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Sammandrag/Abstract

Den här uppsatsen beskriver examensarbetet Ljus och aktivitet. Syftet med 
projektet har varit att ifrågasätta invanda tankemönster och förhållningssätt 
och på så sätt hitta nya och relevanta lösningar för en traditionell armatur. 
Uppsatsen beskriver ljuset kopplat till aktivitet ur användarnas perspektiv, 
hur de upplever ljuset kopplat till deras hem och hur de använder sina rum. 
Ljuset beskrivs även utifrån ett historiskt, socialt, emotionellt och biologiskt 
perspektiv men också hur ljuset skapar rumslighet genom kontraster. Upp-
levelsen av det naturliga ljusets variationer finns som en underliggande ton 
i arbetet. Utvecklingen av LED - tekniken skapar nya möjligheter och det 
här arbetet är ett försök att genom LED – tekniken hitta nya lösningar till en 
traditionell produkt. Uppsatsen är också ett försök att beskriva designpro-
cessen, de verktyg jag använt t ex ITK och introspektion mm. Vad jag kom-
mit fram till och resultatet, men också hur jag ser på min roll som designer.     
Resultatet är en flytt- och bärbar armatur där ljuset regleras vid närvaro i 
rummet, men också manuellt efter aktivitet och situation.

Nyckelord

Examensarbete, ljus, armatur, Zero, aktivitet, flexibilitet, introspektion, LED  
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1. FÖRORD

Det här examensarbetet har varit en fantastisk och lärorik resa där jag har 
haft möjlighet att testa de kunskaper jag inhämtat under tre års studier. Jag 
har dessutom fått tillfällighet att lära mig mycket nytt. Bland annat av Peter 
Köppen, lärare i elektronik på Åkrahällsskolan i Nybro. Peter, tack för ditt 
engagemang och dina kunskaper. Ett projekt som detta kantas inte bara av 
medgångar utan också motgångar. Tack till Sia och Ole som stöttat mig vid 
motgångarna i samband med glasblåsningen, både med kunskap och enga-
gemang. Ljus är både fantastiskt och intressant och mitt examensarbete är 
bara början på något som jag vill utforska mer, fördjupa mig i och utveckla i 
kommande projekt. 

2. INLEDNING 

Kanske är det för att ljuset är så viktigt för oss som det är så fascinerande. 
Ljuset väcker känslor, påverkar vår biologiska rytm, styr vakenhet och sömn 
och i alla tider har vi människor samlats kring ljuset. Jag själv fascineras av 
det naturliga ljuset, de känslor och associationer det väcker. 

Det artificiella ljuset innehåller sällan samma känsla och variation som det 
naturliga och är därför intressant att studera. När jag började med det här 
arbetet hade jag en föreställning om att det skulle handla om ljus – människa 
- interaktion, men när jag började läsa om ljus insåg jag hur stort området är 
och hur många infallsvinkar det finns. Jag upptäckte ganska snart att det är 
viktigt att förstå innebörden av ljuset, hur det påverkar oss och hur vi upple-
ver det innan det är möjligt att sätta det i ett annat sammanhang som t ex in-
teraktion. Därför har den här uppsatsen blivit ett försök att förstå ljus utifrån 
hur de tänkta användarna upplever ljuset kopplat till aktivitet men också lju-
set ur ett historiskt perspektiv. Upplevelsen av rum i en vidare bemärkelse är 
starkt sammanlänkat med ljuset och kontraster, men också hur vi upplever 
våra rum i hemmet där vi lever och utför aktivitet.

3. BAKGRUND

3.1 Zero
Zero startade 1978 och tillverkar armaturer till offentlig miljö. Till en början 
inriktades produktionen mot armaturer i perforerad plåt, men inriktningen 
har under tiden förskjutits mot glas och i dag domineras sortimentet av     
glasarmaturer. Den offentliga och privata miljön närmar sig varandra i ett 
designperspektiv och gränsen är idag inte lika stark. Delar av Zeros sorti-
ment passar även i en mer hemlik miljö.

 Zero har inte specificerat något uppdrag utan jag själv har fått definiera frå-
geställningen. Som designer är jag intresserad av ljus och det här projektet 
är en möjlighet för mig att undersöka frågor kring ljuset som intresserar mig 
och en möjlighet att bredda och fördjupa mina kunskaper inom området. 
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Det naturliga ljuset varierar med dygnet och årstiderna, en variation som det 
artificiella ljuset inte har. Min uppfattning är att vi förhåller oss till det arti-
ficiella ljuset på ett traditionellt sätt. Utvecklingen av teknik skapar nya möj-
ligheter och jag har under det här projektet försökt undersöka om det finns 
nya och relevanta lösningar kopplat till användarnas behov och upplevelse av 
ljuset.

3.2 Syfte och vision
Syftet med det här projektet är att ifrågasätta invanda tankemönster och för-
hållningssätt och på så sätt hitta nya och relevanta lösningar för en traditio-
nell produkt, i det här fallet en armatur. Min vision är att skapa en produkt 
som löser upp rummets traditionella struktur och på så sätt inbjuder och 
underlättar aktivitet. Syftet med uppsatsen är att förklara projektet som pro-
cess, metoder och resultat. Dels för att fördjupa mina egna kunskaper, men 
också förklara för andra intresserade.  

3.3 Projektets frågeställning
Armaturen skall erbjuda flexibilitet och relevant ljusspridning med hänsyn 
till aktivitet. Produkten funktion skall tydligt kommuniceras genom formen. 

3.4 Frågeställningar
Under arbetets gång har det dykt upp nya frågeställningar relevanta för pro-
jektet som helhet och som fört mig vidare i mitt resonemang och breddat 
området ljus. Vad betyder kontraster för rumsuppfattningen? Hur kan man 
se på ljus i ett historiskt perspektiv? Hur har det elektriska ljuset förändrat 
våra sociala vanor? Vad betyder ljuset för oss biologiskt och emotionellt? Vad 
rymmer tekniken LED för möjligheter?  

 
3.5 Motiv och inspiration till arbetet
Ljuset har varit min utgångspunkt och inspiration även i tidigare projekt. Det 
naturliga ljuset väcker känslor, ger associationer till tidigare upplevelser och 
minnen. Det påverkar vår biologiska rytm genom dygnets och årstidernas 
skiftningar och styr vakenhet och sömn. Ljuset är också en förutsättning för 
fotosyntesen1 och därmed liv. Ljus är viktigt för att vi skall kunna utföra olika 
aktiviteter som att arbeta och umgås och i alla tider har vi människor samlats 
kring ljuset. Trots att ljuset är så viktigt för oss, är min uppfattning att det ar-
tificiella ljuset många gånger är platt och intetsägande. På marknaden finns 
ett nästan outtömligt utbud av armaturer, men få rymmer en känsla utöver 
vad den yttre formen ger. Det är variationen, mystiken, glädjen och värmen 
som det naturliga ljuset ger som är inspirationskällan i det här projektet.

1  Fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrafa bakterier omvandlar ljus 
till kemisk bunden energi. Källa: www.ne.se
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3.6 Användarna
Under mitt projekt har jag besökt tre användare i deras hemmiljö, observe-
rat och dokumenterat hur de bor, lever, umgås och utför aktiviteter. Två av 
familjerna har barn och en familj består av ett äldre par. Samtliga bor i eget 
hus.

3.7 Avgränsningar
Under de användarstudier jag gjort har jag kommit fram till att avgränsa 
armaturens funktion till ett ljus som stödjer aktiviteten umgås och att vistas 
i rummet. Armaturen stödjer inte en specifik aktivitet så som t ex att sy eller 
läsa utan är snarare ett försök till att skapa rumsupplevelse, variation och 
rörelse i rummet. 

4. Teori

4.1 Ljus

4.1.1 Ljusets funktion
Ljuset och god ljusplanering är viktigt för att vi skall kunna se ordentligt, 
uppleva vår omgivning, orientera oss, tillgodogöra oss information och ar-
beta. Men ljuset är så mycket mer, det är en emotionell upplevelse och det 
styr vår biologiska klocka. 

4.1.2 Seende och kontraster
Ljuset eller elektromagnetisk strålning passerar genom ögat innan den träf-
far näthinnan längst bak i ögat där det sker en energiomvandling till bioelek-
triska nervimpulser. Impulserna når via synnerven synbarken som är den del 
av hjärnan som identifierar och tolkar information. Omvandlingen av energi 
sker i näthinnans receptorer tapparna och stavarna. 

I den så kallade gula fläcken i näthinnas mitt består receptorerna endast av 
tätt placerade tappar vars förmåga att registrera ljushetsskillnader är stor. 
Det är anledningen till att vår förmåga att uppfatta mycket små detaljer sker 
i näthinnans mitt inom en synvinkel av 2 grader. Till skillnad från den gula 
fläcken sitter fördelningen av tappar och stavar relativt glest i näthinnan som 
helhet. De glest placerade receptorerna registrerar rumsliga sammanhang 
genom fältkontraster i form av ljushets- och färgskillnader. Det är endast 
informationen om kontraster som via tapparna och stavarna förs vidare till 
synnerven och avgörande för vårt seende är alltså information om motsatser, 
ljushets och färgskillnader. Informationen uppstår om två intilliggande re-
ceptorer eller grupper av receptorer träffas av olika strålning. Ljusstrålning-
ens funktion för seendet är alltså att informera om kontraster och motsatser. 
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4.1.3 Ljus och rum 
Eftersom seendet bygger på olikheter är det vikigt att ljuset i vår omgivning 
berättar om kontraster i ljushet och färg. Som nämnts ovan skiljer sig tap-
parna och stavarnas funktion från varandra och de har olika betydelse för 
vårt seende i form av omgivningsseende och detaljseende. Omgivningsseen-
det saknar skärpa och har tidigare kallats det periferaseendet medan detalj-
seendet har kallats det centrala. Bra belysning för respektive seende skiljer 
sig åt. Anders Liljefors skriver i  Seende och ljusstrålning (2000) att förmå-
gan att uppfatta och uttolka omgivningen, förbättras inte generellt av högre 
belysningsstyrka, inte heller av ökad jämnhet hos belysningen. Ljushetsva-
riationer skapar istället kontraster som underlättar synsinnets tolkning av 
omgivningen. 

4.1.4 Emotionella upplevelser
Ljuset eller seendet bidrar också till emotionella upplevelser som bygger på 
erfarenheter och minnen och blir på så sätt subjektiva. I tidningen Svenskt 
Form (2009, nr 2) står det att läsa om belysning med mänskliga egenskaper. 
Artikeln beskrivs projektet Light Now där fyra individer har huvudrollen, 
Shyanne, Afraido Jr, Loo Kat Mee och Miss Nosy har alla egna personlighe-
ter som kommuniceras via ljuset när man närmar sig dem. En rodnar i rött, 
en annan skakar av nervositet i flammande blått och en tredje skiftar i färg av 
lynnighet. Projektet som är ett samarbete mellan Semcon2 och FutureLab3 är 
tänkt att visa hur produkter kan användas som levande och högst personliga 
bärare av kommunikation. 

Jag har en uppfattning om att ljuset lätt skapar associationer och på så sätt 
talar till oss som individer utifrån personliga erfarenheter och minnen. Till 
exempel används ljuset som en kommunikatör av känslor i filmer.

4.1.5 Biologiska klockan
 Dagsljuset är viktigt för att kroppen skall fungera. Det styr vår biologiska 
klocka, vakenhet och sömn, det påverkar vårt välbefinnande, prestation och 
humör. Tillgången av ljus styr utsöndringen av sömnhormonet melatonin 

2  Ett globalt teknikutvecklingsföretag
3  Reklambyrå inriktad på integrerad marknadskommunikation, design och varumärkesstra-

tegier 

Källa:seende och ljusstrålning Anders Liljefors 200



10

vars nivå ökar i mörker och stresshormonet kortisol som ökar vid tillgång av 
vertikalt ljus. 2002 identifierades en tredje receptor på ögats näthinna. Re-
ceptorn har inte, som tapparna och stavarna med vårt seende att göra utan i 
stället med produktionen av melatonin och på så sätt graden av vakenhet.  

4.1.6 Reflektion kring ljus 
Att ge sig in i ljusets värld är spännande, men jag inser också hur omfattande 
detta område är och att det krävs mer än ett projekt för att sätta sig in i och 
förstå ljuset som fenomen. En vanlig ingång till ljuset är den fysikaliska, men 
jag har i det här projektet valt att hitta andra infallsvinklar. Kontrasterna och 
variationerna i ljushets och färg som förstärker rumsuppfattningen, ljuset 
som styr vår biologiska klocka och de emotionella upplevelserna är intres-
sant att koppla till vad användarna efterfrågar i mina studier. Det är inte 
ljus i bemärkelsen elektromagnetisk strålning användarna efterfrågar utan 
snarare upplevelsen av ljuset i deras hem och i förlängningen upplevelsen av 
rummet kopplat till aktivitet (användarstudier se 6:1).

Anders Liljefors skriver i Seende och ljusstrålning (2000) tydligt ljus ur två 
aspekter det fysikaliska och det visuella och skiljer därmed de fysikaliska 
begreppen så som strålning, spektralfördelning, intensitet och riktning från 
visuella upplevelser i form av ljus. Självklart hör de två begreppen samman 
inom belysningsteori, men att skilja dem åt i tanken har gjort det lättare för 
mig att hitta ytterligare ingångar och resonemang kring ljus. När jag vid ett 
möte med Zero kom i diskussion kring belysningens funktion blev svaret 
från Zero, att belysningens funktion är att belysa en yta. Visserligen skulle 
belysningen av en yta kunna bidra till rumsupplevelse, men bara, enligt min 
mening, om den belysta ytan befinner sig i ett sammanhang där det uppstår 
variation. Finns det ytterligare infallsvinklar kring ljuset som är intressanta 
kopplade till mina användarstudier? Hur kan man se på ljus om man resone-
rar kring det i ett historiskt och socialt perspektiv, och vad betyder ljuset och 
mörkret(kontraster) för rumsuppfattningen?

4.2 Ljuset ur ett historiskt och socialtperspektiv

4.2.1 Historisk översikt
Elektricitetens historia sett i ett tidsperspektiv är väldigt kort. Det är inte 
länge sedan vi levde under helt andra ljusförhållanden och helt andra förut-
sättningar för arbete, aktivitet och vila. Inte bara förutsättningarna för arbete 
och vila förändrades med elektriciteten utan också våra sociala vanor, rums-
uppfattning och hur vi förhåller oss till rummet. 

I boken Anden i lampan (1993) skriver Jan Garnert om ljuset och mörkret ur 
ett etnologiskt perspektiv. Han beskriver ljusets utveckling från den öppna 
lågan till elektriciteten idag och hur det påverkat oss. Tillgången till ljus var 
från början den öppna eldstaden och Garnert skriver att den   öppna härden 
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var den viktigaste belysningen i många landsbygdsmiljöer ännu vid mitten av 
1800-talet. Ljuskällor med öppen låga användes sparsamt, dels på grund av 
brandrisken men också på grund av tillgång, praktiska och ekonomiska skäl. 
Tillgången av talgljus av djurfett hängde samman med slakten. En normal 
årstillverkning av talgljus vid en medelstor gård i Dalarna kunde vid förra 
hälften av 1800-talet vara 10-12 ljus. (Garnert 1993) Det är lätt att tänka sig 
hur värdefulla dessa ljus måste ha upplevts.   Så kallade lysstickor användes 
som belysning i rum utan eldstad men var opraktiska på grund av den korta 
brinntiden. Oljelampor där vegetabiliska eller animaliska oljor användes 
som bränsle var ljussvaga. Brandrisken och ekonomiska skäl gjorde att man 
oftast använde en ljuskälla som blev rummets enda ljuspunkt. Runt denna 
punkt samlades man för arbete och umgänge medan resten av rummet låg i 
mörker. 

Fotogenlampan är en relativt sen företeelse i ljusets historia och började an-
vändas i slutat av 1800-talet. Fördelarna med fotogen var många. Det osade 
mindre, gav ett bättre ljus som var klart och behagligt, krävde mindre tillsyn 
och var en relativt billig ljuskälla. Vårt förhållande till ljuset ändrades inte 
drastiskt med fotogenet och fotogenlampan var många gånger den enda ljus-
källa i rummet, Till skillnad från talgljus och den öppna härden kunde man 
med fotogenlampan höja ljuskällan och på så sätt blev rummet ljusare och 
spred ljus till fler personer än tidigare ljuskällor gjort, rummet vidgades.

Det första elektriska ljuset var så kallat bågljus och användes för första 
gången på 1870-talet. Bågljuslampor användes inom industrin och var mest 
lämpade för utomhusbruk. Glödlampan började användas kring 1880-
talet och precis som båglampan först i industrin för att sedan tas i bruk i 
andra offentliga rum så som gaturummet, på restauranger och i butiker. 
Till en början drevs den elektriska belysningen av små lokala ångdrivna                             
elektricitetsverk där avståndet mellan ljuskällan och alstringen av energi 
var kort. Förutsättningarna för att glödljuset skulle kunna börja användas 
i stor skala över hela landet var bland annat utvecklingen av trefastekniken 
som gör det möjligt att transportera stora mänger energi, utbyggnaden av 
det elektriska nätverket och en minskning av kostnaderna för elektriskt ljus. 
Trots att tekniken fanns dröjde det länge innan det elektriska ljuset blev van-
ligt i hemmen och fram till först världskriget var fotogen den billigaste ljus-
källan. Det nya ljuset lyste först upp staden och det offentliga rummet innan 
hem och landsbygd. 

Utställningen Ljuset i människans tjänst som anordnades 1929 i Stockholm 
och Stockholmsutställningen 1930, som också var funktionalismens genom-
brått, är två händelser där det nya ljuset och dess möjligheter sattes i fokus 
och visades för allmänheten. Garnert skriver om dessa två utställningar som 
en väl genomförd iscensättning där syftet var att vinna gehör för nya idéer 
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och synsätt. Trots att den elektriska belysningen till en början användes 
sparsamt var det under 1930-talet som det då traditionella tänkandet med 
traditioner och vanor kring ljuset om bland annat sparsamhet och brand-
risk började ifrågasattes och förändras. Ljuset i hemmen kom att präglas av 
funktion kopplat till arbete och sysslor som i skenet från det elektriska ljuset 
kunde utförs även under dygnets mörka timmar. I funktionalismens anda 
utkom flera broschyrer om hur det elektriska ljuset i hemmen bäst kunde an-
vändas inte bara för nytta utan även trevnad, men det kom att dröja fram till 
1960-70 tal innan vi började möbler med ljus. 

4.2.2 Ljus och rum 
Med det elektriska ljuset har rummet förändrats och vidgats från en litet 
rum till ett nästan obegränsat. Den levande lågan gav efter mörkrets inbrott 
ljus till några få personer för arbete och samvaro medan resten av rummet 
låg i mörker. Upphängd i taket spred fotogenlampan ljus i en större del av 
rummet och fler personer fick plats i ljusrummet som bildades. Med elektri-
citeten lystes rummet upp ytterligare, detaljer framträder och större delar 
av rummet kan användas till aktivitet. På samma sätt har det offentliga ljus-
rummet vidgats, först med gatubelysningen och sedan med de upplysta of-
fentliga lokalerna. 

Sett över tid har ljusrummet förändrats från en liten intim sfär till ett nästan 
oändligt ljusrum utan gränser och tydliga kontraster mellan ljus och mörker. 
Vi har gjort natten till dag och idag talas det till och med om ljusföroreningar 
där artificiellt ljus sprids och påverkar ljusrytmen inte bara för oss själva 
utan även för andra arter. Ljusföroreningar diskuteras i artikeln Natten 
försvinner (National Geographic, Sverige 2008;8). Intressant i detta sam-
manhang är dock inte vad ljusföroreningarna skapar för olika arter, utan är 
snarare ytterligare ett exempel på hur ljusrummet vidgats.   

Ljusrummet från den öppna härden till idag kan illustreras genom en bild-
analys (se bilaga 1) där skillnaderna blir tydliga.

4.2.3 Nya sociala vanor 
Med det elektriska ljuset har vi ändrat våra sociala vanor från en liten sfär 
i hemmet under en kort tid efter mörkrets inbrott till möjlighet att umgås 
både i och utanför hemmet under alla dygnets timmar. De första bågljuslam-
porna var starten till möjligheten att arbete under en längre tid av dygnet, 
gatubelysningen gjorde det möjligt att vistas utomhus efter dagens slut och 
upplysta offentliga lokaler har flyttat det socialrummet utanför hemmet. 

4.2.4 Reflektion ljuset ur ett historiskt och socialtperspektiv
När jag under det här projektet läser om och ser på ljuset ur ett historiskt 
perspektiv, slår det mig många gånger hur mycket ljus vi konsumerar i dag 
med tanke på hur kort det elektriska ljusets historia är. Elektriciteten och 
glödlampan har förändrat våra vanor när det gäller dygnsrytm, arbete och de 
sociala. Utvecklingen från den öppna lågan till dagens ljuskonsumtion har 
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bara tagit lite över hundra år om man räknar från det att de första glödlam-
porna togs i bruk. Innan elektriciteten styrde årstidsväxlingarna och dygnets 
timmar livsrytm och arbetstid, det är först under 1900-talet som natten har 
blivit en tid för aktivitet. Med det elektriska ljuset förändrades också rums-
uppfattningen, rummet har växt med ljuset 

5. Designteoretiskt förhållningssätt 

5.1 Min roll som designer
Som designer ser jag mig själv som en ifrågasättande person och en problem-
lösare. Designrollen innebär att kunna förhålla sig till uppdraget utifrån dess 
syfte, karaktär, uppdragsgivare och framför allt till brukarna. Det innebär 
att kunna analysera vad som är relevant i varje enskilt uppdrag och anpassa  
processen därefter. Arbetsverktygen är designprocessens olika delar, min 
egen kunskap och där det behövs andras kunskap. 

I vilken mån en designers egen tolkning eller behov att uttrycka sig kan 
komma till uttryck i produkten beror, som jag ser det, på uppdragets karak-
tär. Min uppdragsgivare Zero har inte definierat ett uppdrag, utan jag har 
själv fått identifiera frågeställningen och har jag därför fått möjlighet att med 
utgångspunkt i brukarens perspektiv fördjupa mina kunskaper om ljus. Min 
egen nyfikenhet och uppfattning om det naturliga ljuset kontra det artificiella 
finns som en underliggande ton i detta projekt. 

 5.2 Introspektion

5.2.1 Introspektion som metod
Introspektion som metod innebär att i ett forskningssammanhang utgå från 
sina egna erfarenheter där det självupplevda är centralt i metoden och där 
subjektet får en talande roll. Det kan var forskaren själv som upplever, obser-
verar, dokumenterar och tolkar, eller så upplever och observerar en utvald 
grupp av personer som ingår i forskningsprojektet. Det viktigaste är att det 
självupplevda kommer till uttryck. 

Självreflektion kan härledas tillbaka till de grekiska filosoferna och utveckla-
des som metod under 1800-talet. Introspektion som metod för att få syn på 
sina egna tankar och det självupplevda har varit vanligt inom filosofi, antro-
pologi, sociologi och psykologi. Enligt Maria Frostling-Henningsson (2004) 
lämpar sig introspektion som metod där forskaren har ett djupt personligt 
och passionerat intresse av det som studeras. Som exempel ger hon forsk-
ning om tillhörighet och exemplifierar detta genom bland annat tillhörighet i 
motorcykelklubbar, fallskärmshoppning och samlarbeteenden. Hon nämner 
dock inte design, vilket enligt min mening är ett område där forskaren/desig-
nerns djupa engagemang i det studerade är viktig, inte minst som drivkraft 
och inspiration i aktuellt projekt men också som forskande metod.  
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Introspektion skulle också vara intressant att använda vid användarstudier. 
Man skulle kunna tänka sig att användarna får observera hur de t ex age-
rar i en viss situation eller hur de brukar eller interagerar med en produkt. 
Frostling-Henningsson nämner också konstnärers utövande av introspektion 
där metoden ligger till grund för deras skaparprocesser och verk. Hon menar 
att metoden utövad av konstnärer inte kan ses ur ett vetenskapligt perspektiv 
utan snarare bidar med förståelse för det som skall gestaltas. Som designer 
måste jag ta hänsyn till projektets art, uppdragsgivare och användare och är 
i den rollen mer av en forskare än konstnär, men att inte använda sig av den 
konstnärliga sidan av vad introspektion menas, tror jag ger själlös och intet-
sägande design under själva gestaltandet, även om det är upp till brukaren 
att göra själva tolkningen. En drivkraft under det här projektet är hur jag 
själv upplever och fascineras av ljus. Min uppfattning är att det som desig-
ner är svårt att helt lämna egna erfarenheter åt sidan. Projektets resultat är 
tolkningar av insamlad fakta passerad genom mig som person och därmed 
färgad av mina erfarenheter, kunskaper och visioner. 

5.2.2 Dagboksanteckningar som teknik och flödesskrivning
En teknik att använda sig av inom introspektion är dagboksanteckningar. 
Anteckningarna gör det möjligt att under en längre tid dokumentera        
upplevelser för senare analys. 

Jag har kontinuerligt under det här projektet använt mig av något som jag 
kallar flödesskrivning vilket inte alls är samma teknik som strukturerade 
dagboksanteckningar, utan snarare ett sätt att för mig själv synliggöra mina 
upplevelser, tankar och idéer som är relevanta för projektet och som annars 
skulle komma bort i planering, struktur och ordning. Att synliggöra de egna 
tankarna är en del av introspektion. Under flödesskrivningen skriver jag 
spontant utan regler och struktur för att själv lättare kunna se och fånga vad 
jag tänker, ser och reflekterar över. Anteckningarna blir ett stöd för mig i min 
process och finns därför indirekt i mitt projekt och min uppsats.   

5.2.3 Introspektion en ljusstudie
Med det elektriska ljuset vidgades rummet och rumsuppfattningen. Redan 
med fotogenlampan kom ljuset att placeras pendlande ner från taket för en 
större ljusspridning i rummet och med det elektriska ljuset vidgades rummet 
och rumsuppfattningen ytterligare. Men är det inte så, att med den ökande 
tillgången till ljus fram till idag har rummets dramatik försvunnit? På det 
sättet vi använder ljus i dag har vi vidgat på rummets gränser till ett nästan 
oändligt rum där avsaknaden av mörker i förlängningen gör ljuset platt, in-
tetsägande med avsaknad av dramatik. Med tanke på vad som framkommit 
vid användarstudierna med önskemål om mer dramatik och variation i ljuset 
samt kontrasters inverkan på rumsuppfattningen är det intressant att reflek-
tera, inte bara över ljuset utan även mörkret. Jag har i ett tidigare projekt 
försökt ta reda på vad som finns i mötet mellan ljuset och mörkret. Det jag då 
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kom fram till är intressant även i detta projekt och jag vill dessutom knyta an 
till introspektion som metod.

 Under en höstvecka bestämde jag mig för att endast använda stearinljus 
som ljuskälla. Jag kom fram till att dramatiken i rummet och den rumslighet 
som mötet mellan mörkret och den lilla ljuskällan gav är intressant. I mötet 
mellan ljuset och mörkret ryms en rumslighet som är svår att uppleva om 
man så bara använder sig av den minsta elektriska ljuskälla tillsammans med 
det levande ljuset. Det jag upplevde var, tillskillnad från att rummet vidgas 
och växer vid rikligt med ljus, att rumsuppfattningen förtätades och att det 
i mötet mellan ljus och mörker växer fram ett rumsdjup som är intressant.  
Det levande ljuset är också flyttbart och skapar på så sätt rumslighet på va-
rierande platser, det skapar rum i rummet.  

5.2.4 Reflektion introspektion

Kopplar jag min ljusstudie till metoden introspektion blir det tydligt hur 
det självupplevda kan leda till nya frågeställningar och ge kunskap som för 
projektet framåt. Under ljusstudien observerade jag och förde dagboksan-
teckningar om vad jag såg och upplevde. Kopplat till det här projektet ställer 
kunskapen nya frågor. Kan en flyttbar armatur skapa en varierande eller 
fördjupad rumsuppfattning och bidra till flexibilitet i rummet på det sätt som 
användarna efterfrågar utan lika stora kontraster mellan ljus och mörker 
som den levande lågan ger.

6. RESEARCH

6:1 Användarstudier

6.1.1 Besök hos användarna 
I användarstudierna har jag studerat användarna i deras hemmiljö, hur de 
lever och använder sina rum. Till besöken hade jag förberett ett antal inter-
vjufrågor, men det visade sig ganska snart att de flesta hade mycket att berät-
ta och att det spontana samtalet gav mer än de i förväg förberedda frågorna

Samtliga användare jag besökt har en öppen planlösning i den del av huset 
där de vistas mest och utför flest aktiviteter. Jan-Ove Medin på Trivselhus 
i Växjö bekräftar att den öppna planlösningen är den mest förekommande 
vid nyproduktion av hus idag. Anledningen är enligt Jan-Ove social, man vill 
vara tillsammans och umgås. Våra vanor har dessutom ändrats och är inte 
lika formella idag som tidigare och den öppna planlösningen ger dessutom 

Bilder ljusstudie introspektion
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tillgång till ljus påpekar Jan-Ove. (Illustration över öppen planlösning se bi-
laga 2)

Även om de olika delarna i den öppna planlösningen innehåller specifika 
funktioner och är kopplade till en viss aktivitet så som t ex laga mat och äta, 
är upplevelsen vid mina besök att rummens gränser flyter samman och bil-
dar en helhet. Helheten gör att man har kontakt med varandra även om man 
inte vistas på exakt samma ställe eller utför samma aktivitet.

Köket är det rum i den öppna planlösningen som samtliga användare näm-
ner som den plats där det oftast utförs olika aktiviteter vid ett och samma 
tillfälle. Familjen Ahnegård berättar att de i köket lagar mat, läser läxor och 
leker. - ” Vi gör nästan allt i köket, här lever vi”. 

 En annan användare beskriver att köket är husets hjärta. Några som har 
barn, beskriver att barnen idag finns över allt i hemmet och att det inte finns 
finrum på samma sätt som förr. Användarna beskriver också att golvet an-
vänds för aktivitet, t ex så leker de, vilar, dansar och utför yoga på golvet.

Alla de användare jag intervjuat nämner att de vid flera tillfällen och åter-
kommande saknar tillräckligt med ljus eller upplevt att ljuset antigen är för 
starkt eller svagt för den aktivitet de utför. Det saknas någon form av drama-
tik mellan ljus och mörker och att nyanserna är för få. För att lösa problemet 
med för lite ljus eller avsaknaden av dramatik mellan ljus och mörker har 
användarna tillfälligt hämtat armaturer från andra rum.  

6.1.2 Flexibilitet

I projektbeskrivningen står att armaturen skall erbjuda flexibilitet och 
relevant ljusspridning med hänsyn till aktivitet. Slår man upp flexibilitet i 
Svenska Akademins ordbok är betydelsen böjas, böjlig, böjbar. Men vad är 
flexibilitet för användarna och vad blir betydelsen om man kopplar det till 
ljus i hemmet? Ett antal personer har svarat på frågan vad flexibilitet är för 
dem. Dels vad det betyder generellt och sedan kopplat till deras hem, ljus och 
ljus i hemmet.(sammanställning av svaren se bilaga 3) 
På frågan vad är flexibilitet är för dig används ord som böjlig/böjbar, rörlig 
och elastisk. Men också förändringsbenägen, mångfacetterad, fri att välja och 
valbar.

Om frågan kopplas till hemmet, med andra ord vad flexibilitet är i hemmet 
svara de tillfrågade så här: Att kunna vara fri, valbarhet, förändring, flyttbar, 
att jag kan göra nytt, skapa något nytt.

Kopplas flexibilitet till ljus blir svaren: Att det går att göra annat än bara 
tända/släcka en föränderlig ljuskälla som är rörlig eller ändrar ljusstyrka, 
tillgodose mina behov, att kunna påverka själv, levande ljus är flammande 
och flyttbara. 

Om ljus och flexibilitet kopplas till hemmet beskriver de tillfrågade betydel-
sen mer utförligt till exempel: Roligt att kunna använda befintliga lampor på 
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olika sätt under dygnet, att de ändrar karaktär. Att man kan ändra ljusbilden 
i rummet. Att kunna variera ljus mer och då tänker jag inte på dimmer. Inte 
en fast takbelysning utan olika källor som var för sig eller kombinerat på 
olika sätt skapar olika stämningar och varierar i ljusstyrka. 

6.2 Rummets traditionella struktur
Projektets vision är att skapa en produkt som löser upp rummets                  
traditionella struktur och på så sätt inbjuda till och underlätta aktivitet. Vad 
är då ett rums traditionella struktur?

Det skulle kunna vara hur rummen är fördelade och uppdelade i ett hem. Tit-
tar man på planlösningen i nyproducerade hus i dag är rummen oftast öppna 
sammanhängande ytor för gemensam aktivitet. Tittar man däremot på 
belysningen är den statisk och ofta traditionellt placerad över matbord och 
soffbord, i hörn och mot tak. Den öppna planlösningen inbjuder till rörelse 
och aktivitet medan belysningen är statiskt placerad för en mindre flexibel 
användning av rummet, en traditionell struktur. Tittar man på hur man med 
fotogenlampan kom att hänga ljuskällan pendlande från taket finns en tydlig 
koppling till pendelarmaturer i dag och på vilket sätt de brukas. 

6.3 Utbudet av armaturer i dag
För att analysera hur utbudet av armaturer ser ut idag och vad de har för 
funktion har jag gjort en kort sammanställning i bilder. Till antalet är utbu-
det näst intill obegränsat, där utryck och funktion upprepas. (se bilaga 4)

6.4 Reflektion och slutsats användarstudier, flexibilitet och rum-
mets traditionella struktur
Min slutsats av användarstudierna är att många i dag har en öppen planlös-
ning där rummen flyter samman utan tydlig avgränsning och att det ger möj-
ligheten att utföra olika aktiviteter vid ett och samma tillfälle och tidpunkt,     
t ex matlagning och att umgås. Att användarna saknar variation och drama-

Lek och yoga exempel på 
aktivtet öppna ytor

Traditionellt placerad 
belysning
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tik i ljuset och att de ofta saknar tillräckligt eller snarare rätt ljus för tillfälle 
och aktivitet. Att ljussättningen många gånger är traditionellt planerad och 
inte tar hänsyn till flexibiliteten i rummet eller till användarens behov vid en 
specifik situation eller aktivitet. Jag drar slutsatsen att för de tillfrågade är 
flexibilitet något som är föränderligt. Kopplat till en artefakt blir den förän-
derlig i sig t ex böjbar eller elastisk och kopplad till ljuset föränderlig i rum-
met samt föränderlig i tid, det vill säga rörlig och dynamisk. Den traditio-
nella ljussättningen förstärks av de produkter som finns på marknaden idag 
som med får undantag innehåller traditionella lösningar när det gäller såväl 
teknik som utformning och funktion. Jag upplever att traditionella lösningar 
sällan erbjuder nyanser eller dramatik i ljuset som användarna efterfrågar. 

6.5Teknik

6.5.1 LED
Så kallade ljusdioder eller LED alstrar ljus i en process som kallas elektro-
luminicens. Det synliga ljuset ligger inom ett våglängdsområde mellan 380-
780 nanometer. Dagsljus och glödljus alstrar ljus över ett brett spektrum i 
synspektrat medan dioder alstrar ljus inom ett smalt område och skiljer sig 
därför från det ljus som vi är vana med. Röda dioder har producerats sedan 
1962, men utvecklingen började redan 1907. Förutom rött finns dioder i 
färgerna orange, gul, grön, och blått. För att få vitt ljus tillsätter man till blå 
dioder ett fosforiserande lyspulver som ger ett bredare våglängdsområde,   
eller genom additiv färgblandning av röda, blå och gröna dioder. Till en bör-
jan användes dioder som signalljus i t ex trafikljus och som indikatorljus i 
elektriska apparater. Dagens LED teknik lämpar sig bra för offentliga miljöer 
och fördelarna är många. De är driftsäkra, har låga drift- och underhållskost-
nader, lång livslängd, är skak och stöttåliga, fungerar bra vid ljusreglering 
och färgväxling. Reaktionstiden mellan tänt och släkt är kort och diodernas   
storlek ger kompakta lösningar. För konsumentbruk fungerar idag dioderna 
i t ex dekorativ effektbelysning och i ficklampor. Till skillnad från t ex glöd-
lampan är dioderna inte rundstrålande utan sprider ljuset 170 graders vinkel.  

Om dioderna skall kunna börja användas som en vanlig ljuskälla i våra hem 
krävs det att tekniken utvecklas under de kommande åren. I artikeln Snart 
lyser dioderna upp våra hem (DN 19/4 2009) säger Gunnar Björk, professor 
i fotonik på KTH att LED är framtiden. Jan Ejhed, professor i ljusdesign på 
KTH säger i samma artikel att han tror att det handlar om fem år innan LED 
finns i våra hem. 

För att dioderna skall fungera i ett belysningssammanhang måste de placeras 
på ett kretskort som möjliggör elektriskanslutning. Grupperingen av dioder i 
modulen kan ske utifrån tänkt användningsområde och upplevelse av ljuset. 
På kretskortet kan dessutom optiska, elektroniska och mekaniska kompo-
nenter placeras samt förses med strömbegränsare. Ännu är dioder relativt 
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dyra och med teknikutvecklingen måste inköpskostnaderna för LED sänkas 
för att det skall vara intressanta på en konsumentmarknad. 

Fördelarna med LED är många men det finns också nackdelar. Bland annat 
alstrar dioderna en egenvärme som är negativ för livslängden. På grund av 
detta måste de förses med en kylplatta som tar plats i belysningskonstruktio-
nerna. Inköpskostnaderna som än så länge är höga är en annan nackdel samt 
att det kan finnas en viss bländningsrisk om dioderna rikts fel. Att det vita 
ljuset i dioderna i jämförelse med andra ljuskällor upplevs kallt är en annan 
nackdel. 

6.5.2 Ljusjämförelse
Eftersom LED-ljuset upplevs som kallare och vitare än glödljuset vi är vana 
med har jag gjort en ljusjämförelse. Den LED jag avänt vid jämförelsen 
är varmvit, men upplevs trots det något kallare än glödljuset. En annan       
skillnad är att LED-ljuset känns något plattare än glödljuset. Vilket troligt-
vis har sin förklaring i att ljuset från glödlampan alstras till följd av värme 
medans ljuset i LED alstras genom elektroluminicens. Den glödande tråden 
ger upplevelsen av variation. Glödlampan är under utfasning men är trots 
det en referens till vår upplevelse av elektrisktljus. Kanske kommer vi att 
anpassa oss till upplevelsen av det nya ljuset och få nya referenser precis som 
vid övergången från den öppna lågan till det första glödljuset. Samtidigt rym-
mer LED-tekniken andra möjligheter.

6.5.3 Reflektion LED
Tittar man på diodernas utveckling kan man se att de precis som glödljuset, 
i belysningssammanhang först fått sin användning i offentliga lokaler, men 
teknikutvecklingen gör att de i framtiden kommer att fungera som ljuskälla 
i våra hem, och det inom en snar framtid. LED- tekniken är intressant efter-
som det innebär att man kan skapa helt nya möjligheter i ljussättnings och 
belysningssammanhang med bland annat färgvariationer och ljusreglering. 
I relation till slutsatserna från användarstudierna är tekniken intressant att 
applicera på armaturen i detta projekt. 

Glödlampa LED
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6.6 Formanalys Zero
Zero tillverkar främst armaturer för offentlig miljö och för att få lite struktur 
på sortimentet har jag delat in det i funktionsbelysning, miljöbelysning och 
belysning för utomhusmiljö. Zero samarbetar dessutom med Orrefors Kosta 
Boda där sortimentet utgörs av armaturer i kristallglas (se bilaga 5). 

Vid min formanalys (se bilaga 6) har jag främst utgått från det som jag       
definierat som miljöbelysning. Jag har försökt hitta det som känns signifi-
kativt för Zero, en röd tråd. Formspråket känns rakt, ärligt och tydligt där 
materialens karaktär kommer till uttryck utan omskrivningar och där grund-
formerna går att spåra. Detaljer och materialmöten är redovisade. För mig 
finns det något tyst, nästan självklart över produkterna. Placerade i ett sam-
manhang tar vissa produkter för sig av rummet också med en slags självklar-
het. Vissa produkter har något väldigt diskret lekfullt över sig. 

6.7 Färganalys Zero
Vid genomgång av sortimentet hittar man förutom metall, vitt, svart och sil-
ver som huvudfärger två återkommande kulörer, gul och rödorange. 

7. Designprocessen 

7.1 Designprocessens olika delar
Det är intressant att reflektera över designprocessen och dess olika delar. 
Enkelt och grafiskt kan man beskriva designprocessen som en rak linje med 
utgångspunkt i definieringen av ett problem eller ett uppdrag och slutpunkt 
i färdigställande av en produkt. Där emellan finns inhämtning av informa-
tion i form av research, analys, idéarbete, utvärdering, revidering, beslut och 
gestaltning. Det är designerns roll att hantera och förhålla sig till de olika 
delarna och av dem skapa en helhet. Eftersom ett designprojekt sällan är det 
andra likt blir det också designerns roll att välja metoder utifrån projektets 
art. Min uppfattning är att designprocessen inte är en linjär process utan att 
den snarare består av en växelverkan mellan de olika delarna.
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För att ta sig fram i designprocessen finns ett antal metoder som leder arbe-
tet framåt och som gör det lättare att ställning och fatta beslut. Valet av me-
toder kan variera beroende på projektets karaktär och syfte. Jag har valt me-
toder som jag upplever relevanta i det här projektet och som fört mig framåt 
och underlättat beslut, de redovisas under kommande rubriker. 

7.2 Arbetsmetoder

7.2.1  ITK
Att veta vart man befinner sig, själva utgångspunkten och vart man är på väg 
är en fördel i en utvecklande arbetsprocess. I en större arbetsgrupp under-
lättas arbetet om inblandade parter har en samsyn på projektet och det mål 
som skall uppnås. ITK-Identity Tool Kit är ett verktyg som tydliggör, skapar 
samsyn och underlättar strategiska val i en arbetsprocess där det är vikigt 
att alla styr mot samma mål. Ord kan tolkas på många olika sätt medan bil-
der lättare skapar en gemensam syn och därför används också bilder som 
ett redskap i denna process. Jag har applicerat delar av metoden på utveck-
lingen av armaturen för att i min egen arbetsprocess förstärka och tydliggöra 
nuläge och framtid. 

Med en Imagebord visualiseras en idé eller koncept. Valet av bilder utgår 
från några ledord som representerar idéns kärnvärden. Ledorden omsätts 
sedan och visualiseras i bilder. 

Imagebord i det här projektet visualiserar de allra första tankarna kring pro-
jektet. Ledorden är tänjbar, rörelse, förnyelse och närvarande.

Närvarande i rummet

Att tänja på givna gränser

Förnyelse, att hitta nya sätt att förhålla sig/se utanför det traditionella

Rörelse skapar aktivitet 

Egen illustration designprocessen
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Statebord beskriver nuläget med ledord och i bilder. Jag har förtydligat nu-
läget utifrån hur användarna upplever belysningen i sitt hem idag. Ledorden 
är statisk, onyanserad, stillastående och traditionell. 

Statisk- oförmögen till förändring

Onyanserad – det är antigen ljust eller mörkt

Stillastående – fast installerad eller stationärt placerad

Traditionell – traditionella lösningar teknik och from

Positionboard uttrycker de traditionella armaturerna som finns på markna-
den idag och riktningen framåt, där armaturen skall hamna i framtiden. I 
tiden rör den sig från statisk till dynamisk och i rummet från fast till rörlig. 
Lösningen skall sträva efter att vara rölig och dynamisk. 

Imagebord

Stateboard

Statisk

Onyanserad

Stillastående

Traditionell
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Genom shape and colour förtydligas det framtida formspråket. Formen är 
inspirerad av frökapslar där frökapseln innesluter och håller frön. På samma 
sätt innesluter och håller armaturens ytterform ljuset. Framtiden speglas av 
upprepade former, teknik och materialet metall. Ljuset i armaturen repre-
senterar färg över ett spektrum.
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7.2.2 Funktionsanalys

Funktionsanalysens uppgift är att underlätta att tänka kring en produkt i 
lösningar istället för funktioner. Metoden ringar in produktens egenskaper 
och underlättar sökandet efter nya lösningar istället för de vedertagna. Jag 
har använt funktionsanalysen som ett stöd och kom-i-håg så att inga av de 
viktigaste funktionerna blir olösta i slutresultatet. Den primära funktionen 
anges som huvudfunktion medan övriga funktioner anges som nödvändiga 
och önskvärda. 

Funktion                           Klass                    Anmärkning

Erbjuda ljus   HF

Variera i ljusstyrka Ö

Förstärka rummet  Ö  Upplevelsen av rummet

Kommunicera värme Ö  Genom närvaro

Medge förflyttning Ö 

Erbjuda grepp  Ö

Underlätta aktivitet Ö

7.2.3 Idégenereringsmetod
Det finns fler bra idégenereringsmetoder och en av de vanligaste är kanske 
brainstorming. Det viktigaste vid all slags idégenerering oavsett metod är 
att inte värdera eller kritisera det man kommer fram till under själva gene-
reringen utan väntar med detta tills efteråt. Då kan man istället objektivt 
utvärdera förslagen mot uppställda krav och önskemål. Ibland använder jag 
mig av en egen variant av brainstorming eller mindmapp där jag låter mina 
tankar förgrenas till ett rotsystem. Jag kan senare ringa in de tankar och 
idéer som jag tar vidare i projektet. 
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7.2.4 Dot Sticking en utvärderingsmetod
Vid Dot sticking jämförs de alternativ som skall utvärderas och ges ”poäng” 
eller ”röster” genom färgade markörer. De olika färgerna kan representera 
antigen, i utvärderingen deltagande person eller en egenskap som efterfrågas 
i det som utvärderas. Färgmarkörerna är en snabb indikator på resultatet 
i utvärderingen. Jag har använt Dot sticking vid utvärdering av formen, se 
7.5.2

7.3  Koncept

7.3.1 Koncept och utvärdering
Tre koncept har arbetats fram utifrån research, teori, arbetsmetoderna ITK 
och idégenerering.

Koncept 1: Armaturen söker upp användaren och erbjuder relevant  ljus-
spridning efter aktivitet. En slags robot som själv utför aktivitet och samti-
digt stödjer användarens aktivitet genom att erbjuda relevant ljusspridning. 

Koncept 2: Armaturen läser av dygnsrytmen och förstärker/synliggör va-
riationen i ljus efter dygnets timmar för användaren. Armaturen är flyttbar. 
Kopplingen till aktivitet är indirekt genom förstärkning av dygnsrytmen mel-
lan natt och dag och aktivitet och vila. 

Koncept 3: Armaturen läser av om någon befinner sig i rummet och varierar 
ljusstyrkan. Användaren kan även själv variera ljusstyrkan och färg på ljuset 
samt förflytta armaturen i rummet. 

Ställer jag koncepten mot användarstudier och övrig research kommer jag 
fram till att armaturen i koncept ett känns långt från Zeros sortiment och 
väldigt konceptuell. Jag vill dessutom i projektet arbeta med en armatur som 
känns närmare användaren och vad de efterfrågat. Kopplingen mellan akti-
vitet och dygnsrytm i koncept två stödjer inte heller vad användarna efter-
frågat i användarstudierna utan är endast indirekt kopplad till aktivitet. Jag 
beslutade mig därför att arbeta vidare med koncept tre.  

7.3.2 Utveckling av konceptet
Genom att använda mig av LED som ljuskälla och teknik kan ljusstyrka och 
ljusfärg ändras och varieras utifrån användarens behov. Skapa den flexibi-
litet i form av variation och dramatik i ljuset som efterfrågas och dessutom 
spegla och förstärka känslor. Variationen bidrar dessutom till kontraster som 
stödjer rumsuppfattningen och i kombination med flyttbarhet skapa rum i 
rummet samt rörelse. Lösningen skapar dessutom en ljuspunkt att samlas 
kring och stödjer aktiviteten umgås och att vistas i rummet.  
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7.3.3 Funktionsflöde
Ett flödesschema illustrerar och beskriver armaturens funktion.

7.4 Material 
Armaturens känsla i formspråket hämtar inspiration från frökapslar i na-
turen, från teknik och det futuristiska i rymdskepp. Två världar med olika 
uttryck möts, en robust teknisk och en spröd organisk. Traditionellt arbetar 
Zero med metall och glas i sitt produktsortiment. Två material som passar 
armaturens uttryck där glaset får representera det mer sinliga i frökapslar-
nas sprödhet medan metallen står för det tekniska och robusta. Eftersom          
armaturen skall vara flyttbar kan kombinationen glas och metall göra          
armaturen för tung. En lösning skulle då vara att tillverka kupolen i plast. 
Nackdelen med plast är att mötet mellan materialen inte blir lika spännande.

7.5 Ljuskällan
Ljusspridningen i en LED är inte rundstrålande som på en glödlampa utan 
ljuset sprids i en vinkel av 170 grader. På konsumentmarknaden har jag inte 
hittat någon LED- ljuskälla som erbjuder tänkt ljusspridning i armaturen. 
En lösning skulle kunna vara att montera dioderna i ett runt knippe för ljus-
spridning över 170 grader. Prototypen till detta projekt innehåller en ljus-
källa vars ljusspridning är 170 gr. 

7.6 Skissarbetet
Känslan eller själva essensen av armaturen börjar med en tidig skiss. Skissen 
har inget med själva formen att göra utan fångar istället själva essensen av 
armaturen. Skissen beskriver vad armaturen skall tillföra rummet. Från ett 
statiskt och onyanserat rum till ett rum med rörelse, flexibilitet och aktivitet.  
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7.6.1 Skissfaser 
Skissarbetet går sedan i olika faser och de första skisserna mot en form är 
ostrukturerade och följer snarare en intuition än medvetenhet och struktur. 
Skissandet trevar sig fram för att tydliggöra visualisera, mer för mig själv än 
för andra. Det är som ett slags tyst utforskande av tankar och idéer. 

 

För att de första tankarna i inte skall stanna på papperet försöker jag        
ganska snart överföra dem till enkla 3D skisser. Materialet är ståltråd och en       
gammal vattenflaska. 
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Med de två första skissfaserna sätter jag fingret på vad jag vill komma åt och 
tar ut riktningen i det fortsatta skissarbetet. Nästa fas är mer undersökande 
där jag försöker hitta detaljer. I det här projektet har frökapslar varit en  in-
spirationskälla och jag har undersökt hur de ser ut och vilken känsla de har.

 

Nästa steg blir att återigen visualisera det på papperet undersökta i en         
3D-modell. 
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7.6.2 Grepp 1
Armaturen är flyttbar och därför är det viktigt hur den upplevs och hur det 
känns när man lyfter och flyttar den. Den skall dessutom kännas trygg och 
stabil där den placeras i rummet.

Några testpersoner fick prova två modeller och beskriva hur de upplevde 
själva greppet.

 

Testpersonerna upplever att modellen känns ostadig i handen dels på 
grund av trådkonstruktionen i sig där tråden upplevs vek och dels för att 
greppet hamnar långt ut från glaskroppen vilket upplevs som påfrestande                 
för handleden. 

Slutsatsen blir att ”handtagen” som samtidigt utgör stöd och skydd för glas-
kupolen i armaturen, måste vara stabilare och sitta närmare glaset för att 
erbjuda ett bättre, tryggare och stabilare grepp. 

Vid ett besök hos Konrad Eriksson och Co AB, Nybro för att diskutera 
konstruktion och material tittade jag på möjligheten skära ut armaturens 
handtag/ben i plåt istället för att använda mig av tjockare ”tråd eller rör”.           
Det skulle eventuellt ge ett stabilare intryck och ett tryggare grepp.

7.7 Formarbetet

7.7.1 Formen kopplad till Zero en fördjupad formanalys
För att min armatur skall passa in i Zeros sortiment måste jag anpassa form-
tankarna till ett formspråk som känns signifikativt för Zero. Detta har jag 
gjort genom att fördjupa (se bilaga 7) den tidigare formanalysen. Tittar man 
på sortimentet kan man se att grundformerna går igen i många produkter.     
Genom att koppla grundformerna till tidigare skisser och kombinerar dem 
kom jag fram till att utgå från konen i det fortsatta formarbetet.

7.7.2  Att hitta uttrycket och balans i formen
För att hitta rätt uttryck och balans i formen har jag provat att justera små 
detaljer på grundformen i steg. Genom att placera mittlinjen olika högt    
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ändras formen från ett jämt och liksidigt uttryck till ett uttryck med rikt-
ning. Vidare undersökte jag vad som hände om formen ändras från rak till 
konvex. Formen skall ge ett stabilt intryck och samtidigt inbjuda till rörelse 
och till förflyttning. Formstegen utvärderades utifrån orden stabil, riktning,            
inbjudande och vänlig enligt en metoden Dot sticking. (Bilaga 8 )

7.7.3  Yttre from
Den inre och yttre formen hänger samman och bildar en helhet. Precis som 
med den inre formen har jag arbetat med den yttre formen i steg där de 
olika formelementen närmar sig varandra. Jag har skissat och klippt ut olika      
lösningar i papp för att kunna jämföra och utvärdera (Bilaga 9)

7.7.4 Grepp 2

Materialet till den yttre formen är 2mm tjock plåt. Funktionen för den yttre 
formen är att skydda glaskupolen i samband med förflyttning, utgöra stöd 
vid placering samt medge förflyttning samt erbjuda grepp. Vid utvärdering 
av det nya greppet visade det sig att lösningen erbjuder flera olika möjlig-
heter till och att valet beror på hur armaturen är placerad eller vinklad.           
Intressant är att testpersonerna för greppet visade på de nya möjligheterna 
vilket visar att användarstudier och test med brukare ger en möjlighet att 
hitta lösningar som aldrig skulle komma fram i teorin. I jämförelse med 
grepp ett sitter nu ”handtagen” närmare glaskupolen vilket upplevs som ett 
mer stabilt grepp.(Bilaga 10)

7.8 Färg
Upplevelsen av ljuset och dess variation i ljusstyrka och färg som använda-
ren själv kan påverka är den viktigaste delen av armaturens uttryck. Valet av 
armaturens färg är därför nedtonad och underordnad ljuset. Metalldelarna 
är lackerade i en svagt bruten vit och glaset frostat, detaljer i accentfärger 
på den del av gummi som ligger mellan metallringarna och glaset. Färgvalet 
stämmer också överens med färgerna i Zeros sortiment se 6.7 

7.9 Produktion av prototyp

7.9.1 Teknik
Som designer innebär det att när den egna kunskapen inte räcker till ta 
hjälp av andra. Så har det varit i detta projekt angående tekniken. Min egen       
kunskap i elektronik är allt för liten om inte obefintlig för att kunna lösa     
armaturens funktion i praktiken. För att lösa detta har jag fått ta hjälp av 
andra vilket inte alla gånger varit lätt. Jag har stött på motstånd när jag be-
rättat om armaturens funktion och jag har uppfattat det som en oförståelse 
för viljan att göra något utanför det redan givna. Att hitta någon som velat 
berätta för mig hur tekniken skulle kunna fungerar har tagit mycket tid som 
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påverkat det övriga arbetet. Att det ibland behövs tid för att övertyga andra 
om en bra idé blir en erfarenhet att ta med till kommande projekt.

För att lösa funktionen i min armatur behövs det på ett kretskort monte-
ras ett antal komponenter. En pirsensor känner av rörelse i rummet. Tre        
kondensatorer som reglerar ljuset steglöst genom att den sakta laddas upp 
och ner och på så sätt reglerar ljusstyrkan. Två resistorer begränsar ström-
men och fördelar spänningen. En spänningsregulator reglerar spänningen 
från 12 v som LED kräver till 5 v som sensorn klarar. Två dioder likriktar 
strömmen och fungerar ungefär som en enkelriktad gata. Dimmerfunktionen 
utgörs av ett variabeltmotstånd. (Flödesschema se bilaga 10)

Stor hjälp till att lösa teknikfrågan har Peter Köppen, lärare i elektronik på 
Åkrahällsskolan i Nybro varit. Han har förklarat hur elektroniken fungerar, 
hjälpt mig med alla komponenter, och hur de kopplas på kretskortet. 

Eftersom armaturen är flyttbar laddas den efter samma princip som en     
mobiltelefon. Tanken är att batteriet skall ryms i samma del som elektro-
niken. Jag har under detta projekt valt att inte fördjupa mig i laddnings-
funktionen utan fokuserat på upplevelsen av ljuset och med den tillhörande 
teknik. 

 7.9.2 Glas

Glaset till armaturen är blåst i glashyttan som ligger ett stenkast från skolan. 
Innan det är dags för blåsning måste en form tillverkas. Till mer komplexa 
former är en trä- eller grafitfrom att föredra. Trots den relativt komplicerade 
formen i armaturen har blåsningen skett i gipsform. Som nämnts ovan har 
frågorna kring elektroniken tagit tid från övrigt arbete och av tidsskäl har 
därför inte någon träform kunnat beställas. 

Den positiva formen, det vill säga hur glaset skall se ut är också tillverkad 
i gips. Kring denna form gjuts sedan själva formen till blåsningen, den          
negativa formen. Dagen innan blåsningen ställdes formen ovanpå glasugnen 
för att torka och värmas. Medan blåsaren förbereder glasmassan doppas for-
men i vatten och sprayas med en blandning av vatten och sirap, detta för att 
underlätta rotationen av glasmassan i formen. Efter det att glaset sakta sval-
nat i en tempererad ugn färdigställs det i kallverkstaden. Där blästras glaset 
på insidan, överflödigt glas vid öppningen kapas bort och kanten slipas. 

Vid första blåsningstillfället visade det sig att gipsformen inte fungerade 
som tänkt och att det var näst intill omöjligt att rotera glasmassan i formen.     
Anledningen till detta kan vara att jag överarbetade ytan i formen eller han-
terade förberedelserna med sirapsvattnet fel. 
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7.9.3 Metall
Metalldelarna är laserskurna i 2 mm tjock plåt. Tjockleken är minsta tjocklek 
som behövs för att metalldelarna skall kunna bära glaset. Tjockare metall är 
inte aktuellt eftersom det i sin tur påverkar tjockleken på metallringarna. Allt 
för grov tjocklek på dessa skulle ge ett klumpigt och allt för robust känsla i 
förhållande till glaset. 

7.10 Ett beskrivande scenario
Karin har hämtat barnen på dagis och på väg hem stannade de för att handla.  
Oktoberdagarna är korta och det börjar redan bli mörkt trots att klockan 
inte är mycket, dessutom regnar det. Både Karin och barnen är hungriga och 
trötta, de längtar hem till värmen. Sebastian och Lisa sitter tysta i bilen och 
Karin funder över arbetsdagen som inte blev som hon tänkt sig. Väl hemma 
låser Karin upp, öppnar dörren och kliver in i hallen. Under ett ögonblick lig-
ger hallen i mörker, men så lyser det till borta i hörnet där den gamla skän-
ken står. Sakta går ljusnivån upp och hallens konturer framträder. Skönt att 
vara hemma i ljuset och värmen tänker Karin och tar av sig de våta ytterklä-
derna, tar kassarna med mat med sig in i köket för att börja med middagen.

Karin och Lars har byggt om planlösningen i det gamla huset och på nedre 
våningen utgör kök, matrum och allrum en sammanhängande yta. I vanliga 
fall upplevs rummet som ljust då de har stora fönster som släpper in dags-
ljuset och dessutom är väggarna nästan uteslutande målade i vitt. Nu i höst-
rusket speglar sig istället mörkret i glaset. Karin måste tända alla lampor i 
köksdelen för att få tillräckligt med ljus till matlagningen. Ljuset känns hårt 
och onyanserat mot mörkret utanför. Innan de åkte till dagis i morse han 
Sebastian bygga en halv stad med klossar och torn på golvet i allrummet. Un-
der vägen hem har han funderat ut hur det skall gå en järnväg genom staden 
och han är ivrig att komma igång med byggandet. Sebastian bygger och byg-
ger och snart går järnvägen till hälften under soffbordet. Karin tycker det ser 
mörkt ut där Sebastian ligger och hämtar lampan i hallen för att placerar den 
på golvet. Lars kommer strax innan middagen. Han och Lisa hinner hjälpas 
åt att duka bordet innan Karin ropar att maten är klar. Nu när hela familjen 
är samlad är det skönt att få varav ner lite efter dagen. Karin släcker lam-
porna hon tänt vid matlagningen och Lars hämtar lampan på golvet, slår om 
brytaren och reglerar ner ljuset till en behaglig nivå. Mörkret och lugnet sän-
ker sig i rummet medan familjen samtalar om dagen i skenet från lampan. 

Middagen är överstökad och än hinns det med lite arbete och läxläsning 
innan kvällen är slut. Karin dukar av, Sebastian vill se på tv och Lisa hämtar 
hemläxan, slår sig ner vid matbordet igen och vrider upp ljuset. 

Natten är tyst, stilla och mörk. Karin vänder sig i sängen och kan inte släppa 
tankarna på arbetsdagen. Tillslut ger hon upp och går ner i köket för att koka 
lite varm mjölk i hopp om att få lite ro. På köksbordet står lampan och glöder 
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stilla och när hon kliver in i köket går ljuset upp till en alldeles lagom nivå 
för nattankar och där hon sitter vi bordet känns den nästan som en vän att 
anförtro sig till.  

8. RESULTAT
Resultatet av det här projektet är en flyttbar och laddningsbar armatur där 
ljusstyrkan regleras via en sensor men också manuellt.  Armaturens erbjuder 
ljus vilket uppnås dels genom att en sensor regerar på rörelse (aktivitet) i 
rummet och stegvis reglerar ljuset och dels genom den manuella funktio-
nen där användaren själv väljer och reglerar ljusstyrka. På så sätt uppfylls 
även den önskvärda funktionen variera ljusstyrka. Armaturens utformning 
medger förflyttning och underlättar där med aktivitet och rörelse samtidigt 
som den förstärker rummet genom kontraster och ljusrum, rum i rummet. 
Utvecklingen av LED - tekniken skapar nya möjligheter kring ljus vilket har 
utnyttjats i detta projekt för att uppnå flexibilitet. Formmässigt har projektet 
resulterat i en armatur där form och funktion är integrerade med varandra. 
Den yttre formen som utgörs av fyra metalldelar fungerar som stöd och 
handtag samtidigt som de skyddar den inre glasformen. 
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9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION, SLUTSATS 

Det här projektet har handlat om ljus där syftet har varit att ifrågasätta 
invanda tankemönster och förhållningssätt och därigenom hitta nya 
relevanta lösningar för en traditionell produkt. Utgångspunkten har 
varit användarna och hur de upplever det artificiella ljuset kopplat till 
aktivitet och hur de resonerar kring flexibilitet. Resonemanget kring 
ljus har inte bara rört användarna utan även ljuset i ett historiskt och 
socialt perspektiv, kontrasters inverkan på rumsuppfattningen och 
kortfattat ljuset ur ett biologiskt och emotionellt perspektiv. Under 
arbetets gång har de olika aspekterna vävts samman till det slutgiltiga 
resultatet. 

Utifrån mina studier har jag kommit fram till att användarna saknar 
variation och dramatik i det artificiella ljuset, vilket finns i det 
naturliga ljuset med årstidernas och dygnets växlingar. Variationerna 
styr vår biologiska klocka, vakenhet och sömn och på så sätt vårt 
välbefinnande, men bidrar också till emotionella upplevelser. I ett 
historiskt perspektiv har övergången från den levande lågan till det 
elektrisk ljuset ändrat vår dygnsrytm men också våra sociala vanor 
från en liten intim svär till ett nästan oändligt ljusrum där natten 
blivit dag. Vid nyproduktion av hus idag är en öppen planlösning 
där rummens gränser flyter samman vanlig. Anledningen till detta 
är bland annat social och vi umgås över rumsgränserna. Ett sätt 
att se armaturens funktion är att i den öppna planlösningen skapa 
ett mindre ljusrum som bidrar till aktiviteten att umgås. Samtidigt 
bidrar flyttbarheten till flexibilitet och rörelse i rummet, ljusrummet 
förändras och bidrar till kontraster. Möjligheten till variation i 
ljusstyrka och färg bidrar inte bara till kontraster utan också till 
emotionella upplevelser kopplad till det naturliga ljuset. 

När jag började min research kring ljus upptäckte jag att i de flesta 
böcker beskrivs ljuset ur ungefär samma synvinkel. Ofta ur ett 
fysikaliskt perspektiv eller med utgångspunkt i ögat och hjärnans 
betydelse för vårt seende. Under mitt projekt har jag valt att se ljuset 
ur andra perspektiv och på grund av detta säkert inte tagit med i 
belysningssammanhang viktiga aspekter för seendet, men samtidigt 
har det väckt nya frågor och svar som jag upplever som relevanta 
i sammanhanget och som vid en utgångspunkt i det fysikaliska 
aspekterna kanske aldrig skulle ställts eller fått svar.

Inte bara det historiska perspektivet har varit intressant i det här 
projektet utan även framtiden i form av LED-teknik. När det elektriska 
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ljuset var nytt upplevdes det som starkt och fantastiskt i jämförelse 
med den levande lågan. Fler fick plats att umgås, brandrisken 
minskade och arbetet underlättades. Idag konsumerar vi ljus utan 
att många gånger reflektera över det och de belysningsmöjligheter 
som erbjuds är ofta oflexibla och onyanserade vilket bekräftades av 
användarstudierna. LED-tekniken gör det möjlig att ljussätta och 
förhålla sig till ljuset utifrån situation och aktivitet vilket skapar helt 
andra förutsättningar kring belysning i framtiden.

Jag har tidigare gjort en ljustudie där jag endast använde levande ljus 
under en vecka de tider jag vistades hemma. I det här projektet har jag 
fått möjlighet att koppla ljusstudien till introspektion vilket har varit 
väldigt intressant och gett mig nytt perspektiv på självstudier som 
metod i designprocessen. 

Armaturen har förgreningar i resonemang krig rumsuppfattningen, det 
sociala rummet, ljuset i ett historiskt perspektiv men också i framtiden 
genom möjligheterna med LED. 

Det här projektet har varit intressant att gemomföra i flera aspekter 
och jag har fått tillfälle att lära mig mycket nytt, om elektronik och 
självklart om ljus. LED-tekniken skapar möjligheter och med tanken 
på utvecklingen mot våra hem skulle det vara intressant att fördjupa 
kunskaperna och frågeställningarna ytterligare. 
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Bilaga 1

Källa: Anden i lampan, Jan Garnert 1993

Källa: Anden i lampan, Jan Garnert 1993

Källa: Anden i lampan, Jan Garnert 1993

Ljusrummet är litet i ljusets sken.  
och större delen av rummet är 
mörkt. Kontrasterna är stora. Två 
människor arbetar i lågans sken.

I skenet från fotogenlampan växte 
rummet

Med fler ljuskällor växer rummet 
och fler får plats att vistas där, men 
avståndet mellan dem har också 
växt

Trots att bara två personer arbetar 
i rummet används lika mycket ljus 
som om det vore fullsatt. Ett nästan 
obegränsat ljusrum med få kontras-
ter.
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Bilaga 2

Källa: www.trivselhus.se

Exempel på öppen planlösning
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Bilaga 3

Vad är flexibilitet för dig?

Föränderligt, möjlighet till fysiks förflyttning, böjlig, rörlig, positivt,  elastiskt, se möjligheter, 

förändringsbenägen, mångfacitterad, stor spännvid, spontan, fri att välja, valbar, böjbar.

Vad är flexibilitet för dig om det är kopplat till ditt hem?

Att kunna vara fri, inget som låser, att kunna göra nytt - skapa nytt, valbarhet, Ibland aktiva val, 

ibland tillgäglig till olika lösningar, förändring, multifunktionell, flyttbart, något väldigt enkelt 

utan tydliga användningsområden inskrivna i produkten.

Vad är flexibilitet för dig när det gäller ljus?

Att det går att göra annat än bara tända/släcka, föränderlig ljuskälla/rörlig ljuskälla, ljustyrkan 

varierar, levande ljus - flammande och flyttbara, att kunna påverka själv,

 hitta olika möjligheter för belysningskombinationer, tillgododse mina behov.

Vad är /betyder flexibilitet för dig i ditt hem med tanke på ljus?

Att kunna variera ljus mer och då tänker jag inte på dimmer, föränderlig, interaktion mellan 

mänsklig aktivitet och belysningsfunktion - en slags ljusflödes kommunikation, roligt att kunna 

använda befintliga lampor på olika sätt skapa olika stämmningar och variera ljusstyrka, skapa 

olika stämmningar
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Bilaga 4

Sammanställning: utbudet av armaturer idag
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Bilaga 5

Struktur zeros sortiment

Utomhus

Funktion
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Bilaga 6

Fomanalys Zero
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Bilaga 7

Fördjupad formanalys

43



8

Bilaga 8

Att hitta uttryck och balans i formen

Den form som i uvärderingen fått färgmarkeringar från samtliga 
utväderingsord är den form jag valt att gå vidare med.

Utvärderingsord:Vänlig,inbjudande,rikning,stabil
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Bilaga 9

Formsteg yttre form
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Bilaga 10

Grepp 2
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Bilaga 11

Teknik
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Bilaga 12

Frågor vid användarstudier

Fråga 1:

Hur många vuxna respektive barn bor det i hushållet?

Fråga 2

Finns det några platser, ytor eller rum i hemmet som vid olika tillfällen eller 
vid ett och samma tillfälle används till fler aktiviteter än en?

Fråga 3

Hur många armaturer finns i det rum du nyligen beskrev och vilken funktion 
har de?

Fråga 4

Upplever du att ljuset är tillräckligt för de olika aktiviteterna eller upplever 
du att det saknas någon form av belysning eller ljus?

Fråga 5

Beskriv hur och på vilket sätt ljuset är otillräckligt och vad du upplever sak-
nas och hur du löst problemet.
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