentiell för att projektet ska fortlöpa smidigt. 

I det här projektet skrev jag min projektbeskrivning utifrån de ramar jag fått 

från Zero genom Per Gill. Han fick sen läsa det jag skrivit för att komma med 

synpunkter. I framtiden vill jag ha ett annat förhållningssätt till hur detta 

gjorts. Jag vill sätta mig ner, tillsammans med uppdragsgivaren och samtala 

om projektbeskrivningen, för att minimera risken för feltolkning av syfte och 

mål. Min projektbeskrivning blev godkänd, men jag och min uppdragsgivare 

hade inte samma bild av vilken typ av offentlig toalett jag avsåg att arbeta 

med, vilket ledde till att en stor del av projektet riktats åt en mer allmän 

målgrupp, till vilken uppdragsgivaren inte avsett att jag skulle arbeta. Detta 

framkom först senare i projektet. Hade min uppdragsgivare varit tydligare 

och jag själv försökt få mer konkreta ramar från början hade mycket tid kun-

nat sparas och i en reell produktionssituation även pengar.

Den primära erfarenheten jag tar med mig från detta projekt är mina tankar 

kring hur jag ser på mitt förhållningssätt som designer. Jag har reflekterat 

mycket kring mina styrkor och svagheter, vad som är viktigt för mig, hur jag 

vill förhålla mig till min uppdragsgivare och till en tänkt användare. Jag har 

försökt se på mitt förhållningssätt utifrån, hur jag har bemött min uppdrags-

givare, hur jag har bemött den hotellpersonal som hjälpt mig i min research 

samt hur jag har uppträtt under handledning. En hotellanställd uttryckte 

själv att hon tycker jag inger förtroende och utstrålar energi. Det kändes 

positivt att höra. 

Jag har haft en självkritisk hållning och i slutskedet av projektet valt att låta 

mina handledare på Zero, Per och Thomas Gill, utvärdera projektet utifrån 

mitt förhållningssätt. Detta för att få deras perspektiv på hur jag förhållit mig 

till dem; hur jag uppträtt, om jag varit förberedd inför möten, hur jag tagit 

kritik och omprövat saker, hur de ser på mitt engagemang osv.

38  Ett uttryck är troligtvis alltid ett subjektivt uttryck, men jag syftar till artefakter där man 
avsett att skapa något man ansett vara allmängiltigt.
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I framtida projekt måste jag ge mig mer tid att förankra mina visioner och 

renodla mina tankar hos mig själv före jag samtalar kring detaljer som 

påverkar helheten i projektet. Jag uppskattar och sökte också dialog löpande 

under projektets gång och en ambition med detta projekt var att lära av an-

dra. Tiden att processa alla tankar och idéer har dock främst fått ske under 

produktionen av prototyperna, istället för under större delen av skissproces-

sen, eftersom jag hastigt fick lägga om mitt fokus på badrumsmiljö. 

Det har varit ett lärorikt projekt vad gäller mitt förhållningssätt ur olika 

perspektiv, jag måste dock bli bättre på att, utan att ha det som en ambition, 

tänka och inspireras av hjärtat. 
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