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Plast, ljus och en svan

I dagsläget är den hållbara utvecklingen hetare än 
någonsin. Det rör sig inte om en ekologisk trend utan 
ett faktum, vi måste ta ansvar för våra handlingar. Pro-
jektet resulterar i ett formförslag på en golvarmatur i 
plast som möter Svanenmärkningens kriterier.
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ABSTRACT

I dagsläget är den hållbara utvecklingen hetare än 
någonsin. Det rör sig inte om en ekologisk trend utan 
ett faktum, vi måste ta ansvar för våra handlingar. 
Projektet resulterar i ett formförslag på en golvarma-
tur i plast som möter Svanenmärkningens kriterier.
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1. Bakgrund

1.1 INLEDNING

Ingången i detta projekt ligger i mitt intresse för belysning 
samt en ökad förstålse för vikten av hållbar utveckling.
Den 8 november 2007 deltog jag i en workshop som be-
handlade belysning i privatmiljö, som ordnades av Svensk 
Form Småland och Bsweden belysningsbolaget AB. 
Workshopen hölls i Bswedens lokaler. Ganska omgående 
insåg jag att det inte fanns en enda armatur som var ljus-
satt med energieffektiva ljuskällor. Runt ett åttiotal desig-
nade armaturer men ingen för energieffektiva ljuskällor. 

I tidigare projekt har jag jobbat med både plast, belysning 
samt hållbar utveckling men har aldrig kombinerat detta 
till fullo. Detta är således ett försök att fördjupa mina kun-
skaper och att kombinera dessa i ett projekt.

1.2 MATERIAL PLASTER

Plast är ett komposit material som har sin grundstruktur i 
långa molekylkedjor ”polymerer”. Polymerer är inte det 
samma som plast, utan endast ett samlingsnamn för my-
cket långa molekylkedjor. 

1.2.1 POLYMERER

Polymera material är en grupp av material som vi träffar 
på i de flesta sammanhang i vardagslivet: kläder, byg-
gvaror, bilar, möbler, kosmetika, datorer och husgeråd.  
Polymera material är beståndsdelar i plaster, liksom gum-
mi, fibrer, bindemedel för färg och lim. Alla innehåller de 
polymerer som sin karaktäristiska komponent. Polymerer 
indelas i tre huvudgrupper beroende på dess ursprung: 

Biologiska polymerer   
Cellulosa, stärkelse, naturgummi

Halvsyntetiska polymerer
Kemiskt modifierade naturliga polymerer
 
Syntetiska polymerer
Polyeten, Polystyren, Polypropen 

Naturliga och halvsyntetiska polymerer finns i naturen och 
är förnyelsebara, medens syntetiska polymerer utvinns ur 
råolja och naturgas. 
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1.2.2 PLASTER

För att nu få plast, blandar man polymerer med någon 
form av tillsats, detta beroende på vilka egenskaper man 
vill att plasten ska erhålla beträffande: mjukhet, hårdhet, 
kulör, flexibilitet, temperaturkänslighet mm. Men det finns 
givetvis undantag, polystyren, polyeten och polypropen är 
plaster som endast är uppbyggda av syntetiska polymerer. 
Den valigast förkommande plasten i dagsläget kommer 
från syntetiska polymerer. 

Plaster delas in i två huvudgrupper, termoplaster och härd-
plaster. Lättast skiljer man dem åt genom att termoplaster 
smälter vid uppvärmning, medan härdplaster ej ändrar 
form utan förkolnas vid tillräckligt höga temperaturer. 
Härdplaster har grenade molekylkedjor, av bindningar 
mellan kedjorna. På grund av detta kan ett föremål av 
härdplast sägas bestå av en enda jättemolekyl. Termo-
plaster saknar tvärbindningar mellan molekylkedjorna. Vid 
uppvärmning rör sig kedjorna i förhållande till varandra 
och därför är termoplaster formbara men också lämpliga 
att återvinna. 

Plastens egenskaper delas in i två huvudgrupper, beroende 
på dess molekylära struktur: delkristallina plaster och 
amfora platser. Delkristallina plaster har egenskaper som 
innebär att de är mjuka och mycket hållbara. Etenplast 
som används i bl.a. plastpåsar är ett exempel. De amorfa 
plasterna är styva, genomskinliga plaster. Till de amorfa 
plasterna hör bl.a. PVC, akrylplast (plexiglas) och styren-
plast som det tillverks plastpåsar av.

1.2.3 BIOPLASTER

Uttrycket bioplast används för att beskriva två olika be-
grepp på samma gång, vilket ofta leder till en viss förvir-
ring. Man kan avse: egenskapen att plasten är biologiskt 
nedbrytbar eller komposterbar, alternativt att råvaran för 
plasten är förnyelsebar eller biobaserad. Det är viktigt i 
dessa sammanhang att känna till att biobaserade plaster 
inte alltid är biologiskt nedbrytbara och att biologiskt 
nedbrytbara plaster inte alltid är biobaserade. Båda be-
greppen kan gälla samtidigt men eftersom de handlar om 
olika frågor och krav i samhället och på marknaden, är 
det viktigt att skilja dem åt. En plast är biologiskt nedbry-
tbar om den bryts ner av mikroorganismer. Vanligtvis blir 
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slutprodukterna vatten, koldioxid och/eller metan och ny 
biomassa. Enligt den standard som finns för att bedöma 
komposterbarheten för ett material skall nedbrytningen 
ske på mellan 6 och 12 veckor. 

Vanligtvis tillverkas plasterna för att ingå i hållbara 
produkter med lång livslängd. Inom vissa använding-
sområden kan det dock vara en fördel att plasten är 
biologiskt nedbrytbar: I olika medicinska och medicin-
tekniska tillämpningar, exempelvis nedbrytbar suturtråd 
och medicinkapslar som bryts ned och därmed gradvis 
frigör rätt mängd medicin. Inom jordbruket gör nedbrytbar 
odlingsfilm att man slipper ta bort den sedan den fyllt sin 
funktion. 

1.2.4 BIOBASERADE PLASTER

Biobaserade plaster framställs från förnyelsebara råvaror. 
Det finns tre huvudargument för att använda förnyelsebara 
råvaror för plastframställningen: att minska användningen 
av fossila råvaror, speciellt råolja. Att använda förnyelse-
bara råvaror för tillverkningen av energi och material 
minskar utsläppen av växthusgaser, speciellt koldioxid. 
Att använda förnyelsebara material är även ett stöd till jor-
dbrukare att få fler avsättningsmöjligheter för sina grödor. 
Det är dock viktigt att tänka på att vid tillverkningen 
av biobaserade plaster används energi och denna kan 
vara fossil och bidra till utsläpp av koldioxid. Det finns 
mängder av bra källor för framställning av bioplast. Ut-
maningen ligger i att utveckla tillverkningsprocesser som 
kan framställa plastråvarorna på ett prismässigt konkur-
renskraftigt sätt. Råvaran som används i bioplasterna kan 
vara tillverkad av stärkelse, socker, cellulosa, protein eller 
bakterier från så vitt skilda källor som vete, majs, bönor, 
potatisskal, hushållsavfall och avloppsslam. Hittills har 
de bioplasterna varit alltför dyra att framställa för att på 
allvar kunna konkurrera med de traditionella syntetiska 
plasterna, förutsatt att de inte används inom områden där 
dess specifika egenskaper uppvägs av ett högre pris. Nu 
börjar dock produkterna och produktionsmetoderna bli 
så pass väl utvecklade att man på allvar kan tala om ett 
bredare genombrott för bioplasterna.I ett längre perspektiv 
kommer bioplasterna bli konkurrenskraftiga inom alla 
områden där syntetiska plaster används idag. 
http://www.plastinformation.com/Informationsmaterial/plastifokus/

Plast%20i%20fokus%201_03.PDF
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Om man vill tillverka en miljöanpassad produkt i plast är 
det viktigt att ta hänsyn till miljöeffekter under produktens 
hela livscykel, från råvaruproduktion till hantering av den 
uttjänta produkten.
Livscykeln kan delas upp i:

- råvaruutvinning
- tillverkning av material
- tillverkning av produkt
- användning av produkt
- hantering av avfall
- transport

1.3 LJUS

”Det visuella är det vi ser, det fysiska är det vi mäter”
Renström, Kristian och Håkansson, Paul 2004, s 27

1.3.1 FAKTA OM LJUS

Ljusstyrkan

”Ljusstyrkan visar ljusflödets intensitet i en bestämd 
riktning. Enheten är candela (cd).” Renström, Kristian och 
Håkansson, Paul 2004, s 24

Ljusflöde

”Ljusflöde är måttet på hur mycket ljusstrålning en ljuskäl-
la totalt avger i alla riktningar. Enheten är lumen (lm).” 
Renström, Kristian och Håkansson, Paul 2004, s 24

Belysningsstyrkan

”Belysningsstyrkan anger hur mycket ljus som faller in 
på en belyst yta. Belysningsstyrkan 1 lux uppstår när ett 
ljusflöde på 1 lumen fördelas jämnt över en yta på 1 m².

Vi ser inte belysningsstyrkan, men däremot ser vi de be-
lysta ytan som är ett resultat av ljusflödet från ljuskällan, 
fördelningen av ljuset och ytornas reflektionsegenskaper.” 
Renström, Kristian och Håkansson, Paul 2004, s 18

http://osram.se/Ljuskunskap/Lilla%20Ljusskolan/lilla-
ljusskolan.aspx 2008-04-06

http://osram.se/Ljuskunskap/Lilla%20Ljusskolan/lilla-
ljusskolan.aspx 2008-04-06
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Luminans 

”Luminans beskriver hur mycket ljusflöde som reflekteras 
från en yta. Luminansfördelningen för ytor i vårt synfält är 
en betydligt viktigare faktor för bra belysning än belysn-
ingsstyrkan. Luminansen är enbart ett mätvärde på foton-
flödet.” Renström, Kristian och Håkansson, Paul 2004, s 22

Ljusfärg

”Ljusfärgen eller färgtemperaturen är förutom den egen-
skap hos en ljuskälla som du lättast uppfattar. Men ljusfär-
gen hos ljuskällor menar man den visuella upplevelsen av 
ljusets färg i egenskap »varm« eller »kall«.

Begreppet ljusfärg används också av ljuskällefabri-
kanterna som en indelning av ljuskällor i olika grupper 
av färgtemperatur t.ex. »varmvit«2700-3300 K, »vit« 
3300-5000 K och »dagsljus« >5000 K. K= Kelvingrader.” 
Renström, Kristian och Håkansson, Paul 2004, s 25

Färgåtergivning

”Enheten för färgåtergivning kallas Ra-index och är ett 
mått på hur en ljuskälla återger färgen. Det är färgåtergiv-
ningensförmågan som avgör hur natutrogen färgerna blir. 
Ra-värde på 100 återger färger perfekt.” Renström, Kristian 
och Håkansson, Paul 2004, s 25

1.3.2 LJUSKÄLLOR

Idag finns det tre huvudtyper av ljuskällor som är aktuella 
för privatmiljö (förutom stearinljus och olika typer av 
oljelampor). För offentlig miljö finns det fler.

De tre typerna är: glödtrådslampor, lysrör/lågenergilampor 
och LED-lampor. Glödtrådslampor och lysrör/lågenergi 
lampor är vi ganska välbekanta med. Att lysrör/lågenergi 
lampor är mer energieffektiva är inte heller någon nyhet. 
Glödtrådslampor anser vi i norden ge det bästa ljusskenet 
och kan kanske vara en förklaring till varför inte lysrör/
lågenergilampor har ersatt glödtrådslampan. Light Emit-
ting Diod är den senast utvecklade ljuskällan.Genom att 
jämföra hur energin som tillförs ljuskällan och omvandlas 
till ljus respektive värme kan man enkelt se skillnaden. 
Samt att jämföra livslängden ökar förståelsen för energief-
fektivitet.

http://osram.se/Ljuskunskap/Lilla%20Ljusskolan/lilla-
ljusskolan.aspx 2008-04-06
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Glödtrådslampor  5%  Ljus
2000 timmar   95%Värme
 
Lysrör/lågenergi lampor 25%Ljus
12000 timmar   75%Värme

LED    50%Ljus
500000 timmar  50%Värme

Diskussionen kring energieffektiva ljuskällor grundar sig 
i att det anses att energieffektiva ljuskällor ger ett sämre 
ljus. Är uppfattningen beträffande ljusets betydelse olika 
beroende på geografiska och kulturell bakgrund? Jag anser 
att så är fallet. Jag tror att avsaknaden av solljus under 
vinterhalvåret i Skandinavien är en bidragande faktor. 
Då glödtrådsljuset återger ett sken som vi uppfattar ligga 
närmast solljuset blir det naturligt att vi anser att det är 
det behagligaste och bästa ljuset. Men utvecklingen drivs 
mot ett ökat användande av energieffektiva ljuskällor dels 
beroende på att effektiviteten är så överlägsen samt att 
både konsumenter och producenter vill ta sitt ansvar för en 
hållbar utveckling.

1.3.3ARMATURER

Dagens armaturer har en kvalité som innebär att produ-
centen lämnar upp till 5 års garanti. Men livslängden vari-
erar, oftast är den faktiska livslängden betydligt längre. 
Detta beror snarare på estetiska val än brist på funktionen 
eller kvalitet. Vi har sen två trender. Å ena sidan sjunker 
armaturens livslängd på grund av ständiga trendförändrin-
gar inom heminredning. Å andra sidan är så kallade klas-
siker ett allt mer förekommande inslag i dagens inredning.
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1.4 MILJÖMÄRKNINGEN SVANEN

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, vilket in-
nebär att varor och tjänsters miljöpåverkan granskas under 
hela livscykeln från råvara till avfall. Svanenmärkningen 
innebär hårda miljökrav men även krav på funktion och 
kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en 
hållbar konsumtion. För att nå dit är det viktigt att allt fler 
konsumenter väljer Svanenmärkta produkter och att fler 
företag Svanenmärker sina varor och tjänster. Genom att 
kontinuerligt skärpa kraven drives omställningen till ett 
hållbart samhälle steg för steg. Idag finns Svanen på 66 
olika grupper av varor och tjänster.
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=Om%20oss&menuItem
ID=6996

I dagsläget finns inte några specifika kriterier för arma-
turer. De kriterier som i dagsläget gäller är de som är 
framtagna för ”Möbler och inredning”. Enligt Anders 
Moberg produktansvarig på Miljömärkningen svanen 
håller man på att revidera dessa och samtidigt ta fram 
specifika krav på armaturer.

1.4.1 KRAV PÅ PLAST

Obligatoriska krav

K26 Materialbeskrivning 
Plastdelarna som ingår i produkten ska beskrivas med plast typ 
och andel fyllmedel och/eller armering.

K27 Återvinning 
Plastdelarna ska vara lämpliga för återvinning genom att: 
l De kan skiljas från andra material (metaller, trä eller andra 
plasttyper) utan användning av specialverktyg. 
l Plastdelar > 50 g ska vara märkta enligt ISO 11469 eller mots-
varande standard. 
Plastmaterial som enligt myndigheterna i ett nordiskt land kräver 
separat avfallshantering, p.g.a. speciella problem vid förbränning, 
får inte användas.

K28 Tillsatser 
Plastmaterialen ska inte aktivt tillsättas: 
l ämnen baserade på bly, kadmium, kvicksilver och deras förenin-
gar samt tennorganiska föreningar 
l halogenerade organiska föreningar 
l ftalater

K29 Ytbehandling 
Ytbehandling av plastmaterial är inte tillåten.
( Redogörelse från möbeltillverkaren eller leverantören av plast/

http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=svanlogga&
menuItemID=7039 2008-04-06 
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plastdelar 
Mer än 10 viktprocent plast i produkten
Olika typer av plastmaterial som ingår med mer än 1 viktprocent 
av plastmaterialens vikt ska summeras. Om de tillsammans utgör 
med än 10 viktprocent ska kraven nedan uppfyllas:

K30 Återvunnet material 
Plastmaterialen ska bestå av 50 viktprocent återvunnet material. 
Med återvunnen plast menas plast från använda produkter eller 
använt emballage.
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=31&menuItemI

D=7050

1.5 ÖRSJÖ BELYSNING AB

Ledord
Erfarenhet Kvalitet Nytänkande

Örsjö har mer än 50 års erfarenhet av kvalificerade         
belysningslösningar med hög kvalitet för olika miljöer. 
På utvecklingsavdelningen konstrueras standardprodukter 
men även specialmodeller efter kundens önskemål. Örsjö 
borgar för helhetskunnande, kvalitet och effektiv kost-
nadskontroll, samt erbjuder ett brett produktsortiment för 
olika ändamål.

I dagsläget är begreppet hållbar utveckling hetare än 
någonsin, det är inte längre en ekologisk trend utan ett 
faktum. Vi måste ta ansvar för våra handlingar. Detta är 
något som Örsjö belysning ser som ett helt naturligt steg i 
sin utveckling. Att ligga i framkant och driva utvecklingen 
mot ett hållbart tänkande ses som ett måste för svenska 
belysningstillverkare. Örsjö belysning har som mål att 
få samtliga produkter i produktionen Svanenmärkta. I 
dagsläget är en del av företagets armaturer på gång att bli 
Svanenmärkta, vilket kan jämföras med de kriterier som 
gäller för möbel och inredningar. Dock har man på dessa 
armaturer valt att byta plastdetaljer mot glas.

http://www.orsjo.com/sv/

index22004.htm, 2008-04-06 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR

Eftersom Örsjö belysning har bett mig ta fram ett form-
förslag kommer jag att fokusera på den visuella upplev-
elsen, således kommer jag inte gå in på de tekniska as-
pekterna såvida det inte avsevärt påverkar formen.

De material och dess bearbetning som inte är plast       
kommer vara material som redan används av Örsjö be-
lysning och som ligger inom Svanenmärkningens kriterier. 
Dock tar jag hänsyn till hur plasten kommer monteras och 
hur enkelt den går att demontera, detta då det är en del av 
kriterierna gällande återvinning.

Med avseendet på att armaturen förbrukar energi vid 
användandet kan jag bara uppmana och hoppas på att 
brukaren använder grön energi.  Dock hade det varit 
fantastiskt om jag kunde begränsa och kontrollera så att 
den endast fungerade med grön energi. Men det är upp till 
brukaren i dagsläget. 

Formförslaget kommer att vara begränsat till en golvarma-
tur som i huvudsak ger riktat ljus, men även allmänljus. 
Armaturen ska gå att applicera i på både privat och of-
fentlig miljö.

1.7 MÅL OCH SYFTE

Ta fram ett formförslag på en armatur som uppfyller 
Svanenmärkningens kriterier gällande armaturer. Avsikten 
är att klargöra möjligheterna med att använda materialet 
plast/plaster.
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2 Metodologi
2.1 TEORETISK RAM

Projektet utgår från ett Orienteringskunskapande förhålln-
ingssätt. Orientering innebär främst:

- bildning och rättfärdigande av mål och vägval

- överblick som ger upphov till riktning och färståelse       
  för vad som är viktigt       

- ett utpekande av en funktion som kan uppfyllas

Orienteringskunskap:

- är att objektiverad – upplåst i påstånden, teorier eller
modeller

- är ”gestaltande ” - ständigt pågånde bildningsprocess

- sker i dialog och reflektion mellan kunniga individer
Molander, Bengt: Kuskap i handling, Daidalos, 1993, s 170-175.

”Formen för kunskapsbildning är viktig att inte tappa bort. Vi kan 
behöva stöd i fakta och instrumentellt inriktade teorier, men det 
centrala orienterade momentet är exempelbaserad dialog och refle-
ktion som skapar kunniga – insiktsfullare – individer.”  Molander, 
Bengt: Kuskap i handling, Daidalos, 1993, s 172.

För att kunna använda sin kunskap måsta man uppleva 
den. En människa är aldrig fulländad i sitt kunskaps-
vetande. Det sker en konstant utveckling och fördjupning i 
kunskapandet. Kommer på bättre saker att göra hela tiden. 
Kunskapen och ickekunskapen både begränsar och utveck-
lar möjligheter i det kreativa. 

Jag vill prova mig fram och lära mig av mina undersökn-
ingar, om jag redan vet saker kommer jag ej att undersöka 
dem. Om jag får vetskap om att det bör vara på ett visst 
sätt blir jag extra triggad att undersöka just detta samt 
att prova motsatsen för att bilda mig en egen uppfattning 
kring vetskapen. Skissandet och undersökandet ska va den 
drivande faktorn till mitt formspråk.  

Det grundläggande motivet för projektet är att driva och 
påvisa möjligheter samt lyfta diskursen kring hållbar 
utveckling. 
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2.2 PRAKTISKT UTFÖRANDE

Min metod vill ja beskriva med en hermeneutisk cirkel. 
Där de olika tolkningar, reflektioner och analysprocess 
samt skiss och gestaltningsprocess går in i varandra och 
driver projektet framåt. 
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3 Resultat

3.1 PLAST VAL

I dagsläget kan ingen syntetisk opalplast som uppfylla 
kraven för Svanenmärkning. Detta på grund av att det inte 
finns retursystem för återanvändning samt att de använder 
tillsatser av icke godkänd karaktär. Dock finns det plaster 
som är opaka som uppfyller dessa kriterier. Men i detta 
projekt krävs en opal plast, annars hade antagligen valet 
av material varit ett annat, t ex trä eller metall. Därför blir 
valet enkelt en bioplast som är uppbyggd av biopolymerer, 
PLA-plast (Polylactic acid).  

Bearbetnings metod: Extrudering alternativt rotations-
gjutning.  



21

3.2 LJUSKÄLLA

”Det förekommer olika typer av ljusfärger var man än 
befinner sig i världen, och valet av ljuskällans färgtem-
peratur skiljer sig väldigt mycket åt. I norden vill vi ha 
ett varmare ljus med tanke på vårt kalla klimat. Skulle du 
föreslå några varmvita (2700 K) lysrör till t ex en portu-
gis, skulle han skratta åt dig och fråga om du istället hade 
några lysrör runt 4000 k. det varma klimatet gör att portu-
gisen gärna ser att arbetsplatsen har en kallare atmosfär.” 
(Renström, Kristian och Håkansson, Paul 2004, s 25)

3.3 ARGUMENT FÖR FORMFÖRSLAG

Genom att studera och jämföra olika ljuskällor för privata 
och offentliga miljöer. Kan man enkelt beskriva det med 
att samtliga ljuskällor levererar så gott som ett fullgott 
ljus. Den stora skillnaden ligger i energieffektivitet och 
värmeutveckling. LED-lampans unika egenskaper in-
nebär inte att den bara är energieffektiv utan att den inte 
utvecklar lika mycket värme. Detta ger upphov till nya 
möjligheter i både form och brukarmässiga val.
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3.4 FUNKTIONSANALYS

Funktion   Klass
Ge  Riktat ljus  HF
Medge  Allmän ljus  Ö
Medge  Taktil upplevelse Ö
Erbjuda Föränderlighet N
Erbjuda Grenkontakt  Ö
Ge  Förändra ljusbild N
Ge  Förändra form N
Undvika Bländning  Ö
Undvika Feltolkning  Ö
Erbjuda Intresse  Ö
Erbjuda Nyfikenhet  Ö
Erbjuda Personlighet  Ö
Medge  Flexibilitet  N
Medge  Privatmiljö  N
Medge  Offentligmiljö N
Medge  Tända/Släcka  N
 
HF = huvudfunktion  N = nödvändig
Ö = önskvärd  O = onödig

Golvarmatur

Funktionsområde: Handhavande / basfunktion

Landqvist, Jan: Vilda idéer och djuplodande analyser Om designmetodikens 
grunder, Carlssons,2001, s 45.
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http://www.cantella2.nu/kuvat/2007a3.jpg 2008-04-07

http://www.miradora.se/sangbacken/images/vandringsled.jpg 2008-04-07

http://bp3.blogger.com/_awk94azPM5k/RqWbtPykTMI/AAAAAAAAAuE/Ryz_aMGIXJ8/
s1600-h/babordsprick.2008-04-07
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3.5 INSPIRATION

Dessa bilder visar artefakter som förmedlar budskap, som 
guidar och leder dig, ger dig trygghet och kännedom.
Även om betraktaren inte förstår den exakta innebörden så 
förstår man att det förmedlas information. Dessa uttryck 
ligger väl förankrad i en ruralmiljö. Jag vill genom att 
förstärka dessa former med ljus, bevara dess uttryck samt 
skapa nya möjligheter i att förmedla budskap i en urban-
miljö.

http://hem.passagen.se/ebb4ever/photos/Snasvled2.JPG 2008-04-07
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3.6 FORM BESLUT

Formgivningen har sin grund i en studie av befintliga 
golvarmaturer. Genomgående är armaturerna symetriska 
kring ett centrum, och upplevs som runda. Det jag såg som 
en möjlighet var att:

• skapa en form som upplevs olika beroende på från  
 vilket håll den iakttas
• arbeta med det föränderliga i formen och däri-      
 genom skapa unika möjligheter i variation av form
• bjuda in brukaren att forma det uttryck som passar  
 för det givna tillfället
• skapa interaktion och nyfikenhet mellan brukaren  
 och artefakten och ljuset 

3.7 SKISS OCH GESTALTNINGSPROCESS

Presenterar här mina olika delar av processen, där varje 
individuell del visas i kronologiskordning. Dock har jag 
arbetat med de olika delarna parallellt.
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3.7.1 BEFINTLIGA  ARMATURER
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3.7.2 LJUSSTUDIE AV PLASTER

Plasten kommer att upplevas olika beroende på om 
ljuskällan är tänd eller släckt.
I denna studie blir plastämnena belysta med dagsljus och 
sedan även med en vittljus underifrån.        



�1
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3.7.3 SKISSER
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3.7.4 MODELLSKISSER 1
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3.7.5 FÖRÄNDLIGHET
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3.7.6 TAKTIL UPPLEVELSE

För att ändra formen och ljusupplevelsen krävs att bru-
karen vidrör armaturen. Det är då av yttersta vikt att denna 
kontakt upplevs som behaglig och naturlig. Det handlar 
inte om att greppa om formen utan snarare att vidröra en 
del av formen och föra den i önskvärd riktning.

Genom att studera upplevelsen av hur jag och andra palp-
erar olika former, skapas en gräns mellan att greppa och 
vidröra. Resultatet är att cylinder har en diameter på 7cm.
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3.7.7 MODELLSKISSER 2
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3.7.8 LUTNING 

Att ge lampstången en lutning ger den en spänst och 
elegans. Har även undersökt möjligheterna att ha en ledad 
infästning i foten, detta skulle ge brukaren möjlighet att 
själv luta lampstången. Detta valdes bort då det kommer 
att ställa högre tekniska krav på utformningen av foten och 
även begränsa dess form. Att ge den en konstant lutning 
i 8 grader, ger den det uttryck jag söker samt att det inte 
ställer allt för höga krav få foten. Lutningen finns även helt 
naturligt i inspirationsbilderna.
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3.7.9 FOT 

En rörformad form som strävar uppåt och som vid golvet 
utgår med 8 graders lutning
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3.7.10 STRÖMBRYTARE

 

Genom att formen visuellt ska upplevs som ren och enkel 
i sina linjer är det av yttersta vikt att strömbrytaren även 
kommunicerar detta. Den taktila upplevelsen bör också 
överens stämma med formen. Man använder handen för att 
förändra formen, då borde även handen styra belysningens 
av och på funktion. I och med att det är en golvarmatur 
som ger riktat ljus kommer den i vissa fall att placeras 
vid sidan av möbler som är lägre, t ex fåtöljer och soffor. 
I dessa fall är en lågt placerad strömbrytare en mindre 
bra lösning då man tvingas att ändra sin position för att 
nå den. Lösningen är en touch-kontroll. Bara genom att 
vidröra lampstången kommer brukaren att tända respektive 
släcka armaturen. Detta styrker ytterligare interaktions och 
nyfikenhetsidén mellan brukaren, artefakten och ljuset. 
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3.7.11 SLADD

Val av färg på sladden är ganska givet. Grön! Detta ger 
den givna och enda visuella kopplingen till Svanenmärket.

3.7.12 SLUTGILTIGT FORMFÖRSLAG      →





















59

3.7.13 SLUTSATS

Mitt projekt har lett till en modell av en golvarmatur som 
till fullo favoriserar LED-lampans egenskaper. Detta har 
bidragigt till att armaturen har fått unika kvalitéer både 
gällande form och funktion. Att den både ger riktat ljus 
och att själva armaturen är upplyst är en egenskap som jag 
inte har funnit hos andra armaturer som ger riktat ljus. Sen 
att armaturens form inbjuder alternativt tvingar brukaren 
till en nära kontakt med den upplysta ytan, i samband med 
ändring av riktning av ljusbilden ger en ny uppfattning om 
ljus. 



60



61

MARK

Golv lampa

Utförande: vit lackerad metall och tre riktbara armaturhus 
i opal vit Polylactic acid plast

Ljuskällor: tre 1W power-LED GU10, tre 1,8W LED 
GU10

Anslutning: 2 m grön textile kabel med stickpropp

Övrigt: utrustad med touch-kontroll

Design: Ulf Jevin Nilsson
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4 Diskussion

Är detta en trend som håller på att skapas, där svenska 
varumärkena som ligger i rätt linje med svanens kriterier 
ser sin möjlighet att profilera sig. Genom att vissa mate-
rial är svårare att märka väljs dessa bort till förmån för 
andra. Detta kan i sin tur leda till att det kommer att bli en 
likriktning befättande av materialval något som kan ses 
som en röd tråd gällande Svanenmärkta produkter. Eller är 
detta ett naturligt steg i utvecklingen? 

Av den totala förbrukningen av råolja och naturgas är det 
endast 4% som används till plast material, närmare 90% 
används till olika typer av förbränning för transporter 
eller uppvärmning. (Jansson, Anna: Statens provningsan-
stalt, Samtal via telefon; 18/3-08.) Det kan tyckas att man 
fokuserar lite fel när man jagar en så liten del av det totala 
koldioxid utsläppen som råolja och naturgas ger. Dessu-
tom är det endast en promille av plasten som hamnar i 
armaturer.

Det finns en risk att man stirrar sig blind på det lilla 
kretsloppet och missar helheten, som att det till exempel  
skövlas regnskog i Brasilien för att kunna odla sojabönor  
som råmaterial för framställning av etanol vilket vi i Sver-
ige importerar för att kunna köra våra miljövänliga bilar. 
Att vi i EU har en jordbrukspolitik som bygger på bidrag 
och tullar som utestänger andra länders produkter fast de 
är odlade i betydligt mer gynnsamma förhållanden är en 
annan aspekt. Att tänka ekologiskt är otroligt komplext: 
både ekonomiskt/strategiskt och socialt/politiskt. Men i 
slutändan är det miljön som tar mest stryk. Ja har ingen 
bra lösning, bara vetskapen om en liten del av problema-
tiken.

Jag ser mitt projekt som ett steg i rätt riktning mot en håll-
bar utveckling. Ett projekt i samarbete med Örsjö belysn-
ing som förhoppningsvis kommer att leda till den första 
Svanenmärkta armaturen i plast.
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