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Projektbeskrivning	Växjö	Universitet	glasdesign	05/06

Projektnamn

Orrouge

Projektet är designorienterat och går ut på att studera glasets möjligheter i en tänkt industriell 
produktutvecklingsprocess.

Mål

Att utveckla en belysningsprodukt som med stark karaktär  passar tänkt målgrupp och 
marknadssegment. Och som dessutom har en efter möjligheterna rationell tillverkning.

Syfte
 
Genom studier av materialet glas i dom olika delarna av designprocessen kunna identifiera prob-
lem och definiera möjliga kompromisser för att uppnå önskat resultat vad gäller funktion och 
uttryck.

Målgrupp
 
Målgruppen förväntas vara bred eftersom produkten väntas inneha en mångfacetterad karaktär. 
Huvudmålgruppen finns dock inom området trend.

Tillverkningsteknik	
Hyttarbetat blåst glas och eventuellt metallarbete.
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Brief	

- Hyttarbetat blåst glas, fyra timmar till förfogande.
- Stark karaktär som förmedlar kvalitet.
- Användning av historiska tidsattribut i gestaltningen
- Hänsyn till livscykelanalys
- Kontrastrik när det gäller material, yta, ytbehandling och form.
- Överrensstämmande i detaljer såsom strömbrytare, lamphållare, monteringskonstruktion 
(skärm) och kabel samt stickpropp.
- Ljusbilden ska vara i huvudsak nedåtriktad, men ett visst up-light är önskvärt.
- En monteringskonstruktion som utnyttjar det blåsta glaset och den tillverkningsteknik som 
projektiden erbjuder.
- Innovativa och intresseskapande lösningar för att erhålla en unik produkt.

Arbetsmetod

Designprocessen kommer att startas med en introfas som innehåller en beskrivning över vilka 
medel och mål som gäller för projektet. Även avgränsningar gällande tid och kostnader m.m.

Andra fasen är en analys och faktainsamlingsperiod där frågeställningar och övriga studier 
behandlas.

I den tredje fasen kommer idèskissande och byggande av mock-up modeller samt 
fullskaleskisser att göras.

Fas fyra består av en projektutveckling där monteringslösningar och detaljer utformas. Även 
tester av funktion(ljusbild) görs i denna fas. Det kommer också att arbetas med presentations-
material och material som krävs för till verkning av prototyp.

Fas fem innehåller prototyparbete i form av blåsning och skärmtillverkning.
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Frågeställning

Ljuskälla

- Vilken styrka behövs för att erhålla förväntad effekt?
- Vilken sort, glöd-halogen eller lågenergiljuskälla?
- Vad för sorts reflektor behövs?
- Vilken färgtemperatur är önskvärd?

Ljustyp

- Vilken sorts ljusbild efterstävas, up-down eller bägge?
- Vilken reflektion / absorbtion önskas av skärmen?
- Hur ser egenskaperna reflektion - absorbtion och transmission ut genom glaset? Ev. färgat.
- Spelar avståndet mellan fot och skärm någon roll för ljusbilden?
- Hur ska locket på skärmen utformas, om det överhuvudtaget ska medverka?

Skärm

- Vilket material ska användas?
- Vilken storlek ska skärmen ha i relation till fot?
- Ska skärmen dekoreras med något?
- Hur skapas kontraster i ytan?

Uttryck

- Vilket uttryck förmedlar en stark karaktär, där önskan är att blanda olika stilepoker och olika    
   sorters material?
- Vilka material och ytbehandlingar erbjuder en möjlighet till ett kontrastrikt uttryck?
- Hur många färgkombinationer är lämpligt?
- Vilken storlek på objektet ger önskad framtoning?
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Resultat

I resultatbeskrivningen kommer jag att redovisa de val och prioriteringar som projektet har 
ställts inför. Frågeställningen kommer besvaras och  beskrivas på de punkter som tagits upp i 
projektbeskrivningen.

Gestaltning/uttryck

Tidigt i projektet bestämdes att gestaltningen skulle vara mångfacetterad, jag ville blanda ut-
tryck och material från många olika stilepoker. Inspiration hämtades från bland annat svenskt 
1700-tals glas med rötter i rokokon. Jag ville använda mig av traditionsrika former som ger 
möjlighet till igenkännbarhet och därigenom snabbare identifiering.
Som grundform var idén att lampan skulle ha en relativt traditionell lampform d.v.s en fot och 
en skärm.
I början var tanken att skärmen skulle tillverkas av plåt som senare kromas, detta skulle ge 
möjlighet till dekorering av skärmen genom att ett mönster skulle kunna erhållas genom 
blästring. Denna teknik hade väl motsvarat de tankar som jag hade i det skedet av projektet där 
kontraster eftersträvades, bukighet och svullet skulle ställas mot former som var mer enkla och 
raka. Ytor skulle ha tydliga kontraster i matt och blank plåt.
Dessa tankar om kromad plåt med mönster reviderades när problem att få tag på någon som 
kunde ytbehandla plåten uppstod. Istället började jag titta på andra möjliga sätt att dekorera och 
fastnade för Moulin Rougeeran i Paris under början av 1900-talet, här fann jag lager på lager 
kjolar, korsetter och sensuella uttryck.
 Här togs beslutet att öppna upp skärmen och tillsätta banden, detta av flera olika orsaker. Det 
ena var att jag gavs möjlighet att göra skärmen och foten i lager på lager genom att man delvis 
ser in i lampan. Det andra var att jag kunde tillsätta attribut som förstärkte lampans sensualism. 
I det slutliga utförandet blev skärmen fortsatt tillverkad i plåt, dock aluminium denna gången. 
Mycket tack vare att jag fick hjälp med bockning av Profilgruppen och även fick material av 
Alutrade.
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Inspirationsbilder
Urna, svenskt 1700-tals glas
Moulin Rouge
Korsett



Miljö
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Ljustyp

Som ljustyp valdes det tidigt i projektet att fokusera på en ljusbild som var till större delen 
nedåtriktad och där skärmen i detta skede har ett lock upptill. Tanken var dock att detta lock 
inte skulle vara helt stängande utan vara tillverkad på ett sådant sätt att ljusgenomflöde var 
möjligt (se skiss) och bestå av perforerad/ delvis perforerad plåt. Locket hade också i detta 
skede ett centrerat hål får att underlätta vid byte av ljuskälla, hålet skulle ha en storlek av två 
fingrar ungefär och skulle ha funktionen av att ge ett grepp för att lyfta av locket. I det slutliga 
utförandet och för att förstärka uttrycket ytterligare tillsattes en knopp istället för ett hål i lock-
et, dessutom valdes den perforerade plåten bort för att knoppen ska kunna framträda tydligare 
utan att få ljus på sig från perforeringen. För att ändå erhålla lite upp-ljus har locket en storlek 
så att det inte är helt stängande.( se bild).
Det var också önskvärt att skärmens insida skulle ha den ytbehandlingen som gjorde att ljuset 
på ett bra sätt reflekterades i skärmen och sedan faller ner på foten. I det sammanhanget spelar 
avståndet mellan fot och skärmen stor roll och det testades på en redan befintlig lampa och i en 
situation som var ungefär likvärdig när det gäller ljuskälla och proportion på skärm och fot.
Sammanfattningsvis kan man säga att lampans uppgift inte i första hand är att ge en kraftig 
ljusbild utan snarare lysa upp sig själv och möbeln den är placerad på.

Ljuskälla

För att erhålla den ljustyp som jag ovan beskriver krävdes det en 40 watts glödlampa av typen 
soft white, detta för att bländning inte ska uppstå i den öppning som finns i skärmen. Dessu-
tom tillsattes en dimmer för att ge möjlighet att variera ljusbilden ytterligare.

Skärm

När det gäller skärmen så beskrev jag tidigare att den är tillverkad av aluminiumplåt som är 
naturanodiserad. Storleken på skärmen är anpassad efter glasdelarnas storlek och intuitionen 
var att helhetsintrycket skulle vara kompakt och inte ha för stora variationer mellan exempel-
vis foten och skärmens diameter.
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Skisser
Ovan t.v: Fot m. skärm
Ovan t.h: Snitt av konstruktionslösning
Nedre: Mönster i lock, Mönster på skärm



Detaljbilder
Ovan t.v: Lock med knopp
Nedre t.v: Öppning i skärm med snörning
Ovan t.h: Foten
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Slutligt	utförande
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Brief

I briefen beskrevs olika krav och mål för produkten, jag ska kommentera några punkter, sär-
skilt den som handlar om livscykelanalysen. Där har utvecklingen handlat om hela kedjan från 
tillverkning, distribution, montering, användning, rengöring, underhåll, reparation och slutli-
gen kassering.

- Tillverkning: Den ska vara rationellt tillverkad där efterbearbetning minimeras, gärna blåst i 
form. Nackdelen med formblåsning är att då blir behovet av efterbearbetning större genom att 
det krävs sprängning och slipning av kanter. Detta behövs inte i samma utsträckning när den 
är friblåst på grund av att det bara är den del som ska limmas i hylsan som kräver kapning och 
grovslipning. Fördelen med formblåst är ändå större på grund av att det går att repetera delarna 
med exakta passformer för hylsor och dyligt.

- Distribution: Tanken är att konstruktionen skulle vara delbar i den hylsa som förenar de 
båda glasdelarna, detta löses genom att hylsan består av två delar och gängas samman vid 
montering. Tack vare denna lösning skulle de olika delarna fot underdel och fot ovandel samt 
skärm passa i varandra och kunna förpackas i en mycket mindre låda än om den är monterad 
hel. I prototyputförandet har den inte denna lösning.

- Montering: Genom de tidigare beskrivna lösningarna skulle monteringen bli relativt enkel, 
helst skulle behovet av verktyg undvikas.

- Rengöring: Även här finns möjligheten att rengöra enkelt tack vare att den är demonterbar.

- Underhåll: Här är det främst byte av ljuskälla som är aktuellt och det är möjligt genom att 
skärmens lock är demonterbart.

- Reparation: Även här möjligt genom demontering, men detta har undvikits mycket genom 
val av slitdetaljer(metallflätad kabel) som tål högre belastning.

- Kassering: Demonterbar och direkt återvinningsbar aluminiumkonstruktion i skärmen, 
glasdelarna också återvinningsbara. Behöver dock en lösning på hur glasdelarna separeras från 
limningen i aluminiumhylsorna.
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Tillverkningsprocess	glasdelar

Tillverkningen av glasdelarna var uppdelad på två tillfällen och var i Transjöhyttan, detaljerna 
blåstes av Jan-Erik Ritzman.
Det startade med ett underfång av tre olika omtag i degeln för att få upp en tillräckligt stor 
mängd glas att bearbeta. Blåsprocessen startade med att blåsa en långsmal bubbla som grund-
formades i storlek och proportioner, allt enligt den skiss som visats. Efter grundformningen 
finjusterades formen på ”bröstet”, sedan puntlades den från andra hållet och foten drevs ut till 
önskad storlek och form.

Efterbearbetning

Efterbearbetningen bestod av en kapning av ”halsen” på båda delar, samt en grovslipning för 
att få detaljerna vinkelräta. Dessutom borrades ett hål i foten för att få igenom elkabel.

Tillverkningsprocess	metalldelar

U-profilerna bockades till sin cirkulära form av profilgruppen i Åseda, aluminiumhylsorna 
svarvades i vetlanda och plåten valsades hos Plåtmännen i Växjö.

Montering

Monteringen startade med att limma hylsan mot den undre delen av foten, då hade även elka-
beln dragits igenom för att underlätta monteringen. Sedan limmades även den övre delen av 
glasfoten( den som skärmen ligger mot).Efter det fästes lamphållare och elen färdigställdes. 
Skärmdelarna tillverkades och monterades därefter.
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Ekonomisk	redovisning	

Material: 1 mm anodiserad aluminiumplåt  200 kr
                Svarvämne för hylsa 100 kr
                Kabel 50 kr
                Dimmer/brytare 200 kr
                Stickpropp 20 kr
                U-profil 130 kr
                Lamphållare  och hylsa 80 kr
                Ljuskälla 110 kr
                Öljetter 60 kr
                Tyg 20 kr
                Lim 150 kr
                Sprayfärg 70 kr
                
Arbete:    Bockning av u-profiler 3000 kr
                Svarvning av hylsa 600 kr
                Valsning av plåt 100 kr
                Blåstid  3000 kr
                Efterbearbetning glas 350 kr

Totalt ca: 8200 kr
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Slutdiskussion

Projektet har bedrivits inom dom ramar och mål som sattes upp innan projektstart, och resul-
tatet har nått en tillfredställande nivå. Både utförande av prototyp och den process som varit 
innan tillverkning. Avsikten var att projektet skulle vara designinriktat med tankar om att 
produkten skulle vara i ett så producerbart skick som möjligt. Detta anser jag vara uppfyllt och 
det skulle vara intressant att fortsätta studera vilka förutsättningar som kan vara aktuella för en 
produktion(kostnader för formar mm).

17



Institutionen för teknik och design
351 95 Växjö

tel 0470-70 80 00, fax 0470-76 85 40
www.vxu.se/td


