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Sammandrag

Mitt Examensarbete våren 2009 har skett i samarbete med zobra, ett belys-
ningsföretag med bas i Vimmerby. Deras inriktning är att utveckla, tillverka 
och marknadsföra funktions-riktig belysning med god design för offentlig 
miljö. Jag tog själv kontakt med zobra inför examensarbetet och har inte ut-
gått från ett specifikt uppdrag, men i samstämmighet med företaget har jag 
lagt fokus på att tillföra något i deras produktsegment Inredning och deko-
ration.

Målet med projektet har varit att, med ett nära samarbete med zobra, ta fram 
en korridorbelysning vars produktion kan ske helt lokalt. Den tänkta platsen 
för belysningen är satt till hotell där användaren är både gäst och anställd.

Jag har valt att kalla den slutliga produkten Papercut. Namnet kommer från 
tillverkningens likheter med att klippa och vika papper vilket de flesta kan 
knyta an till.

Nyckelord

Armatur, ljus, belysning, zobra, uppsats, dekoration, inredning, hotell, kor-
ridor
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2. INLEDNING

Att känna sig välkommen på offentliga platser är något som i dagens sam-

hälle känns självklart men som inte alltid är fallet. Orsakerna är många och 

varierar från person till person men något de flesta är eniga om är att bris-

tande belysning kan vara en bidragande faktor. Hur rummet är belyst spelar 

stor roll och en dålig belysning kan få det vackraste rum att upplevas mörkt 

och ogästvänligt.

Hotellmiljö är en plats där det är av stor vikt att gästen känner sig välkom-

men för hotellets fortsatta överlevnad. Oftast ligger tonvikten på att ut-

smycka entren och lobbyn för att locka gästerna till sig men lika viktigt är det 

att på ett vänligt sätt vägleda gästen till sitt rum efter lyckad incheckning.

Det är här min roll som designer kommer in. Hur kan jag ta fram en kor-

ridorbelysning för hotell som välkomnar och vägleder gästen till den valda 

destinationen på ett smidigt sätt?

Tanken är att produkten ska kännas lika självklar i hotellmiljö som någon 

annan offentlig miljö och på så sätt bredda zobras produktsegment Inred-

ning och dekoration.
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3. BAKGRUND

zobra är ett privatägt belysningsföretag beläget i den lilla staden Vimmerby 

i nordöstra Småland. Namnet zobra skrivs med liten bokstav och kommer 

så att förbli i uppsatsen. Företagets inriktning är att utveckla, tillverka och 

marknadsföra funktionsriktig belysning med god design för offentlig miljö1. 

För zobra är det kunden som står i centrum och de lägger stor vikt vid att 

lyssna och ta till vara på dennes krav, önskemål och kompetens. Eller som de 

säger: ”goda relationer skapar goda affärer!”2. 

För att förstå zobra och deras filosofi kan det vara av vikt att ha insikt i hur 

det hela började. Då Svelux blev uppköpta av norska Luxo i juli 2000 föränd-

rades mycket inom det forna Svelux. Värderingar gick åt olika håll och zobra 

startades 2005 av tidigare Sveluxanställda.

I dag har de cirka 40 anställda och med en ständig strävan att expandera.

zobra har en filosofi eller vision att alla på företaget är jämnställda och att 

alla är delaktiga i det de gör. För att kommunicera detta budskap utåt tog de 

hjälp av en reklambyrå och skapade ”zobras själ”�.

Redan när jag steg in i entrén hos zobra kände jag hur deras själ blottades i 

inredning och atmosfär. På den lilla trappan upp till receptionen möttes jag 

av ordet ”välkommen” inetsat i avsatsen, och det passade bra in på hur jag 

kände mig.

3.1 Uppdraget

Jag tog själv kontakt med zobra inför vårens examensarbete så de har inte 

presenterat något uppdrag, men i enighet med zobra ligger projektets fokus 

på att tillföra något till deras relativt nystartade produktsegment Inredning 

och dekoration. De ser gärna att armaturen förhåller sig till så få material-

slag som möjligt för att underlätta vid, till exempel, nermontering och åter-

vinning. Att använda sig av belysning med så låg energiåtgång som möjligt är 

också en självklarhet inom zobra.

3.2 Syfte/Vision

Arbetets syfte är att dels tillföra något nytt och spännande inom belysning 

genom användandet av färg och form som zobra kan stå för, och också ta 

tillfället i akt att arbeta så autentiskt en designer som möjligt. Att inte känna 

sig trygg innanför skolans väggar utan att komma ut i verkligheten, lyssna på 

uppdragsgivaren och att jobba mot realistiska mål. Främst inom produktion 

och marknadsföring. 

1  www.zobra.se
2  www.zobra.se
�  www.zobra.se
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Jag vill stärka zobras sortiment med en armatur som känns designad för ett 

speciellt ändamål där fokus lagts på estetik och funktion. En produkt som 

känns ”klockren”, alltså ren och klar som en klockas klang.

3.3 Frågeställningar

Dessa frågeställningar grundar sig främst på projektbeskrivningen samt pro-

jektmeningen vilket skrevs i början av projektet.

• Hur kan jag skapa en hemkänsla som upplevs välkomnande i offentliga 

miljöer?

• Hur utformar jag en armatur som är ekonomisk i produktion och material-

val?

• Hur tar jag fram en produkt som utnyttjar zobras egna maskinpark?

4. DESIGNTEORETISKT FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT

För ett tag sedan kunde man på tv4 se en reklam som tog upp ämnet om 

ansvar i designrollen. I reklamen blir en vapendesigner intervjuad om sin 

nya landmina och han förklarar entusiastiskt över dess aerodynamiska form 

och hölje i plast. På frågan om han inte bryr sig om att dessa bomber skördar 

människoliv svarar han, ”im just the designer” (jag är bara designer).

Exemplet ovan är av extrem natur och handlar inte bara om ansvar utan om 

moral och etik.

Svaret han gav, im just the designer, fick mig att börja reflektera över min 

egna roll som designer. Jag anser att man ska stå för det man gör och att 

man inte alls bara är designer.

I en framtida yrkesroll som designer vill jag ge produkter mitt speciella form-

språk men också kunna anpassa mig till kundens önskemål. Min vision är att 

med hjälp av skisser och renderingar4 kommunicera med kunden visuellt och 

på så sätt skapa bra design.

5. RESEARCH

I projektet har jag gjort en del research som sammanställts och presenteras 

här under i följande rubriker:

Armaturens plats

Ljuskällor 

Målgrupp

4  Se sida 14, Datormodeller.
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5.1 Armaturens plats 

Då zobras inriktning är att göra belysning för offentlig miljö var mitt val att 

ta fram en armatur för densamma självklart. När man pratar om offentliga 

miljöer menar man det rum dit allmänheten har fritt tillträde. Det finns 

många exempel på offentliga miljöer och för att inte göra projektet allt för 

komplext valde jag ut hotellmiljö som huvudkategori. För att rama in projek-

tet ytterligare, i och med det få ett starkare fokus, riktades den tänkta platsen 

för armaturen till hotellrummen.

Rent instinktivt upplevs hotell som ett ”andra hem” och behovet av att kän-

nas sig trygg är lika viktigt där som i det egna hemmet.

Jag valde ut ett antal hotell att besöka och tanken var först att jag skulle ta 

in på hotell för att verkligen få känslan av rummet. Tyvärr var inte ekono-

min den bästa och det blev svårt att välja specifikt hotell då de skiljer sig åt 

markant. Istället gjordes det studiebesök på så många hotell som möjligt, de 

flesta i anknytning till Kalmarregionen men även en del i Göteborg.

Som precis skrevs var valet att skapa en armatur för hotellrum, men då jag 

under mina studiebesök vandrade i hotellets korridorer noterade jag att 

de som oftast kändes väldigt kala och lite ogästvänliga. På grund av denna 

iakttagelse ändrade jag fokus i projektet till hotellkorridorer istället för ho-

tellrum. Uppgiften som jag tog på mig var att ta fram en armatur som ger en 

trevligare känsla i hotellkorridorer.

5.1.2 Calmar Stadshotell
Mitt i centrala Kalmar ligger Stadshotellet som var det första hotellet som 

besöktes. Det var här intresset av att ta fram en amratur för korridorer först 

uppenbarade sig. Den befintliga armaturens utformning och placering sätter 

taket i ljus och lämnar golvet i mörker. Saknaden av dynamik i ljuset gör att 

den långa korridoren upplevs ännu längre. Armaturen fungerar både som 

primär- och sekundärbelysning med en viss dekorativ aspekt.
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5.1.3 Frimurarehotellet
Frimurarehotellet, som också finns beläget i centrala Kalmar, använder sig 

av pendlande armaturer där den dekorativa delen känns viktig. Den passar 

bra in i miljön och det faktum att det är högt till tak hjälper armaturen på 

plats. Behovet av ytterligare belysning känns mer som en smaksak än nöd-

vändighet. 

5.1.4 Hotel Avalon
I Göteborg ligger designhotellet Avalon. Infällda spotlights är placerade nära 

kanten i taket, vilket skapar en stark ljusbild på väggen och ger en effekt likt 

en väggarmatur. De har även valt att lysa upp nummerskylten på dörren för 

att lättare kunna navigera i den något mörka korridoren.

5.1.5 Radisson SAS
Ett annat hotell i Göteborg är Radisson SAS, vilket tillhör en stor hotellkedja 

inom flygbolaget SAS, och har hotell över hela världen. Med ett blankt tak 

reflekteras ljuset från väggarmaturen och lyser upp den breda och långa kor-

ridoren. Även väggarna har en blank yta och ökar effekten ytterligare.
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5.2 Ljuskällor

zobra jobbar främst med två typer av ljuskälla, lysrör och kompaktlysrör, 

men även keramisk metallhalogen och till viss del LED-belysning är på väg 

in på marknaden.

Nedan följer en kort förklaring om de olika ljuskällorna.

Lysrör: 

Lysrör, rörformad urladdningslampa innehållande argon, kvicksilverånga 

och lysämne. Ultraviolett ljus alstras, som i sin tur omvandlas till synligt ljus 

i lysämnet på rörets insida. Lysrör har högt ljusutbyte och lång livslängd. De 

s.k. lågenergilamporna är lysrör i kompaktform. Lysrör innehåller en liten 

mängd kvicksilver som bör tas om hand vid kasserande.

Källa: http://www.ne.se/kort/lysr%C3%B6r

Kompaktlysrör:

Kompaktlysrör används i armaturer som innehåller speciella driftdon och 

lamphållare. De finns i längder från en decimeter till en dryg halvmeter och 

armaturerna är ofta betydligt mindre än armaturer för raka lysrör. Kompakt-

lysrör består av två, fyra eller sex böjda glasstavar, (tvåstavsrör, fyrstavsrör, 

sexstavsrör). Effekter är från 5 till 120W och medellivlängden överstiger 

glödlampans ettusen timmar 10 till 16 gånger. De kortbeteckningar som 

numera allmänt används för kompaktlysrör är bokstavskombinationer som 

börjar på TC (tubular compact).

Källa: http://www.annell.se/pdf/september_03.pdf
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Halogen:

Gasfyllningen i halogenlampan har en tillsats av halogen, vanligen jod eller 

brom, som gör att förångade volframpartiklar från glödtråden fångas upp i 

gasblandningen och återförs till tråden. Glödtråden kan därför ha högre tem-

peratur, vilket resulterar i högre ljusstyrka och vitare ljus. Lampan har också 

lång livslängd. Ljuset kan vara irriterande på grund av viss mängd ultravio-

lett strålning. 

Källa: http://www.ne.se/kort/halogenlampa

LED:

LED eller lysdiod, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom 

den. Olika material ger ljus i olika färger. Verkningsgraden är stor, vilket gör 

en lysdiod mycket energisnål. De har använts i framför allt små kontroll- och 

indikeringslampor, men har även i allt större utsträckning kommit till an-

vändning i t.ex. trafikljus och för allmän rumsbelysning

Källa: http://www.ne.se/kort/lysdiod 

5.3 Målgrupp

zobras huvudmålgrupp idag är el-konsulter och el-installöterer och framåt 

sett är de intresserade av att även arkitekter finns med i kundregistret.

6. DESIGNPROCESS

Under projektets fortgång har jag använt mig av workbook-metoden, vilket 

innebär att idéer och tankar skrivs och skissas ner på papper, likt en loggbok. 

På så sätt är det lätt att hålla reda på processen samt följa sin utveckling. En 

designprocess är sällan så linjär eller kronologisk så som den förmedlas här 

utan tenderar att hoppa mellan olika moment till synes helt ologiskt.

Förutom ett andra minne fungerar workbooken också som en reflektionsbok 

där jag kan reflektera över mina tankar och val.

6.1 Arbetsmetoder

Under sin tid som designstuderande samlar man på sig verktyg som kan 

komma väl till hands under designprocessen. Jag har i projektet använt mig 

en hel del av olika moment och metoder, så kallade designverktyg, för att 

tydliggöra, förstärka och utveckla produkten.
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6.2 ITK

ITK står för Identity Tool Kit, och är en samling verktyg som används för att 

strukturera och precisera en konceptuell plattform som ligger till grund för 

arbeten med färg och form, samt marknadsföring5. ITK är utvecklat av pro-

fessor Henriette Koblanck och innefattar en rad  metoder som stateboard, 

positionboard, futureboard, moodboard och shape and colour.

Då dessa metoder är baserade på designerns känsla och upplevelse, efter en 

noggrann research av företaget, är de helt personliga. Det är därför av stor 

vikt att kunna diskutera med företaget efter presentationen för att reda ut 

eventuella misstolkningar.

Jag har valt följande metoder från ITK för att hjälpa mig placera företaget 

zobra.

Stateboard - Beskriver företagets nuvarande profil i ord och bild.

Positionboard - Beskriver marknaden på vilken företaget agerar.

6.2.1 Stateboard

Med utgång från zobra gjordes en stateboard där jag i tre ledord och tre bil-

der beskriver deras nuvarande profil. Orden tillskrevs sedan underrubriker 

för att ytterligare illustrera min uppfattning om företaget. Ledorden för zo-

bra blev tillgängliga, personliga och diskreta. 

5  ITK GUIDE
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6.2.2 Positionboard

Efter att ha diskuterat med zobra och fått en bild av vad de vill med min ar-

matur togs en positionboard fram. Med begrepp som är varandras motsats 

ritas en karta upp varvid man placerar in företagets nuvarande position samt 

vart de vill komma i framtiden. De valda begreppen är enkel mot exklusiv 

och diskret mot dekorativ. Idag tycker jag zobras sortiment ligger mer mot 

enkelt och diskret och jag vill med, min armatur, ta det mot dekorativt och 

aningen mer exklusivt.

6.2 Materialundersökning och förslag

Idag består zobras sortiment till största del av armaturer i lackerad stålplåt, 

plastfilm, plexiglas, klarglas, blästrat6 glas och borstat aluminium. Som en 

frågeställning i projektet undrar jag över hur jag kan utnyttja zobras egna 

maskinpark i framtagningen av min armatur. Då deras maskiner i dagsläget 

främst hanterar plåt ligger det valet av material nära till hands. Även glas och 

aluminium är intressanta material att arbeta vidare på till en produktfram-

tagning då de känns genuina och exklusiva.

Trä, och andra levande och mjuka material, ger rent spontant en mer hem-

känsla hos en produkt än hårda material som metall som känns mer indu-

striellt.

6  Blästersand sprutas med högt tryck på glaset för att skapa en matt/frostad yta
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Vad som än väljs är det viktigt att försöka förhålla sig till så få materialslag 

som möjligt då det är zobras bild av en bra armatur. En kostnadseffektiv ar-

matur där man sparar energi på nermontering och återvinning.

6.3 Idéer och skisser

Det första som sker i min designprocess är alltid skissen. Förmodligen har 

en idé slagit rot i huvudet innan men det är först när idén kommer på papper 

som man ser om den har potential.

Skissen är ett visuellt hjälpmedel för att förmedla för mig själv och andra 

vilka tankar och avsikter jag har. De första skisserna tenderar att vara av 

ett frimärkes storlek, inte mycket större, för att avsikligt inte snöa in på för 

mycket detaljer.

6.3.1 Frimärkesskisser

De första tankarna som kom fram var att utnyttja bockningsprincipen och i 

stort sett bara laserskära ut en färdig armatur. Ljuset skulle vara en stor del 

av designen och den skulle vara möjlig att rikta som man behagar, så kallad 

punktbelysning.

Jag hade även en idé om att själva ljuskällan var flyttbar längst med en 

skena. I detta skede lade jag inte ner någon större tanke kring elektronik och 

sladdar.

En annan idé som skissades på var en utveckling av den tidigare, fortfarande 

en bockad historia men med mindre fokus på ljuset, med LED som ljuskälla.
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Den här idén för en armatur skiljer sig helt från de andra. På ett bakstycke 

sitter en halv lamskärm fast och foten av lampan utgörs av ett bakstycket är 

bockat som ett ”L”. En skåra i plåten och en utfräst halvcirkel i foten skapar 

tillsammans en illusion av en typisk bordslampa. Armaturen skulle med 

enkelhet kunna utökas till en produktfamilj med liknande tänk och lek med 

illusioner.

Ytterligare en armatur med uppgiften att främst dekorera sig själv med ett 

färgat ljus. Formen är enkel och där armaturen är av pendlande sort. Någon 

typ av bländskydd avskärmar ljuskällan för direkt exponering.
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6.3.2 Tre koncept
När jag gjorde en överblick av idéerna jag skissat på noterade jag att de var 

väldigt olika varandra i både form och funktion. För att strukturera upp det 

hela delades de in i tre olika koncept och presenterades enskilt för zobra och 

handledare.

Första konceptet är väldigt enkelt i sitt formuttryck men med en avance-

rad teknik där LED-belysning spelar huvudrollen. Stommen utgörs av laser-

skuren plåt och svetsas enkelt ihop till en bas. 

bild överst på sidan 16

Det andra konceptet är mer lekfullt och grundas på människors percep-

tion och sätt att läsa former7. Att spara plats är den dominerande funktionen 

med produkten genom sin ”halva” form.

Tredje konceptet spelar på den dekorativa aspekten och är ren och klar 

i sin form. Ljuset har en stor betydelse för pendeln, inte bara för att sätta 

rummet i ljus utan också för att lysa upp sig själv. Här är upplevelsen av 

armaturen det viktigaste.

7  Se bilaga 1 för exempel.
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zobra fastnade snabbt för det andra konceptet där de gillade idén med illu-

sionen i formen och att den kändes annorlunda. Det var också den idén jag 

själv fann mest intressant att jobba vidare med.

6.4 Ljus och ljuskälla

Jag hade inte som vision i projektet att experimentera med olika ljuskällor 

utan lät zobras kompetens stå för det valet. Jag visade den utvalda armatu-

ren att jobba vidare på och de föreslog ett kompaktlysrör med en effekt på �2 

W. Kompaktlysröret drivs i sin tur av ett HF-don8 där HF står för högfrek-

vent vilket ger ett flimmerfritt ljus.

Bild på HF-don

6.4.1 Ljustester
För att prova olika utföranden av armaturen gjordes sex stycken kapa-mo-

deller. I varje modell monterades också en glödlampa för att kunna studera 

ljusbilden. Att göra ett antal modeller för att sedan rada upp dem är ett sätt 

att systematisera testandet. Det är lättare att jämföra modellerna med varan-

dra, och se dem med potential, när du har allt framför dig.

Nummer fyra från vänster blev den idé som, efter en grundlig analys, passa-

de bäst in på en framtida korridorsarmatur. Den kändes också bäst i storlek 

och proportion i jämförelse med de andra. Skårorna (se röd ring) i formen 

behåller illusionen av benet på en bordslampa och skyddar samtidigt elektro-

niken. 

8  Driftdon kallas de elektriska förkopplingsdon, som behövs för att driva ett lysrör.
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6.4.2 Korridorfunktion
Då armaturens plats är tänkt till korridorer hittade jag något som kallas 

”korridorfunktion”, vilket är en DIM-funktion för belysning i hallar och kor-

ridorer. En sensor som registrerar rörelse placeras i eller utanför armaturen 

och reglerar ljuset. Istället för att växla mellan tänd eller släckt dimmas 

belysningen mellan svag och full styrka. Denna korridorfunktion kan spara 

energi, beroende på ljuskälla, upp till 70%9 där man inte är tillåten att släcka 

belysningen av säkerhetsskäl. 

Tekniken som tillkommer är en annan typ av HF-don för ljusreglering, en 

närvarosensor och ett driftdon för sensorn.

6.4.3 Analys och Reflektion
När all teknik som skulle rymmas i produkten fanns till handa insåg jag hur 

mycket arbete det är med en armatur. Som lekman tänker man sig en ljus-

källa och en sladd, i princip.

Att göra ljustester hjälpte mig mycket i sökandet av den ”klockrena” arma-

turen. Då det är en belysning för hotellkorridorer tänker jag mig att den är 

tänd större delen av sin livstid med undantag för byte av lysrör. Alltså är det 

mycket viktigt hur den ter sig i tänt tillstånd och hur den sprider ljuset.

6.5 Skissfas 2

I alla tidigare skisser är materialen hårda och blanka och någonstans vill jag 

göra en hård och blank armatur då det känns mest zobra. För att inte tappa 

bort att produkten ska ge en  hemkänsla till betraktaren började jag fundera 

på hur ett hårt material kan upplevas mjukt. Med zobras laserskärare var 

möjligheterna att göra dekor på produkten fullt genomförbar och skisser 

med ett mjukare formspråk gjordes.

Armaturen förlorar sin skönhet när man lägger till för mycket dekor och gör 

formen allt för komplex. Den skönhet som fanns i dess enkla linjer och ele-

mentära former suddas ut när det blir för mycket av det goda. Faktum är att 

formen gör sig bäst utan någon dekor då den står för sig själv och visar stolt 
9  Källa: http://www.tridonic.co.at/kms/media/uploads/corridorfunction_instruktion_

20070208_jm_gw_ua.pdf
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sin framsida. Det som ger armaturen en hemkänsla, och den trygghet som 

jag eftersträvar i projektet, är DIM-funktionen vilket ljuset regleras upp när 

du befinner dig i korridoren.

Fram tills nu hade inte någon riktig tanke ägnats åt den teknik som ska få 

plats i produkten. Driftdon och ljuskällan i sig tar mycket plats och tanken 

om en helt platt armatur fick ges upp rätt snart. Den bästa platsen att placera 

all teknik på var på baksidan där den gjorde så lite intrång på formen som 

möjligt. I form av en låda, med samma storlek som armaturen, skulle HF-

donet, delar av ljuskällan, rörelsesensorn samt alla sladdar gömmas på ett 

snyggt sätt. 

6.5.2 Datormodeller

Med datorns hjälp går det fort att prova olika idéer och med dagens rende-

ringsprogram10 går det dessutom att få ett väldigt realistiskt resultat. Alla de 

olika utföranden som skissats på tidigare gjordes till modeller, renderades 

och analyserades för att hitta det som kändes rätt.

De hade alla en sak gemensamt, de gjorde sig mycket bättre stående än häng-

ande, vilket pekade på att grundidén var en bordslampa och ville så förbli.

10  Applikation till 3d program där datorn räknar ut en bild eller film (sekvens av bilder) av   
modellen.
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6.6 Skissfas 3

Under denna fas låg fokuset enbart på att få armaturen att kännas mer som 

en vägglampa och inte en bordslampa på väggen. Under en handledning dis-

kuterades dilemmat och efteråt var det tillbaka till ritbordet men nu med en 

klar bild av resultatet. En vägglampa som kändes vägglampa och såg ut som 

en vägglampa. En arketyp11 av en vägglampa. 

6.7 Val av färg

Att ta fram en passande färg till produkten var inte det lättaste med tanke på 

att den skulle fungera i många olika miljöer. När det kommer till val av färg 

är det enkelt att göra det lätt för sig och säga att kunden kan få vilken färg 

som önskas, vilket givetvis inte är hållbart i längden. Med en produkt i ett 

bestämt antal färger underlättas tillverkningen och ger en exklusivare känsla, 

så länge färgen känns genomtänkt. Med tanke på platsen, hotellkorridorer, 

ville jag inte ha en allt för iögonfallande färg utan något mer neutralt och 

lugnt. 

Vitt är en färg som inte tar allt för mycket uppmärksamhet och som ger for-

men en mer betydande roll. Som jag sett i min research kan hotell ha väldigt 

varierande färger i sina lokaler och med en vit armatur smälter den in nästan 

vart som hellst.

För att lyfta fram djupet i armaturen, och på så sätt göra det lättare för be-

traktaren att läsa in en vägglampa, färgas bakstycket i en egen kulör. Denna 

kulör eller färg kan vara lite mer vågad eftersom syftet är att kontrastera med  

övriga armaturen. 

Jag har tagit fram två olika färgscheman för den tänkta produkten där det 

första schemat är en vit armatur med ett guldfärgat bakstycke. Guld upplevs 

exklusivt och lyxigt och ger armaturen en klassisk känsla som arberar bra 

ihop med dess avskalade formspråk.

11  Arketyp eller urbild/urtyp.
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Det andra färgschemat är tänkt att sticka ut och kännas mer vågat men sam-

tidigt fräscht. Valet är en svart armatur med ett limegrönt bakstycke. Kon-

trasten mellan de båda färgerna gör att den syns på långt avstånd och är svår 

att missa.

6.8 Prototypframtagning

Det första steget mot en prototypframtagning skedde i programmet So-

lidWorks, vilket är ett ritningsprogram för två- och tredimensionell CAD 

(Computer-Aided Design). Jag gjorde en ungefärlig ritning över armaturens 

slutliga form med mått för att få rätt proportioner. zobra tog sedan vid och 

ritade in komponenter, skruvfickor, distanser och andra praktiska delar för 

prototypframtagningen (se bild).

6.8.1 Tillverkning

Precis som min vision kunde armaturen fullt ut tillverkas i zobras egna 

maskinpark. På grund av tidsbrist kunde jag tyvärr inte närvara vid själva 

tillverkningen men höll kommunikationen med företaget över telefon. Det 

tog inte många dagar innan en färdig prototyp låg på bänken och var redo att 

hämtas hos zobra i Vimmerby.

Resultatet blev en laserskuren plåt som bockats och valsats för att i så stor 

utsträckning som möjligt likna ritningen (se bild på nästa sida).
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På bakstycket har flera skruvhål borrats ut för att fästa komponenterna och 

för att montera plåten på väggen. Platsen för ljuskällan och rörelsesensorn är 

utskurna och bockade ur samma plåt för att spara material.

Först var det tänkt att armaturen skulle lackeras hos en av zobras kontakter, 

Hornlack AB i Horn några mil från Vimmerby, men brist på tid gjorde att 

den aldrig kom iväg. Istället målade jag själv armaturen i en av skolans lack-

boxar med de valda färgerna vit och guld.

6.9 Reflektion och artikulation

Under mina tre år i skolan har jag äntligen börjat lära känna min egna de-

signprocess. Hur jag från en idé eller tanke skapar en färdig produkt via små 

skisser, �d och dator-modeller, stora skisser, tester och prototyp. Att dess-

utom visa min process för ett företag har varit det jag lärt mig mest av. Jag 

blir mer eller mindre tvungen att redogöra så väl för dem som för mig själv 

vad det är jag egentligen menar med en skiss eller idé. Jag har också märkt 

att jag nu för tiden inte går långt utan min skiss och idébok. Spännande idéer 

försvinner lika snabbt som de kommer och är man då redo med papper och 

penna kan man lyckas fånga en och annan.

7. RESULTAT

Efter en lång och inte helt rak väg kantad med otaliga skisser och rendering-

ar var resultatet kommet. En väggarmatur designad för korridorer.

7.1 Prototyp

Tyvärr blev inte prototypen färdig i tid så några foton på den finns inte än. 

Däremot har jag gjort renderingar utifrån ritningen som visar på ett ungefär 

hur den kommer se ut.
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Rendering av prototyp

Rendering av prototyp och rum
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7.2 Namn

Jag har givit produkten namnet Papercut som kommer från idén att klippa, 

vika och forma papper till nya ting. Då papper till sin natur är väldigt tunt, 

likt plåt som är produktens huvudmaterial, känns namnet självklart. 

7.3 Användning

För att underlätta arbetet för elektrikern monteras alla komponenter på 

bakstycket  som i sin tur redan sitter på väggen. När alla komponenter är på 

plats klickar man lätt dit framstycket och säkrar allt med tre skruvar.

Bild på bakstycket med komponenter

Armaturen är sedan redo att lysa upp korridoren och välkomna gästen med 

att vänligt reglera upp ljuset i dennes väg.

8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION, 
SLUTSATS

För det första vill jag säga att samarbetet med zobra har varit riktigt bra. 

Kommunikationen mellan mig och dem har haft betydande roll i projektet 

och de är lätta att ha att göra med. Hellre att ni ringer för mycket än för lite 

som de uttryckte det. Under mitt första möte med Michael Engstrand (VD) 

och Joakim Wikström (Teknisk Chef) tyckte jag det var lite tråkigt att de inte 

hade ett konkret uppdrag som det ville jag skulle ta mig an. Istället undrade 

de om jag hade några idéer och jag visade ett par stycken jag klottrat ner i 

min skiss och idébok. Givetvis var jag glad att få jobba vidare med någon av 

dem skisserna men skulle det bli så likt en riktig arbetssituation?

Då zobra inte direkt hade planerat in att ha examensstudenter det här året 

(förra året stod de på skolans kontaktlista) är jag väldigt tacksam att de tog 
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emot mig och en klasskompis, Michael Karlsson. Det här året hade de även 

en monter på ljusmässan i Göteborg och en hel del annat att göra så det är en 

bedrift från deras sida att ha kunnat hjälpa oss så pass mycket som de gjort.

Under projektets gång har jag ställt mig själv ett par frågor som jag försökt 

att besvara. Dessa frågor var: 

• Hur kan jag skapa en hemkänsla som upplevs välkomnande i offentliga 

miljöer?

• Hur utformar jag en armatur som är ekonomisk i produktion och material-

val?

• Hur tar jag fram en produkt som utnyttjar zobras egna maskinpark?

Om jag börjar med första frågan, att skapa en hemkänsla. Till en början hade 

jag som vision att intervjua ett visst antal personer och fråga vad som är 

hemkänsla för dem för att ha något konkret att gå på. Efter första intervjuen 

märkte jag att det inte hjälpte mig speciellt mycket. Svaren jag fick baserades 

helt på individuella preferenser och det kändes väldigt “slumpmässigt”. Jag 

lade ner idén med att fråga runt och valde att gå på min egna känsla. När jag 

sedan fann korridorfunktionen, alltså att den reglerar ljuset beroende på om 

där finns människor eller ej, blev det svaret på min fråga. Ljus är trygghet, 

trygghet ger hemkänsla.

Att utforma en armatur som är ekonomisk i produktion och materialval 

kräver vissa kompromisser. Till exempel har jag, efter en överenskommelse 

med zobra, skissat på armaturer med så få materialslag som möjligt i ett 

väldigt tidigt stadie. Att hålla sig till ett fåtal material gör både produktionen 

snabbare och mer ekonomisk och på så sätt sparas energi. Att anpassa min 

armatur till zobras egna maskinpark uppnåddes genom valet av plåt och dess 

utformning. Jag hoppas nu att Papercut är så pass väl genomförd att dess 

ljus någongång i framtiden guidar dig genom nästa korridor.
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Bilaga 1

Mellanrumsformer – vas eller ansikte

Källa: http://www.uncleernest.com/fun_optical.html


