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Sammandrag

Mitt examensarbete våren 2009 har gjorts i samarbete med belysnings-
företaget Zobra, som är beläget i Vimmerby. Uppdraget har handlat om att 
ta fram en armatur till deras relativt nystartade linje ”inredning och dekora-
tion”, en armatur som är dekorativ. Arbetet har till stor del handlat om ar-
maturens uttryck och ljus samt färg och form. 

Eftersom Zobra inte har en etablerad kundkrets för ”inredning och dekora-
tion” har arbetet även fokuserat kring att ta fram en potentiell framtida kund 
och göra en armatur som kan uppfylla dennes behov.

I mitt projekt valde jag att jobba mot hotellfoajéer där armaturen ska locka 
besökaren att sätta sig i foajén, men den ska även belysa den på ett behagligt 
sätt för hotellets personal och besökare.

När jag planerade produktionen av den här lampan ville jag att dess till-
verkning skulle vara miljövänlig och enkel. Detta påverkade materialvalen 
jag gjorde under arbetet. Målet var att använda få material för att hålla det 
miljövänligt framförallt vad det gäller återvinning. 

Min slutliga produkt heter Tool. Namnet uttrycker vad du ser i armaturen 
och ger en förklaring till dess ursprungliga inspirationskälla.

Nyckelord

Armatur, design, examensarbete, foajé, hotell, lekfull, uppsats, Zobra.
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2. Inledning 

När man är ute och reser är det inte alltid man kommer ihåg hur hotellet 
ser ut eftersom själva resan ger det största intrycket. Man kanske är glad att 
semestern har börjat och därför inte tar sig tid för att studera hotellets inred-
ning.	Alla	är	inte	intresserade	av	vad	som	lyser	upp	rummet	eller	är	nyfikna	
på hur armaturer ser ut. 

I mitt examensprojekt i samarbete med Zobra var min roll att ta fram en ar-
matur som är dekorativ med fokus på lekfullhet. Med hopp om att locka fram 
ett leende hos betraktaren och kanske ge dem ett trevligt samtalsämne. Och 
ännu bättre, att min armatur är det man minns från hotellets inredning efter 
hemkomsten.

Min uppgift är att ta fram en armatur som passar in i Zobras linje ”inredning 
och dekoration”. Armaturen ska ge stämningsbelysning och vara dekorativ. 
Genom att studera färg, form och olika hotellmiljöer vill jag ta fram en arma-
tur som passar både Zobra och hotellfoajéer samt besökaren och alla andra 
som vistas i miljön dagligen. Med hjälp av armaturen vill jag att besökaren 
skall få ett leende på läpparna och ett minne för livet.
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3. Bakgrund

Zobra är ett privatägt företag som startades 2005 i Gullringen norr om Vim-
merby.	De	hette	tidigare	Esping	Herbst	AB,	År	2006	flyttade	företaget	in	i	
sina nya lokaler i Vimmerby. 

Företaget inriktning är ”Att utveckla, tillverka och marknadsföra funktion-
sriktig belysning med god design för offentliga miljö”1

”Vår ambition är att vi alltid skall låta det sunda förnuftet råda, därför utgår 
vi från det i våra processer. Tillsammans med våra kunder hittar vi kostnad-
seffektiva och funktionsriktiga belysningslösningar. Vi ställer stor vikt vid 
att lyssna och ta tillvara på kundens krav, önskemål och kompetens i ett ge-
mensamt perspektiv”2	–är	Zobras	filosofi.	Zobra	vill	nu	fortsätta	bredda	sitt	
produktutbud de har länge satt funktion före design men nu vill de gå från 
knappt märkbar allmänbelysning till dekorativ belysning för offentlig miljö.

Zobra	har	en	slogan	som	beskriver	deras	arbetsfilosofi	väldigt	bra;	”Goda	
relationer skapar goda affärer!”� Detta beskriver även deras inställning till 
företaget	då	de	vill	utnyttja	kompetensen	som	finns	inom	företaget	genom	att	
exempelvis själva ta hand om ombyggnationerna av lokalerna. Det är viktigt 
för dem att alla i företaget är med och jobbar upp något från grunden vilket 
får dem att värna mer om företaget på ett djupare plan och företaget blir mer 
än bara en arbetsplats. Det blir en familj. 

”Goda relationer skapar goda affärer!” Beskriver väldigt bra mitt första möte 
med Zobra och hur jordnära de är. Zobra känns som en familj där alla får 
vara med och säga sitt även om alla har olika andelar i företaget. Det bildas 
positiv energi då alla får chansen att påverka framtida beslut.

Zobras sortiment och dess användningsområden bevisar deras vilja att vara 
mångsidiga. Men det är det offentliga rummet som ligger i fokus och det är 

där de vill bredda sitt sortiment.

3.1 Uppgiften

Jag blev intresserad av Zobra efter att ha hört talas om deras samarbete med 
två fjolårsstudenter och bestämde mig att kontakta dem vilket snabbt ledde 
till ett första möte. Vid första mötet diskuterade vi vad vi ville få ut utav sa-
marbetet och redan från första stund var det inga fasta ramar vilket gav mig 
utrymme för egna tolkningar och idéer.

Det som vi i slutändan kom fram till var att intresset låg i att komma med 
förslag på armatur till deras produktsegment Inredning och dekoration. 
Produktsegmentet är inriktat mot rum inom offentliga miljöer. Zobra hade 
inga	specifika	önskemål	kring	vad	för	typ	av	armatur	de	vill	ha.	Jag	valde	
själv att ta fram en produktfamilj som är uppbyggt av pendel-, golv-, bords- 
och väggarmatur. 

1 ���.zobra.se ���.zobra.se
2 ���.zobra.se ���.zobra.se
� ���.zobra.se ���.zobra.se
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Zobra kommer att bistå med det tekniska kunnandet i form av komponent-
val för den tekniska funktionen. Det kommer att ge mig mer tid att kunna 

fokusera på samt öka mina kunskaper inom färg och form.

3.2 Syfte/Vision

Mitt syfte med detta projekt är att ta fram en armatur utifrån undersökning 
av hur dagens hotellfoajéer ser ut på olika hotell utan någon som helst fokus 
på en viss typ av hotell. Detta för att bilda en uppfattning om hur man kan 
skapa stämningsbelysning på ett lekfullt sätt, för att få den tänkta användar-
en att trivas om inte ännu bättre få sig ett leende på läpparna.

Jag har valt att begränsa området till hotellets foajé, vilket är ett av de första 
rummen som användaren kommer i kontakt med vid hotellbesök. Det är 
en miljö som är skapad för vila och väntan. Det skall vara en belysning som 
förstärker dessa tillfällen. Tanken är om man får in en armatur i en miljö 
som denna där människor med olika bakgrunder vistas blir användningsom-
rådet	bredare	då	den	kan	flyttas	in	till	andra	offentliga	miljöer	och	kanske	
även till privata hem.

Zobra har önskat att armaturen skall vara mer dekorativ än tidigare arma-
turer och inte enbart en funktionsbelysning vilket är vad jag kommer att ta 
vara på. Utöver detta vill Zobra att man skall ha i åtanke att använda sig av 
så få material som möjligt för att underlätta återvinning efter att en arma-
tur har gått igenom sin livscykel. Med få material menas det exempelvis att 
inte ha för många olika material som försvårar återvinningen av armaturen. 
Min uppgift är alltså att ta fram en armatur som är dekorativ och enkel att 
återvinna.

Vad det gäller produktionen av armaturen får den gärna vara närproducerat 
och enkel samt med låg kostnad och låg energiförbrukning. Den skall vara 
anpassad för smidig transport och enkel montering för att öka användarvän-
ligheten. Det får inte vara för svårt att byta ljuskälla och man ska på ett en-

kelt sätt kunna göra rent armaturen. 

3.3 Frågeställningar

Jag har valt att ha med mig frågorna:

–	Vilken	typ	av	ljus	finns	det	behov	för	i	en	foajé?

–	Kan	man	skapa	en	armatur	som	utstrålar	lekfullhet	i	slutändan?

Genom att svara på dessa frågor uppnås följande mål:

- Ge armaturen karaktär.

- Göra en armatur som är mer dekorativ än Zobras tidigare funktionsinrik 
 tade armaturer för avdelningen ”inredning och dekoration”.

- Bredda mitt eget skapande kring gestaltning från inspirationskälla till   
 produkt.
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3.4 Avgränsningar

3.4.1 Personliga avgränsningar
Jag har valt att inte enbart fördjupa mig inom ljusteori och kommer därför 
att komplettera med praktiska ljuslaborationer. Jag kommer att ha en öppen 
diskussion med Zobra om vad jag söker för typ av ljusbild för att uttnyttja de-

ras kompetens. Formgivning kommer att ske med hjälp av 2D och �D skiss.

3.4.2 Produktfamilj
Jag valde att skapa en produktfamilj men kommer att lägga all fokus på en 
pendlad4 armatur. Den kommer att ingå i en produktfamilj av vägg-, pend-
lad-, golv- och bordsarmatur. Mitt mål är att ta fram en skiss över hur den 
tänkta	produktfamiljen	kommer	att	kunna	se	ut,	om	tiden	finns	till.

4. Designteoretiskt förhållningssätt 

Min roll som designer kan se olika ut beroende på vilken typ av projekt jag 
jobbar med. Mitt förhållningssätt i detta projekt var att undersöka dagens 
hotellfoajéer och utifrån resultatet av undersökningen ta fram en armatur 
som tar hänsyn till användaren och Zobras behov. Huvudavsändaren för 
produkten är Zobra och mig själv där vi möts halvvägs. Jag kommer från ena 
hållet där fokusen ligger på form, färg och ljus och Zobra från andra hållet 
med sin kompetens och sin tekniska kunskap. Tillsammans tar vi fram en ar-
matur som är anpassad för marknaden och genomförbar gentemot företagets 
filosofi	och	produktion.	Utmaningen	att	kunna	mötas	halvvägs	och	ta	fram	
ett resultat som passar in på företaget och som speglar min stil som formgi-
vare,	är	vad	jag	finner	intressant	i	ett	samarbete	som	detta.

Under utbildningen5 har jag som student lärt mig att studera och iaktta ar-
tefakter6 och beteenden på ett sätt som skiljer sig från andra människor som 
inte har lärt sig det jag har fått under utbildningen. Jag kan se saker som 
andra kanske inte lägger märke till tack vare våra tränade ögon. Med dessa 
fördelar	finner	jag	nya	lösningar	på	problem.

Jag	finner	det	ytterst	viktigt	att	jag	som	designer	tar	på	mig	ansvaret	att	
produkten	fungerar	och	tillgodoser	de	behov	som	jag	finner	genom	mina	
undersökningar. I det här fallet har det vart viktigt att ljuslaborera och ob-
servera hur det ser ut i olika hotellfoajéer och hur belysningslösningarna ser 
ut i den miljön.

En viktig aspekt är också att produkten är anpassad till företagets produk-
tion. I Zobras fall är det miljövänlighet med fokus på återvinning och ener-
giförbrukning. 

4 Pendlande armaturer som är takmonterade och hänger i sladd eller vajer. Pendlande armaturer som är takmonterade och hänger i sladd eller vajer.
5 Designprogrammet på Högskolan i Kalmar Designprogrammet på Högskolan i Kalmar
6 Produkter skapade av människan. Produkter skapade av människan.
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Detta arbete kommer i större del handla om form, färg och ljus. Att som 
formgivare	laborera,	testa,	jämföra	och	göra	flertal	varianter	av	olika	idéer.	
Våga vara kritisk och ta ut svängarna. Fantasin har inga gränser som man 
klyschigt kan säga. Att i början ta ut svängarna så mycket som möjligt och se-

dan snäva av mot slutet till ett bra resultat för företaget och uppdraget.

4.1 Etiska aspekter

Jag har studerat en mängd olika hotellfoajéer i sin fysiska form på plats samt 
på bilder jag har funnit på Internet. Detta för att få en uppfattning om hur 
det ser ut i olika typer av hotell. Hur armaturer har placerats och vilken typ 
av ljusbild de ger. Detta har gett mig en förståelse för användningen av dessa 
och	vilka	typer	av	armaturer	det	är	som	används	för	en	specifik	rumslig	kon-
text. Jag har fått tillåtelse att fotografera på vissa ställen men inga personer 
har intervjuats eller fotograferats då hotellen vill hålla sina gäster ostörda 
och anonyma i största möjliga mån.

Jag har valt att inte göra några personliga användartester på gäster eller 
personal, då jag anser det inte är nödvändigt då vi pratar om dekorativt ljus 
som inte har en funktionsriktig belysning. En annan aspekt är att resultatet 
av användartester kan bli så spridda att det försvårar mer än vad det hjälper 
i arbetet, med tanke på att användarna är av så spridd karaktär att resultatet 
inte blir användbart i mitt eget tyckande. Jag har därför under arbetet utgått 

från mig själv och observationerna från hotellbesöken.

5. Research

Under arbetets gång har jag gjort en hel del research vilket har gett mig      
viktig fakta för att kunna få ett bra resultat. Att samla in så mycket informa-

tion som möjligt som ger en grund för mina val.

5.1 Hotellbesök 

För att skaffa mig en större förståelse kring hur dagens hotell ser ut valde 
jag	att	göra	ett	antal	hotellbesök,	jag	la	inte	någon	fokus	på	en	specifik	typ	av	
hotell. Jag gjorde en fältstudie på sammanlagt sju hotell i Göteborg, Stock-
holm och Kalmar med fokus på foajén som var utgångspunkten i arbetet. 
Under fältstudierna har jag tittat på användningen av belysning, vad det 
finns	för	typ	av	belysning	samt	dess	placering.	Se	bilaga	1	för	bilder	från	ho-
tellbesöken.

Hotellen jag har besökt är av olika standard men majoriteten av hotellen har 
ett gott rykte och anseende samt rankats högt av Sveriges Hotell & Restau-
rang företagare7. Jag hade som mål att inte rikta in mig mot en viss typ av 
hotell eftersom jag ville få en bred bild av hur en hotellfoajé kan se ut.

7 ���.hotelsins�eden.com ���.hotelsins�eden.com
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Som ett komplement till fältstudierna gjorde jag bildsökning på Internet8 för 
att undersöka hur foajéer kan se ut utomlands. Med detta ville jag se om det 
är någon skillnad gentemot de svenska hotellen jag besökte.

Genom undersökningen fann jag att hotell väldigt ofta använder armaturer 
som har skärmar eller en kåpa i opak plast eller glas. Detta fann jag väldigt 
fascinerande för det ger armaturerna en känsla av att de ”glöder”, vilket i sig 
blir stämningsfullt. 

En annan sak som är värd att poängtera är antalet armaturer som fanns i de 
olika foajéerna. Från mina fältstudier räknade jag ut att det var genomsnitt 
fyra armaturer som fanns i foajéerna, där alla hade sin egen funktion. Tre 
av	dem	hade	funktionsriktig	belysning	som	användes	för	en	specifik	uppgift,	
exempelvis läslampa. Detta hjälper mig i mitt arbete om att armaturen jag 
vill	göra	inte	behöver	ge	ett	funktionsriktigt	ljusflöde	vad	det	gäller	arbets-

belysning. 

5.2 Ljuskällor 

I detta avsnitt ville jag skaffa mig kunskap om de vanligaste ljuskällorna som 
används	och	se	om	det	finns	nya	alternativ	som	ser	lovande	ut	för	framtiden.	
De ljuskällor som används idag är glödlampor, lysrör och halogen. LED 
(Light Emitting Diode) är en teknik som man anser är framtidens ljuskälla, 
förklarade Jan Ejhed9 för mig under ett handledningsmöte.

När man läser om ljuskällor är det vissa egenskaper som skiljer dem ifrån

varandra. Lena Månsson beskriver i sin bok (Ljus och Rum, 200�) vilka 

egenskaper det är:

Ljusfärg – varm eller kall

Färgåtergivningsförmåga – hur naturtrogna färgerna blir

Flimmer

Ljusbyte/energieffektivitet – miljö

Livslängd/ljusnedgång/underhåll – miljö

8 ���.google.se ���.google.se
9 Ljusprofessor på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) Ljusprofessor på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)

Bild 1. Hotell Victorias foajé i Meiringen, Schweiz



12

Man delar normalt in ljuskällorna i tre olika grupper.

- Grupp ett är den klassiska glödlampan, även kallad Temperaturstrålare.  
 Där är det en glödtråd som alstrar värme och ljus. 

- Grupp två är ljuskällor som innehåller lyspulver som omvandlar kortvågig  
 UV-strålning till ljusstrålning. Exempelvis kompaktlysrör.

- Tredje och sista gruppen är de som lyser genom urladdning i en gas inne  
 i själva lampan.  Exempelvis Lysrör. (Ljus och Rum av Lena Månsson, 200�)

Den första ljuskällan jag funderade på att använda mig av var glödlampan 
för dess varma ljusfärg och färgåtergivningsförmåga. I en artikel i Ljuskultur 
skriver Magnus Frantzell (Nr 1, 2009) att EU-kommissionens expertgrupp 
för eko-design har lagt fram ett förslag till EU-parlamentet och EU:s minis-
terråd som innebär en snabb avveckling av glödlampor till förmån för lågen-
ergilampor och energieffektiva halogenlampor. Med tanke på den pågående 
debatten om klimatförändringen och att EU-parlamentet och EU:s minister-
råd planerar att motverka användandet av glödlampor kändes det inte som 
ett lämpligt val. 

Med detta i åtanke uteslöt jag vid ett tidigt skede glödlampan och förlitade 
mig på de rekommenderade ljuskällorna som anses vara ett miljövänligt val. 
LED är ett bra alternativ till glödlampan men är som Michael Engstrand10 
berättade under en utav mötena hos Zobra tyvärr i nuläget fortfarande för 
dyr att serieproducera.

Ljuskällorna som jag funderar på att använda mig utav är Kompaktlysrör 

eller Halogen.

5.3 Energi 

Diagrammet ovan visar den totala energiåtgången för en armatur, där till-
verkning stod för 5-10% av den totala energiåtgången, användning/drift 80-
90% och återvinning 5-10%. 

Diagrammet visar att ljuskällor idag har en mycket längre livslängd, vilket 
förklarar den stora energiåtgången under en armaturs livscykel. Detta ger en 
bild över hur viktigt det är att välja en bra ljuskälla.

10 VD/Managing director på Zobra. VD/Managing director på Zobra.

Bild 2. Ljus och Rum - Lena Månsson, 2003 sid 44
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När man pratar om energi är Zobra ett av de företagen som ligger i framkant-
en och tar till sig de nyaste teknikerna för att hålla energiförbrukningen nere. 
Michael Engstrand berättade om hur mycket varje komponent kan reducera 
energiåtgången.

Det var diagram ovan som Michael Engstrand visade, det ger en överskådlig 
bild över hur mycket varje komponent tillför gällande energiåtgång. Syste-
men han pratade om var dimbara-, dagsljusavkännings- och närvarostyrn-
ingssystemen som hjälper till att hålla energiförbrukningen nere. Till mitt 
arbete är dessa system inte användbara då belysningen i foajéer alltid är 
tända då hotellen oftast är öppna dygnet runt och behov av att kunna dimma 
ner belysningen saknas. Det var inga av hotellen jag besökte som hade den 
valmöjligheten.

En annan sak som är intressant utöver ljuskällans energiförbrukning är drift-
donet.	En	standard	E27-sockel	har	inget	driftdon	vilket	man	istället	finner	på	
ljuskällan. Detta innebär att varje gång man byter ljuskälla så slänger man 
ett driftdon som kan återanvändas. Det var under en handledning med Jan 
Ejhed	som	vi	pratade	om	detta	och	jag	fick	tips	om	att	det	finns	en	lösning	
där man har ett separat driftdon. Till denna typ av driftdon använder man 
sig av en stift-sockel. Problematiken med denna teknik är att man måste 
gömma undan driftdonet vilket leder till att man blir begränsad till en viss 
volym	i	armaturen.	Utöver	detta	finns	det	en	maxlängd	på	sladden	som	går	
från driftdonet till ljuskällan, vilket kan ställa till med problem för en pend-
lad armatur.

Bild 3. Rapporten Upplys Sverige - Belysningsbranschen. 2009, sid 7
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Det var under ett möte med Zobra som jag frågade dem om vad det fanns för 
komponenter för kompaktlysrör med stiftsockel samt hur driftdonen såg ut. 
De visade mig E-Line G24/GX24 som är näst intill lika stor som en vanlig 
E27-sockel men är till för kompaktlysrör med stiftkontakt. Det som utmärker 
just den här varianten är att den har ett inbyggt driftdon vilket medför att 

man inte blir begränsad vad gällande formen på armaturen.

5.4 Ljustest

Man kan läsa mycket om hur ljus beter sig men jag är mer lagd åt det prak-
tiska hållet och behöver göra tester för att uppleva resultatet själv. Jag valde 
först att se hur kompaktlysrör beter sig gentemot halogen. Jag ville inte 
utesluta halogen helt då jag kände att den kunde vara användbar.

Jag hängde upp ljuskällorna mot en vägg för att se ljusbilderna. Det första 
jag kom fram till var ljuskällornas användningsområden, halogen är mer 
lämpad för armaturer med punktbelysning och kompaktlysrör för att ge en 
jämn spridning av ljuset. Användningsområdet för kompaktlysrör passar 
in på de typer av armaturer jag fann i de olika foajéerna under mina hotell-
studier.	Detta	resultat	fick	mig	att	gå	vidare	till	nästa	test	där	jag	ville	se	hur	
kompaktlysrör såg ut med opak plast- eller glaskåpa, för att se hur ljussprid-
ningen	blir	i	olika	volymer.	Jag	fick	E-Line	g24/GX24	utav	Michael	Eng-
strand på Zobra och alla tillbehör som behövdes för att kunna göra ljustester. 
Michael berättade att den klarade av max 18W. Till en början var jag orolig 
att det inte skulle räcka med 18W men testerna visade att det gav den ljus-
styrka jag hade tänkt mig.

Bild 4. E-Line G24/GX24 och E27-sockel

Bild 5. Halogen och kompaktlysrör
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Resultatet	av	ljustestet	med	18W	var	lyckat.	Jag	fick	återuppleva	känslan	
som jag gjorde under mina hotellstudier där jag fann en ”glödande” känsla 
i vissa armaturer, vilket jag fann fascinerande. Jag märkte att spridningen 
blev väldigt bra i en glob som man ser på första bilden. Bild nummer två 
visar en oval form som sitter relativt nära ljuskällan vilket gav en jämn sprid-
ning på ljuset i kåpan, vilket var målet. Jag var lite skeptisk till om det blir 
lika bra spridning om avståndet ökar mellan kåpans vägg och ljuskällan. Bild 
nummer tre visar ljusspridningen i en större kåpa som visar att spridningen 
blev bra. Sammanfattningsvis visar det att kåpans utformning inte har någon 
större betydelse så länge det inte blir allt för stora avstånd.

Ett sista ljustest jag gjorde var att belysa en blästrad och en opak kåpa för 
att	se	om	dem	upplevdes	annorlunda.	Till	höger	i	bilderna	finner	man	den	
högblanka skärmen och till vänster den blästrade. Varken ljusbilden eller 
ljusspridningen påverkades vad jag kunde se. Däremot uppfattade jag den 

blästrade som mer smutsig. Något som var värt att tänka på under arbetet.

5.5 Färg 

”Det främsta syftet med färg bör vara att tjäna uttrycket så bra som möjligt.”

-Henri Matisse.11 (Om färg av Betty Ed�ards, 2004, sid 174)

11 Henri Matisse, född �1 December 1869 i Le Cateau-Cambrésis i norra Frankrike, är en av Henri Matisse, född �1 December 1869 i Le Cateau-Cambrésis i norra Frankrike, är en av 
de främsta bland de tidiga modernisterna, och han arbetade med varierande uttrycksmedel 
och material, men var i huvudsak målare.

Bild 6. Ljustest av olika volymer

Bild 7. Ljustest av blästrad och högblank yta
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Med färgers symbolik och betydelse kan jag färgsätta armaturen för att 
förstärka och uppnå mina mål. Målet jag har är att armaturen skall vara lek-
full på ett dekorativt sätt och harmonisera med sin omgivning. Det är viktigt 
att	den	passar	in	i	den	miljö	den	är	tänkt	att	befinna	sig	i.	Färger	har	”per-
sonligheter”	vilket	kan	ställa	till	med	problem	om	man	skall	ha	flera	färger	på	
en och samma produkt. För att det skall kunna genomföras måste färgerna 
fungerar lika bra ihop som med sin omgivning. Om valet blir att armaturen 
i slutändan skall vara enfärgad har jag valt tre färger som armaturen ska 
finnas	i	vid	en	eventuell	produktion.	Jag	har	valt	färger	som	passar	produk-
ten och företaget.

De första färgerna jag valde var svart och rött, det är två färger Zobra har an-
vänt sig av till sina kommande produkter i linjen Inredning och dekoration 
som	vi	fick	se	under	ett	besök	hos	dem.	Jag	valde	även	grönt	som	för	mig	
symboliserar liv, glädje, miljö och lekfullhet vilket jag tycker skulle passa in 
på en armatur med min utgångspunkt att skapa en lekfull armatur.

För	att	få	en	större	förståelse	kring	de	valda	färgerna	läste	jag	boken;	Om	
färg (Betty Ed�ards, 2004) där författaren går igenom färgers symboliska 
betydelse: 

RÖD

Rött förknippas med fara och sexuell upphetsning. Rött är blodets, passio-
nens och aggressionens färg. Det är den mest upplivande och våldsammaste 
färgen. Symboliserar även den kristna kyrkans passionshistoria och Kristi 
lidande. Färgens betydelse i Amerika är handlingskraft och kärlek. Över lag 
har färgen en positiv anda över sig.

SVART

Sorg, död, ondska och fördömelse är vad vi européer förknippar med färgen 
svart. Inom andra områden som i det gamla Egypten såg man på svart som 
liv, växtlighet och välfärd. Svart har alltid förknippats med natt och mörker 
som föder tankarna om intriger och mysterier. En färg som ofta fungerar 
som en basfärg, enligt personliga erfarenheter när man framförallt tänker på 
mode.

GRÖN

Grönt står för harmoni, balans, vår, ungdom, glädje och hopp. Grönt är Is-
lams heliga färg som betecknar Muhammed och är reserverat som ett speci-
ellt tecken för vördnad och respekt. I England har Lincolngrönt en heroisk 
betydelse	då	den	förknippas	med	sagofiguren	Robin	Hood.	Idag	är	grönt	
starkt förknippat med miljö och speciellt med att värna om miljön.

Under min studie av färg får jag inte glömma bort kontexten där arma-
turen	skall	befinna	sig	i;	hotellfoajén.	Den	skall	på	ett	lekfullt	och	dekora-
tivt sätt välkomna gästen. I en hotellfoajé är det många delar som skapar                 
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helhetsbilden av hotellet och dess personlighet. Kort sagt skall allt i foajén 
leva tillsammans och skapa förståelse för varandra. 

Sammanfattningsvis har jag fått en större förståelse för mina färgval. Där 
grönt kommer att förstärka intrycket av lekfullhet. Svart och rött är färgerna 

som kommer att ge en bra anknytning till Zobras övriga sortiment.

5.6 Form 

Lekfullhet är något som kan förstärkas med form då man kan anspela på 
känslor. Men i detta projekt har jag valt att lekfullheten skall ligga i inspira-
tionen som i sin tur återspeglas i formen. Utmaningen kommer vara hur nära 
armaturen bör ligga inspirationskällan. Ska man se direkt vad inspiration-
skällan	är	eller	skall	man	förstå	det	efter	att	man	fått	reda	på	bakgrunden?	
Eller	kanske	när	man	får	reda	på	vad	armaturen	har	för	namn?

Inspirationen kommer att spela en viktig roll för vad armaturen kommer 
att ha för uttryck. Om inspirationen är av ”negativ anda” så är det viktigt att 
arbeta om den med ”positiv anda”. Att formerna kanske blir mer följsamma 
och	organiska.	Det	finns	många	hjälpmedel	att	använda	när	man	arbetar	
med formen bland annat balans, asymmetri, arketyper och perception är 
några exempel.

Det viktigaste med inspirationskällan, för mig, är att den skall komma från 
helt andra områden och inte från armaturer. Detta är ett val jag har gjort 
eftersom	jag	är	rädd	för	att	bli	för	inspirerad	av	redan	befintliga	produkter	på	
marknaden. Detta problem har jag tidigare stött på under utbildningen vilket 
har lett till att kreativitet blir hämmad då man försöker dölja och arbete bort 
inspirationskällan. Detta nya förhållningssätt har jag testat förut och funnit 
mycket givande för mig som formgivare. Kort sagt skall inspirationen till ar-

maturens form hämtas från helt andra områden än belysning.

5.7 Sammanfattning 

• Armaturen skall ha en ”glödande” känsla för att skapa en stämningsbelys 
 ning. Detta uppnås med hjälp av opak skärm/kåpa.

• Till armaturen vore det bäst med kompaktlysrör med stift-kontakt. Genom  
 att använda mig utav E-Line G24/GX24 med ett inbyggt driftdon blir jag  
 inte begränsad vad gällande volymen på armaturen.

• 18W kompaktlysrör fungerar till den tänkta ljusbilden.

• En tänkt kåpa borde vara högblank för att underlätta rengöring och öka  
 renlighetskänsla. 

•	 Färgerna	måste	vara	samspelta	om	det	är	flera	färger	på	armaturen.	Om		
 armaturen blir enfärgad utgår jag från färgerna grön, röd och svart som  
 passar in på projektets utgångspunkt och företaget.

• Inspirationskällan har en stor betydelse för hur formen kommer att          
 upplevas.
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6. Metod - Design 

Under arbetets gång har jag använt mig utav �orkbookmetoden. En metod 
som handlar om att inte sortera bort sina tankar utan direkt skriva ner dem. 
Metoden är bra för mig eftersom jag på ett överskådligt sätt kan gå tillbaka 
och	reflektera	över	val	som	gjorts	under	arbetets	gång.

Inom	detta	avsnitt	kommer	jag	att	gå	in	lite	mer	specifikt	på	de	olika	metod-
er som jag har funnit användbara och som fått arbetet att gå framåt. ITK, 
love and hate och skissande i både 2D och �D är några utav de metoder som 

har varit till hjälp under arbetets gång.

6.1 ITK

ITK som står för Identity Tool Kit är en metod/presentationssätt som är 
framtaget av professor Henriette Koblanck. Det är ett redskap som används 
mellan designern och företaget för att ge en större förståelse för varandras 
utgångspunkter, detta skapas med hjälp av text och bilder. ITK-metoden 
innehar	flera	olika	delar	som	stateboard,	positionboard,	futureboard,	mood-
board och shape and color (det kommer en beskrivning under rubrikerna 
på de delar jag har använt mig utav) som designern redovisar för företaget. 
Efter att man har presenterat ITKn för företaget är det ett öppet forum för 
diskussion. 

Jag och min klasskamrat Mickey Grundström valde att göra ITKn tillsam-
mans då vi jobbade mot samma företag och vi ansåg att det vore smidigare 
om vi samarbetade. Det var givande då vi kunde ha diskussioner om hur vi 
uppfattade företaget.

Det var utifrån en research av företaget som ITKn gjordes och den beskrivs 
helt utifrån vår egen upplevelse och är personlig. Vid presentationstillfället 
fick	Zobra	chansen	att	se	vår	uppfattning	som	utomstående/klient,	de	fick	se	
hur vi såg på deras företag baserat på informationen som de sänder ut mot 
marknaden. Om de märker att informationen har misstolkats får de en direkt 
feedback på vad som kan behövas göras om eller eventuellt omformuleras.

Efter presentationen av ITKn för Zobra blev det inga större misstolkningar. 
Vi hade valt ut bilderna noga för att inte ge några negativa associationer. Den 
öppna diskussion var givande då det gav mig en större förståelse om Zobra 
som	företag	och	om	deras	tankar	kring	att	skapa	en	armatur.	Man	fick	känna	
av lite vad dem ville undvika och vad de kunde uppfatta som känsligt vilket 
är något man inte skulle ha lärt sig via e-postkontakt eller från en titt på de-
ras hemsida.



19

6.1.1 Stateboard
Stateboard används för att visa hur vår bild av företaget ser ut. Illustrering 
tas fram med hjälp av ord och bild för ökad förståelse mellan designern och 
företaget. Man skall ta fram tre till fem huvudord där varje ord har tre under-
rubriker som även ska förklaras med bild.

De ord som togs fram för Zobra blev Tillgängliga, personliga och diskreta. 
Dessa ord har tagits fram från research av företaget samt möten med företag-
et. För större bild se bilaga 2.

6.1.2 Positionboard 
Denna	del	används	för	att	visa	vart	företaget	formmässigt	befinner	sig	och	
vart man vill att företaget skall hamna med våra produkter. I form av ett 
diagram tas det fram fyra huvudord, de ord som togs fram var dekorativ-dis-
kret och enkel-exklusiv. Vår uppfattning av Zobra är att de idag ligger mer åt 
funktionellt och enkelt och dit vi vill att de skall hamna är mer mot dekora-
tivt och exklusivt. Med exklusivt vill vi att materialen skall vara mer talande 

på ett dekorativt sätt. För större bild se bilaga �.

Bild 8. Stateboard

Bild 9. Positionboard
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6.1.3 Sammanfattning 
Efter presentationen av ITKn har Zobra gett mig en större förståelse kring 
vad de vill uppnå och vad de söker hos mig som designer. De har även fått en 
större förståelse hur vi ser på dem som utomstående. De vill komma ifrån det 
enkla och funktionella och ta sig mer mot det dekorativa med hjälp av färg- 
och formarbete. Det positiva är att Zobra inte är rädda för att använda nya 
material så länge man försöker begränsa sig till så få material som möjligt 

per produkt för att gynna återvinning och miljön.

6.2 Materialundersökning

När	man	tittar	på	vad	Zobra	använder	sig	utav	för	material	finner	man	mest	
stålplåt och aluminium. Efter det kommer glas, olika plastmaterial och trä. 
Det som görs mest i deras egna lokaler är plåtarbete, allt från att laserskära 
till att perforera12 och bocka. 

Som de har sagt tidigare till mig under möten lägger de stor vikt i att använ-
da	sig	utav	så	få	material	som	möjligt.	Detta	är	något	som	kommer	att	finnas	

i bakhuvudet under arbetets gång. 

6.2.1 Materialförslag
Det är viktigt att materialen är noga utvalda eftersom jag vill hålla dörrarna 
öppna för nya idéer som eventuellt kan innebära små detaljer som förändrar 
hela uttrycket.

Jag vill att min armatur skall uttrycka lekfullhet men även upplevas som 
exklusiv. Jag hoppas uppnå känslan av exklusivitet genom val av material. 

Jag tycker själv att trä inte är något bra alternativ, det är inte vanligt att 
Zobra använder sig utav trä om inte det handlar om detaljer som kan ge en 
”hemkänsla”. Om man exempelvis använder sig utav mycket metallmaterial 
kan det ge en ”industrikänsla”. 

Utgångspunkten var att skapa en stämningsbelysning som är dekorativ på 
ett lekfullt sätt. Från researchen fann jag att opak skärm/kåpa är vad som 
används i många hotellfoajéer, det är även vad jag kommer använda i min 
armatur. Första frågan jag ställde mig angående material var om jag vill an-
vända plast eller glas. Tittar man på Zobras användning av material är glas 
det givna valet. 

Tanken var att fokusen skulle, utöver färg och form, ligga kring tillverknin-
gen och materialval vilket jag tycker är viktigt. Första tanken är att den är 
gjord i aluminium och kåpan var gjord i glas eller plast.

De material som jag har valt att ta en närmare titt på är:

•	 Plast.	Plaster	finns	i	många	olika	former	med	olika	egenskaper.	Plast	finns		
 i olika färger, transparanser och ytor som skapar olika uttryck.

• Stålplåt. Ett material som Zobra använder sig mycket utav och som har  
 bra egenskaper som tex att de inte släpper igenom ljus samt är ett tåligt  
 material. Kan ytbehandlas på en mängd olika sätt efter ens egen smak.

12 Teknik där man gör håligheter i plåt med hjälp av maskin eller människa. Teknik där man gör håligheter i plåt med hjälp av maskin eller människa.
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• Aluminium. Ett lätt material som har fördelen att man kan strängpressa  
	 det	utifrån	en	profil.	Det	är	även	lätt	att	svarva	och	fräsa	i.	Främst	är	det		
 lämpligt för återvinning.

• Glas. Kan komma till användning för prototypframtagning, även om tan 
 ken skulle vara att idén är i  plast. Ett verktyg för plast är mycket kostsamt  
 att ta fram gentemot vad det kostar att ta fram en prototyp i glas.

• Gummi. Används till sladden som täcker kabeln vilket förser armaturen  

 med ström.

6.3 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är en metod som används för att rangordna funktioner som 
produkten skall uppfylla eller undvika. 

Funktionerna klassas i följande grupper: 

Huvudfunktion (HF)

Nödvändig funktion (NF)

Önskvärd funktion (ÖF) 

Icke önskvärd funktion (IF).

Huvudfunktion är att tillföra ljus, det är en grundläggande egenskapen i en 
armatur. 

Under arbetets gång har jag inte haft funktionsanalysen nedskriven, den 
fanns med mig i huvudet. Funktionsanalys är ett bra sätt att visualisera för 
någon annan vad kriterierna är för den tänkta armaturen.

6.4 Skissfas och urval 

Den första och större delen av arbetet äger rum i huvudet och det är inte för-
rän idéerna kommer ner på papper som jag kan börja bearbeta med idéerna 
och se vad de har för potential. För att lyckas med detta så använder jag mig 
utav olika skisstekniker för att visualisera hur armaturen ser ut. 

2D-skissandet är första steget då jag fångar alla idéerna på papper och ser 
hur idéerna ser ut med mina ögon och inte med min hjärna. 

Tabell 1. Funktionsanalys
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Steget efter är att �D-skissa för att kunna se idéerna i alla vinklar och se pro-
portionerna. När detta börjar bli klart går jag till sist över till datorprogram-
met Solid�orks där jag bygger upp �D-skisserna i programmet för att få en 
större precision över måttsättningen och slutresultatet. 

Under de olika skissfaserna man går igenom händer det att man stöter på 
problem där man behöver ta hjälp av metoder för att komma vidare. Den 
metod som har kommit till användning för att snabbt kunna ta ett beslut är 
”Love & Hate-metoden”.

6.4.1 Skissfas 1
Arbetet började med en jakt på inspiration. Jag letade inspiration i områden 
som inte förknippas med armaturer och belysning, som vid överföringen till 
en armatur skulle kunna bli lekfull. Det hela slutade med två idéer. 

Idé	nummer	ett	som	fick	namnet	Flugan	efter	som	den	var	inspirerad	av	
flugan	som	man	har	till	kostym	eller	frack.	Idén	var	att	Flugan	hänger	i	en	
tygsladd som viras runt i mitten och går tillbaka upp i taket. På sidorna om 
virningen på mitten sitter det lampkåpor som sprider ljuset. Genom att vira 
den på olika sätt kontrollerar man hur den vinklas som i sin tur påverkar lju-
sets riktning.  För större bild se bilaga 4.

Efter att ha fått ner idén på pappret var jag inte riktigt övertygad eftersom 
det skulle betyda att den behöver två ljuskällor vilket jag inte fann som 
något positivt, samt att idén var tänkt att ha tygsladd. Med tygsladd blir den 
mer dekorativ men nackdelen blir att den kommer samla damm, som inte 
är något positivt inom hotellfoajéer då man skall kunna städa av rummet 
snabbt och enkelt. Men jag gillade idén såpass mycket att jag inte ville skrota 
idén direkt.

Bild 10. Skisser på idén Flugan
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Till idé nummer två med namnet Rollern kom inspirationen från verktyg. 
Det var målarrollern som inspirerade mig. Idén är enkel med en klar kop-
pling till inspirationskällan. För större bild se bilaga 4.

6.4.2 Skissfas 2
När de första idéerna hade fastnat på pappret var det dags att se hur de 
fungerade i �D. Detta ger mig en större förståelse hur proportionerna bör se 
ut och hur de kan fungera i verkligheten. 

Jag	finner	det	viktigt	att	i	en	tidig	fas	som	detta	göra	snabbmodeller.	Att	
gå ifrån det platta 2D-skissandet till att skissa i �D för att ge mig en större 
förståelse av formerna i idéerna.

6.4.3 Love & Hate-metoden
I ett projekt där man har tidsramar att följa gäller det att inte fastna för länge 
i olika stadier. Vanligaste fällan jag hamnar i är att jag har för många idéer 
och inte vet vilken jag skall gå vidare med. För att lösa detta på ett smidigt 
och enkelt sätt använder jag mig utav Love & Hate-metoden. Den handlar 
om att man på olika sätt sorterar idéer efter dess för- och nackdelar. Det är 
en metod som jag använder mig av väldigt ofta eftersom den är enkel och 
konkret. Jag tittar objektivt på idéerna och jämför dem med resultatet från 
researchen.

Bild 12. 3D-skisser i cibatol

Bild 11. Skisser på idén Rollern
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I det här fallet ville jag väga idéerna Rollern och Flugan mot varandra, jag 
radade upp dess för- och nackdelar för att se vilken som får högst poäng. När 
jag använder Love & Hate-metoden gör jag en egen version av metoden. Jag 
skriver ner alla positiva och negativa kommentarer om idéerna, sedan ger 
jag dem positiva +1 och dem negativa -1. När man har räknat ihop resultatet 
ser man vilken som har högst värde, vilket för blir det fördelaktiga valet att 
arbeta vidare med. Det är ett överskådligt sätt att se vilken idé som är bäst 
lämpad för fortsatt arbete.

Efter att ha använt metoden såg jag att Rollern var idén att gå vidare med 

och	Flugan	fick	läggas	på	hyllan.

6.4.4 Skissfas 3
För att verkligen kunna jobba igenom idén valde jag att redan i tidigt skede 
jobba i datorn med �D-programmet Solid�orks. Jag jobbade med att ändra 
utseendet och proportionerna. Efter att gjort olika varianter kände jag att 
tiden	var	inne	för	att	göra	ett	sista	urval.	En	större	bild	över	idéerna	finns	i	
bilaga 5.

Det var under en handledning med Jonas Stengel1� och Monica Moro14 som 
vi kom fram till att jag skulle välja ut de två bästa idéerna. Som jag skulle 
väga mot varandra och välja en att gå vidare med. I detta urval gick jag på 
magkänslan och tog två som hade olika stark koppling till inspirationskällan. 
Dem valda idéerna blev G och L där den ena är mer lik målarroller än den 
andra.

1� Industridesigner Industridesigner
14 Produktdesigner Produktdesigner

Bild 13. Variationer av idén Rollern renderade i Solidworks

Tabell 2. Love & Hate
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Med funktionsanalysen i bakhuvudet gick jag igenom idéerna och valde att 
gå vidare med idé G. Det som avgjorde valet var att jag fann idé L för lik in-
spirationskällan samt att det inte vore möjligt att få den pendlad på det sätt 
som idén visar utan att ha en extra vajer, vilket jag fann som ett stort minus. 
Utöver det såg jag framför mig hur bra idé F skulle fungera hängande till-
sammans i en klunga.

6.4.5 Konstruktion och materialval
När	jag	jobbar	med	ett	projekt	så	finner	jag	det	viktigt	att	mot	slutet	un-
dersöka kring tillverkning och konstruktion då jag tycker det är viktigt och       
intressant att idén är anpassad för att kunna tillverkas.

I samband med att jag började närma mig slutresultatet hade vi ett tekniskt 
möte hos Zobra där vi gick igenom hur armaturen eventuellt skulle kunna 
produceras och vad de som företag kunde göra. 

Under mötet kom överens om att det vore bäst om den var helt i alumini-
um. Detta för att hålla nere antalet material i armaturen för att underlätta 
återvinning.

Tanken	var	att	armaturen	är	indelad	i	tre	delar;	kåpa,	sockelhållare	och	arm.	
Armen är i bockat aluminium och sockelhållaren i svarvad och fräst alumini-
um, som sedan TIG-svetsas15 ihop. 

15 Gasvolframsvetsning är mer känd som TIG-svetsning där ”TIG” står för Tungsten Inert Gasvolframsvetsning är mer känd som TIG-svetsning där ”TIG” står för Tungsten Inert 
Gas. Det som utmärker gasvolframsvetsning är att elektroden inte förbrukas.

Bild 14. Rendering av valda idén gjord i 3ds Studio Max
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Armaturens arm som bestod av ett bockat aluminiumrör var något som jag 
behövde undersöka och se vilka regler som gäller vid bockning, för att vara 
beredd på eventuella ändringar så armaturen i teorin kan sättas i produk-
tion. Under sista handledningen berättade Göran Fafner16 att man generellt 
räknar ut bockningsradien genom att ta rörets diameter gånger 2,5. Vilket 
resulterade i att min idé hade för snäv radie.

I hopp om att motbevisa vad jag fått reda på under handledning kontaktade 
jag olika företag som specialiserar sig inom rörbockning. 

Jag kom i kontakt med Patrick Gustavsson som jobbar på TubeTec AB i 
Torsås som är en verksamhet specialiserad på rörbaserade konstruktioner. 
Patrick berättade att man kan komma ner till en bockningsradie på 1,5 
gånger rörets diameter, men att man vanligtvis inom möbelindustrin räknar 
med 2 gånger diametern. Dessutom skall man räkna med att ha 2 gånger 
rörets diameter mellan bockningarna. Med detta i huvudet återgick jag till 
Solid�orks för att kolla hur ändringarna påverkade armaturen.

Med justeringarna gjorda försvann hela uttrycket i armaturen och jag var 
tvungen	att	finna	en	lösning	som	gjorde	den	gångbar	för	tillverkning	sam-
tidigt som den hade sitt uttryck i behåll.

16 Industridesigner Industridesigner

Bild 16. Ritning på idén med för snäv radie gjord i Solidworks

Bild 15. Sprängskiss gjord i Solidworks

Bild 17. Ritning på justeringen gjord i Solidworks
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Det var då jag tänkte på att man eventuellt skulle kunna svetsa ihop vissa de-
lar som bildar en skarp kant för att på så sätt kunna behålla avståndet mellan 
kåpan och röret, vilket var något jag eftersträvade hela tiden.

Efter olika tester fann jag en lösning där jag lät en kurva i rörkonstruktionen 
vara ihopsvetsad och resten bockad efter begränsningar.

Med formen färdig hade jag ett sista hinder att ta mig över och det var hur 
jag skulle få till pendlingen av armaturen. Eftersom jag inte ville ha en extra 
vajer som enligt mig själv gör att hela idén försvinner, var jag tvungen att 
räkna ut och bestämma vart jämviktspunkten ligger i armaturen. Det var un-
der sista handledningen som Göran Fafner berättade att man kunde räkna ut 
jämviktspunkten i Solid�orks. Genom att välja densitet på de olika delarna i 
lampan så kunde jag sedan se vart jämvikten hamnar, därefter göra ändrin-
gar för att få jämvikten att ligga i nivå med kabeln.

Kåpan valde jag till slut att ha i glas. Kåpan är en stor del av armaturen och 
då fann jag glas som ett givet val för dess egenskaper, till exempel ljussprid-
ningen och för att glas inte bleknar som plast kan göra i vissa fall. Men 
största anledningen till att jag valde glas var för dess densitet som passade in 
för den jämvikt jag sökte. Som jag tidigare nämnt så valde jag att ha resten av 
armaturen i aluminium för att hålla nere antalet material.

Efter att ha programmerat in de olika densiteterna för armaturens olika de-
lar kunde jag se vart jämvikten hamnade och justera om den hamnat fel.

Bild 18. Ritning på slutliga lösningen gjord i Solidworks

Bild 19. Jämviktsmodell gjord i Solidworks
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Det slutliga resultatet blev lyckat då ändringen på rörkonstruktionen blev 
mer lekfull. Svetsade delen av rörkonstruktionen bildar ett avbrott i formen 
som ger mig en känsla av att man har knäckt till armen. Att kåpan skulle 
egentligen vara lodrät och påminna om den arketypiska formen för en lamp-
skärm. Detta var något som jag och Jan Ejhed diskuterade under en han-
dledning om hur mitt projekt hade blivit en lekfull tolkning av arketypen.

6.5 Framtagning av prototyp

De olika delarna kom att göras på olika sätt. Kåpan gjordes i glas som var det 
tänkta	materialet.	För	att	blåsa	kåpan	fick	jag	göra	en	gipsform,	gips	är	inte	
det bästa form-materialet men det fungerar till prototyper. Det passade mig 
då jag inte behövde få ut så många exemplar och inte behöver ha en perfekt 
ytfinish.	Gips	kan	ge	ränder	beroende	på	hur	bra	man	är	på	att	göra	gips-
form. Jag började med att göra en positiv form av cibatol17 som jag svarade ut 
en skala 1:1 modell.

Efter att ha svarvat ut modellen göt jag en form gips runt den som sedan 
skulle användas som en form att blåsa kåpan i. 

17 Modellmaterial som är ett poröst skummaterial. Modellmaterial som är ett poröst skummaterial.

Bild 20. Renderingar på armaturen gjorda i Solidworks

Bild 21. Pluggen Bild 22. Gipsformen
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Glasblåsningen gjordes hos Micke Johansson som är mycket erfaren 
glasblåsare.

Först sprayar man vit baksirap blandat med vatten i formen för att glaset ska 
rotera lättare. Sedan börjar glasblåsaren fånga upp glas ur ugnen och formar 
det inför blåsning i formen. Därefter blåser han in luft för att sedan gå in 
formen och blåsa mer så glaset pressas mot gipsformens väggar, som skapar 
formen på glaset jag vill ha.

Under	glasblåsningen	fick	jag	hjälpa	till	med	att	stänga,	hålla	emot	och	
öppna formen på kommando. Kommando är oftast ett litet stamp med foten,  
glasblåsaren kan inte prata eftersom han blåser och roterar glaset hela tiden 
i formen. Glaskåpan knackas sedan av pipan och läggs på kylning i en ugn 
som kyls ner, avkylningstiden varierar beroende på glasets tjocklek.

För att se en bildserie över glasblåsningen se bilaga 6.

Sockelhållaren hjälper Zobra mig med att svarva och fräsa ut. Den görs i 
aluminium som var det tänkta materialet, vilket är ett hållbart material och 
återvinningsbart samt isolerar bra mot ljuskällans värme.

Sladden ville jag inte ge någon uppmärksamhet så jag valde den vanligaste 
sladden som används hos Zobra vilken är av grov karaktär. Fördelen med 
denna typ av sladd är att det inte behövs någon vajer att hänga i då den är så 
pass grov. 

Bild 23. Bilder från glasblåsningen

Bild 24. Sockelhållaren Bild 25. Sladden
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Armen gjordes av Serag i Örsjö som tog sig tid och hjälpte mig bocka och 
svetsa ihop armen. I prototypstadiet var jag tvungen att göra armen i stål 
då aluminium inte är möjligt då det behövdes en speciell typ av aluminium. 
Minimum vid beställning för den speciella sorten aluminium var 500 kg 
vilket inte var aktuellt för mitt projekt. 

Lackningen av armaturen gjordes hos Nybro Måleri och färgen blev den grö-
na som jag valde för att öka intrycket av lekfullheten. Färgen symboliserar 
som jag tidigare beskrivit vår, ungdom, glädje och miljö, vilket jag vill att 
armaturen förmedlar. 

Till sist lade jag ner lite tid och tog fram plinten18 som man lätt kan glömma. 
Den är främst till för elektriker och behöver därför utrymme. För att inte 
komplicera det hela genom att ge den en helt ny form valde jag att ta in-
spiration från armaturen. Jag tog kåpans form och använde mig av samma 
vinklar den har. Tanken är att plinten är gjord i trycksvarvat aluminium och 
har samma färg som armaturen, i detta fallet grön. I öppningen sitter det en 
dragavlastare som hjälper till att minska belastningen på kabeln. 

18 �ven kallad för takkåpa som täcker upphängningen av armaturen i taket. �ven kallad för takkåpa som täcker upphängningen av armaturen i taket.

Bild 26. Armaturens rörkonstruktion

Bild 27. Lackade delarna Bild 28. Plinten
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7. Resultat

7.1 Det färdiga resultatet

Framtagningen av prototypen blev lite av ett pussel som till slut löste sig tack 
vare	all	hjälp	jag	fick.	I	slutändan	blev	resultatet	väldigt	likt	renderingarna	
jag gjorde i datorn.

Bild 29. Renderingar på armaturen i sin tänkta miljö gjorda i 3ds Studio Max

Bild 30. Den färdiga armaturen i tänt respektive släkt läge
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7.1.1 Namn
Rollern var namnet jag gav armaturen vid ett tidigt skede för att på ett enkelt 
sätt anknyta till inspirationskällan. Under arbetets gång fortsatte jag att kalla 
lampan jag arbetade med för Rollern så att alla som var inblandade skulle 
förstå att jag pratade om rolleridén. När det var dags att bestämma vad ar-
maturen skulle få för namn kändes det inte bra att använda ett som ger en 
för tydlig koppling till inspirationskällan. Namnet klingade inte rätt i mina 
öron, vilket inte gav någon bra magkänsla. I Zobras sortiment idag har ar-
maturerna enkla svenska namn, det ville jag att min armatur skulle också ha 
men efter att ha tänkt på det en stund fann jag att namnet skulle associeras 
med verktyg då det har varit inspirationen i mitt arbete. Tool blev det slutliga 
namnet. Genom att ge den ett namn på engelska blir kopplingen till inspi-
rationskällan inte lika stark som när namnet är på svenska, vilket jag fann 

viktigt för armaturen.

7.2 Återkoppling till funktionsanalys

I min funktionsanalys (s.21) sattes huvudfunktionen till att tillföra ljus. Detta 
uppfylldes då jag fann en bra ljuskälla som gav den ljusbilden jag sökte. Som 
nödvändig funktion hade jag satt bland annat att medge byte av ljuskälla. 
Lösningen blev en ljuskälla med en stiftkontakt kombinerat med en kåpa 
som är gängad vilket underlättar byte av ljuskälla. Med mina materialval att 
armaturen är i enbart aluminium och glas uppfylls nödvändiga funktionerna 
att uttrycka kvalitet och underlätta återvinning. Kvaliteten ligger i material-
valen och återvinningen detsamma då det inte är många delar som måste 
återvinnas.

Som önskvärd funktion hade jag satt att kommunicera varumärket Zobra. 
Jag ser armaturens materialval och konstruktion som Zobra men det är svårt 
ur dess formspråk att se Zobra då företaget inte har så många armaturer 
inom deras produktsegment Hem och inredning. Men det man kan fastställa 
är att den är dekorativ och med sin varma belysning och lekfulla formgivning 
skapar glädje, det har jag märkt under arbetets gång hos personer runt om-

kring mig.

7.3 Tänkta konstruktionen

Tool har en enkel konstruktion som underlättar bland annat byte av ljuskälla 
men även återvinning. Elektroniken är monterad i fabriken och medger möj-
ligheten att byta ut delar som har gått sönder. Tool är en kompakt och platt 
armatur, det sparar utrymme vid frakt och värnar om miljön då packningen 
kan komprimeras.

I projekt kan man inte alltid få fram en prototyp som den är tänkt att vara i 
verkligheten. Det är vad jag har märkt tidigare men även i detta arbete.
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Tanken är att armaturen är helt gjord i aluminium och glas. Armen och sock-
elhållaren är i aluminium som monteras ihop genom att delarna TIG-svetsas 
ihop. Kåpan är gjord i glas. Konstruktionsmässig är tanken att kåpan har 
ingjutna gängor så man på ett enkelt och smidigt sätt kan skruva loss kåpan 
och byta ljuskälla. Bytet av ljuskällan görs lätt då sockeln har stiftkontakt. 
Om	sockeln	går	sönder	så	finns	det	utrymme	i	Tool	för	att	kunna	klicka	loss	

den och byta ut ljuskällan istället för att behöva slänga hela armaturen.

7.4 Återkoppling till ITK

I ITK:s positionboard (s.19) sattes huvudorden dekorativ, diskret, enkel och 
exklusivt. Där målet var att dra armaturen mot mer dekorativ och exklusivt 
men inte så mycket att enkelheten försvinner. Detta tycker jag armaturen har 
uppfyllt då materialen håller den enkel med samtidigt är det materialvalen 
som gör den exklusiv. Med inspirationen har jag arbetat med att den går från 
diskret och mer mot dekorativ. Tool är inte rädd att visa upp sig, den vill ha 

uppmärksamhet med sin klara inspiration vilket var grundstenen i arbetet.   

7.5 Reflektion

Min personliga upplevelse av armaturen är att den blev lekfull tack vare 
inspirationen. Sedan tillkom det ytterliggare ett lekfullt element som Jan 
Ejhed tog upp under en handledning. Att Tool var en lekfull tolkning av den 
arketypiska formen för en lampskärm, genom att vinkla den nittio grader 
skapas ett helt nytt uttryck. Kombinationen av den arketypiska formen och 
målarverktyget	bildades	det	en	armatur	som	jag	finner	lekfull.	Personer	som	
jag har pratat med utanför projektet tycker det var en rolig armatur.

Bild 31. Illustration på armaturens tänkta konstruktion

Bild 32. Illustration på kombinationen av arketyp och roller
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8. Sammanfattande diskussion, slutsats

Samarbetet med Zobra har varit mycket givande och annorlunda jämfört 
med vad jag föreställt mig det. Mina tankar innan arbetet startade var att jag 
skulle få vara tvungen att kompromissa kring olika områden för att det skulle 
hållas inom ramarna för företaget. Trodde det skulle vara mer styrt och att 
Zobra	skulle	vilja	inflika	mer	i	mitt	arbete.

Istället har samarbetet blivit en glatt överraskande över hur lätt det har vart 
att prata med dem om konstruktion och produktion. Jag har fått fria tyglar 
kring formgivningen med några få restriktioner kring material och till-
verkning samt en genomgång om deras företag. Vilket gjorde att jag har lärt 
mig att arbeta med mina kunskaper inom färg, form och min magkänsla. På 
så sätt har jag kunnat motivera allt för Zobra och gett dem förståelse för mitt 
syfte med arbetet och min utgångspunkt.

I början av uppsatsen ställde jag mig några frågor som jag hoppades få svar 
på under arbetets gång:

• Vilken	typ	av	ljus	finns	det	behov	för	i	en	foajé?

•	 Kan	man	skapa	en	armatur	som	utstrålar	lekfullhet	i	slutändan?

Behov	av	ljus	har	vi	alla	vart	vi	än	befinner	oss.	Beroende	på	vilken	ålder	
man är så har man varierande ljusbehov. Behovet av ljus hos min armatur 
var något jag insåg snabbt inte var någon stor fråga för problematiken. Jag 
fann	att	i	hotellfoajéer	idag	finns	det	så	många	olika	belysningar	som	löser	
olika funktioner, fast det jag tyckte fattades var dekorativ belysning. Jag fann 
ytterst få hotell som hade armaturer som jag ville kalla dekorativa. Under 
arbetets	gång	utgick	jag	ifrån	att	det	finns	andra	armaturer	runt	om	min	
vars funktion är att ge funktionsriktig belysning för en arbetssituation. Fält-
studierna visade att det fanns i genomsnitt fyra armaturer i foajén som hade 
någon slags funktion att ge rätt ljus.

Kan	man	skapa	en	armatur	som	utstrålar	lekfullhet?	Det	är	en	bra	fråga	och	
jag	anser	att	det	är	upp	till	var	och	en.	Men	vad	jag	kan	reflektera	kring	mitt	
arbete så har jag skapat en armatur som utstrålar lekfullhet. Jag har stött 
på leenden och skratt hos personer som jag har visat min armatur för under 
arbetets gång, många har funnit den rolig och andra förstår sig inte på den 
men majoritet har funnit den rolig på ett lekfullt sätt. 

Något som jag anser har tillfört lekfullheten i armaturen är enkelheten. Att 
armaturen är avskalad och har inte så mycket former vilket ger betraktaren 
en större frihet att tolka in inspirationer.

Det goda samarbetet mellan mig och Zobra har gett mig väldigt mycket och 
en vilja att jobba med dem igen i framtiden. Det mest lärorika är att jag 
har funnit ett arbetssätt som funkar för mig, då jag tidigare under utbild-
ningen inte har kunnat hitta en egen stil som jag känner att jag vill stå för. 
Arbetssättet	som	hjälpt	mig	att	utveckla	en	egen	stil	är	utgångspunkten;							
Lekfullhet. 
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Bilaga 1 Hotellbesök

Scandic hotell, Stockholm

Radisson Sas Royal Viking Hotel, Stockholm
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Calmar Stadshotell, Kalmar

Elite Plaza Hotel, Göteborg
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Hotel Royal, Göteborg

�



40

Bilaga 2 Stateboard
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Bilaga 3 Positionboard
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Bilaga 4 Skisser
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Bilaga 5 Solidworksmodeller
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Bilaga 6 Glasblåsning
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