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Innehållsförteckning: Utgångspunkt:

Ramverk:

Nobels fredspris 2011 uppmärksammade kvinnors utsatta roll och vad det kostar samhället när halva be-
folkningen diskrimineras inte bara när det kommer till jämlikhet utan även e!ektivitet och produktivitet. 
Att skapa ett hållbart samhälle handlar om mycket mer än bara återvinna burkar och skruva ner värmen, 
det handlar om att skapa ett samhälle där vi tar tillvara på de resurser vi har - naturliga och mänskliga. Med 
målet att skapa design med hjärna, hjärta och samhällsengagemang kommer årets examensprojekt att belysa 
olika aspekter av vad ett hållbart samhälle innefattar; hur vårt samtida samhälle brister i vissa aspekter att 
uppnå hållbarhet samt hur vi kan engagera oss att bli en del av den öppna och demokratiska samhällsutveck-
lingen. Med fokus på designprocessen och elevernas egen lärandeprocess består våren av en seminarieserie 
som problematiserar konceptet hållbarhet, praktiska workshops och en serie workshop om olika yrkes-
"loso"er som ligger till grund för många designers arbete, en seminarieserie där vi helt enkelt ställer frågan 
“vad ska du bli när du blir stor”? Studenterna kan arbeta ihop med företag eller på egen hand och utformar 
själva sitt projekt men alla kommer att arbeta med vad det betyder att vara en designer idag och hur vi ser på 
designens roll i samhället.

För att bygga upp mitt eget ”ramverk” ur den givna texten bröt jag ner ramverket i mindre delar. De bitar som 
jag ansåg vara intressanta plockades ut och vidareutvecklades fram till mina egna ledord som jag tyckte vara 
viktiga i projektet. 
Jag kom till en punkt i mitt projekt där jag ansåg att alla problem vi har i vårt samhälle gick att lösa med res-
pekt. Respekt till de resurser vi har både mänskliga och naturliga.
Jag hade en diskussion med mig själv om människans resurser och kärnan i våra liv.  Vad kretsar vårt liv och 
vardag runt. Vad är viktigast?

Ledord under tidens gång.

Mina ledord har under tidens gång utvecklats i takt med att projektet har speci"cerats.
Från första början var det ord som: Hemmakär, utan krav, och personligt som sedan utvecklades till ord som 
Trygg, identitet, sinnesstämning, välkomnande och belysning. Dessa ord kom att följa mig länge i mitt arbete.  
Från det att jag valt hallen som min plats till det att jag började få mer klarhet i vad jag behövde göra.
Orden o!entlig plats till privat, stressfri zon och att kliva in, var de sista ledorden jag jobbade med. Vilka var 
till stor hjälp när jag undersökte olika ljusbilder och armaturens utformning.



Produkten

Projektet resulterade i en belysningsarmatur för den privata hallen. En armatur där ljuset är i fokus och inspi-
rationen kommer från naturen både gällande ljusbild och utformningen på lampan. Armaturen som namn-
gavs till Stråå formades med en förhoppning att skapa en välkomnande och stressfri zon i hallen. För att på så 
vis gynna den enskilde individens trivsel och hälsa.

Förhållningssätt:

När vi "ck vårt ramverk kände ville jag jobba med något som alla kunde referera till oavsett om de håller med 
mig eller inte så ska de förstå den problematiken jag talar om.

Funderingar gick runt hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle, något som i teorin är så lätt men i praktiken 
oerhört svårt. Hur ska vi få alla oss människor att känna viljan att sträva mot samma mål och aktivt göra det?
När man talar om ett hållbart samhälle handlar diskussionen ur min mening nästan enbart om ett ekologisk 
hållbart samhälle och de andra delarna glöms o#a bort. De gånger vi pratar om ekonomi och folkhälsa kallar 
vi det istället för något annat som t.ex.  ett samhällsproblem.

Det som gör temat extra komplext är att allt sitter så tätt sammanbundet. Det är omöjligt att bara ”rätta till” 
en del utan att förändra de andra beståndsdelarna också.  De olika delarna måste hela tiden följas åt och på 
ett sätt ses som en närande symbios. De ger näring till varandra. 
Utan en fungerande ekonomi får vi också en instabil social del som i sin tur gör att man t.ex. ser genom "n-
grarna på vad som görs för ekologin. 
Ett hållbart samhälle är ett problem/ möjlighet som måste angripas på alla fronter samtidigt och arbetas med 
sakta men säkert mot en mer hållbar framtid.

Jag valde att i detta projekt angripa den del som jag personligen klassar som kärnan. Vårt samhälle grundar 
sig i oss som människor, och den enskilda individen.
Vad har vi alla gemensamt där jag kan hitta en angrepps punkt som kan beröra många? 

Hur får jag den enskilda individen att må bra? 

Det "nns otroligt många anledningar till varför en person inte mår bra. Ett vanligt problemen som vi har i 
vårt samhälle är stress. 
Det är omöjligt att bota stress och vi kan inte radera alla de faktorer som skapar skadlig stress. Vilka faktorer 
som gör oss stressade är otroligt individuellt och det är en omöjlighet att utplåna alla de olika faktorerna från 
vår vardag.
Det jag som person och designer kan göra är att försöka skapa en stressfri zon och rogivande plats, en yta där 
man stannar upp och andas. För att på så sätt försöka minimera skadorna genom att få personen i fråga att 
varva ner och släppa taget om många av de anledningar som stressat dem under dagen.
Hemmet ska agera som en frizon, en zon där man känner sig lugn och trygg.



Hallen

För att uppnå min vision om ett lugnt och tryggt hem måste den sinnesstämningen råda i alla hemmets rum.
Vi lägger o#ast både kärlek och pengar på vårt hem men då först och främst på rum som kök, vardagsrum 
och sovrum. Rum som vi tillbringar mycket tid i.
Jag vill pointera att hallen är en viktig yta i våra hem som förtjänar mer kärlek och omtanke .

En hall är ett rum i en byggnad eller lägenhet, vanligen ett entréutrymme från vilket dörrar och/
eller trappor leder till övriga rum.-
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hall_(rum) Uppdaterad 13 maj 2012 kl. 14.20. Författare:okänd

Det är entrén till ditt hem, som ger första intrycket. Där gäster välkomnas och där de lämnar huset 
och i övergången mellan inomhus och utomhus är hallen den punkt som arkitekterna kallar cirku-
lationsutrymme, med andra ord förbindelsen mellan interiören vi rör oss i och övergången till 
något annat. Belysningen är nyckeln som betonar känslan av för$ytning, leder blicken vidare och 
underlättar övergången från gatans o!entliga miljö till hemmets avskildhet.
Hallen är egentligen inget rum, i betydelsen ett utrymme där vi tillbringar mycket tid. Och den 
är inte proportionerad som ett sådant. De $esta hallar är långa och smala, med begränsad golvyta 
och sparsam inredning. Där "nns för det mesta inget utrymme för möbler, även om väggarna kan 
prydas. 

Wilhide, Elizabeth (1999). Belysning: att planera och leva med kreativ belysning. Stockholm: Fo-
rum

Hemmet.

Hemmet är en plats vi alla har gemensamt. . Alla har något som vi kallar för hem men alla har olika ramar 
kring vad det är, hur det används och vilka känslor man har knutet till det. Oavsätt om det är en plats där vi 
förvarar våra kläder, där vi har vår familj, den yta vi sover på, kallar vårat eget, där vi har många "na minnen 
eller där vi kan slappna av och bara vara oss själva.
Olika människor spenderar olika mycket tid i sina hem men gemensamt för oss alla är att vi har det som en 
bas, en utgångspunkt i våra liv.
Det första vi vaknar upp till på morgonen och upplever på kvällen innan vi somnar.

En hall är dessutom brottet mellan det o!entliga och det privata. En yta som är det första vi klassar som hem. 
Trotts att det är det första vi kallar för hem är vi villiga att låta främlingar komma in i hallen men inte till vårt 
övriga hem. 
Trapphuset i ett lägenhetshus är o!entligt till det att du kliver över tröskeln till din lägenhet. När samhäl-
let har blivit mer och mer o!entligt har gränsen till det privata övergått till att vara mer påtagligt .Tröskeln 
är gränsen i en lägenhet medans i en villa är gränserna mer utsuddade. Jag anser att hallen eventuellt börjar 
redan när du kliver in på tomten för att gå gången fram, upp på trappen för att sedan kliva in över tröskeln.

 Hallen är ytan som knyter samman, rum, personer och aktiviteter samt vigd år förvaring. Hallen ligger i 
många fall i mitten av våra hem och på så sätt likt ett nav får agera mittpunkt.  
Fokus har legat på hallen där de begränsade möjligheter för belysning gör att belysningen o#a brister. Hal-
lens utformning och användningsområde har gjort att det är svårt att förändra utan att göra för stort intrång 
på den redan existerande ytan. I många hallar "nns ett platt, opersonligt men i många fall praktiskt allmän-
ljus. Jag anser att hallen har en viktigare plats i våra hem än vad den uttrycksmässigt i många hem utger sig 
för att vara.

Användare

under arbetets gång har det funnits testpersoner som varit med och deltagit i mina observationer, intervjuer, 
ljustester och en utvald mer central användare.
Jag valde att ha en utvald användare istället för att skapa en persona.
På så sätt kunde jag ha löpande korta telefonintervjuer med personen och diskutera hur hon tänkte om 
produkten. Det har varit intressant att få en utomståendes ögon på produkten som tänker annorlunda än de 
handledare som funnits med under projektets gång.

Utvald användare

 personen som valts ut som min centrala användare heter Li. Li är 32 år gammal och har enligt henne själv 
ett stort inrednings intresse. Hon är utbildad grävmaskinist men jobbar för tillfället inom vården. När hon 
inte jobbar spenderar hon all sin lediga tid med sin 5 åriga son och tillbringar även några timmar i veckan i 
stallet. Hon bor i en 3 rums lägenhet något utanför centrum, där hon har nära till dagis och mata!ärer.



Relevans ur ett hållbart samhälle.

I mitt projekt har jag som tidigare nämnt fokuserat på den enskilda individen och dennes trivsel. Att vi 
alla har en plats i våra liv där vi kan slappna av, släppa dagens stress och bara vara oss själva något som ska 
värderas högt. 

Lyckas vi motarbeta stress motarbetar vi alla över nämnda symptom på stress och de sjukskrivningar som 
görs varje år.
Jag kan inte motarbeta alla de saker som gör att vi blir stressade då det är högst individuellt. Men jag hoppas 
kunna bidra till att göra ett statement, i form av en liten visknig, så att vi tänker till på vår situation. Att hallen 
får bli en plats där vi släpper saker som har stressat, gjort oss oroliga eller irriterat oss under dagen.

Långvarig stress kan leda till
sömnproblem
känna stor trötthet som inte går att vila bort
känna sig rastlös, ha svårt att koppla av och varva ner
känna sig irriterad, olustig, orolig, rädd, ledsen eller få ångest
få sämre minne och få svårt att koncentrera sig
få hjärtklappning, högt blodtryck eller känna att det är svårt att andas ordentligt                    
få problem med magen, till exempel magkatarr eller förstoppning
få huvudvärk eller känna sig stel och få ont i kroppen
få utslag eller eksem
bli överkänslig för ljud, ljus och lukter.
 
Aleksander Perski, psykolog, Stressmottagningen, Stockholm.
2010-05-17 . Stress www.1177.se  ( sjukvårdsrådgivningen) 

Hållbartsamhälle i stort

Som jag nämnt tidigare har jag valt att arbeta med den enskilda individen, hur den mår och trivs i som 
omgivning.  Bara för att jag valt att inrikta mig mot detta ämne betyder inte att de andra delarna i ett håll-
bartsamhälle inte är betydelsefulla.  Jag har jobbat för att min produkt ska vara lätt att återvinna, tillverkad i 
material som är lätta att återanvända, bestå av få delar, minimera onödiga transporter och genomtänkt i 
energiförbrukning. Material och produktion ska i största möjliga mån ligga i regionen för att bidra med 
sysselsättning och förhoppningsvis $er jobb.  Att den för konsumenten ska vara ekonomisk, ekologisk och 
socialt hållbar.



Designeryrkets roll i ett hållbart samhälle.

Ett hållbartsamhälle har vi alla skyldigheter att sträva mot. Det "nns till och med i Sveriges rikes lag  att t.ex. 
vi som boende måste källsortera.

Jag anser att vi som framtida designers har ett större ansvar. Vi har möjligheten att påverka från allra första 
början.  Vad det kommer ut för produkter till handeln, vilka material som har används, var de producerats, 
hur de är förpackade och vilken uppförandekod som har gällt i fabrikerna. Självklart "nns inte alltid den 
möjligheten att sätta krav på vilka material och företag kunden ska använda sig av men om vi har kunskapen 
kan vi lättare göra bra val ur en ekologisk, ekonomisk och social samhällssyn.

Att vara designer innebär inte längre att bara förpacka produkter i ett snyggt fodral utan att tänka igenom 
produktens hela kedja, hur och varför den används. Samtidigt är det mycket dubbelmoral. Vi anställs av ett 
företag o#ast för att ta fram en produkt som sedan alla har förhoppningar om ska sälja i stora volymer. Ur 
ekologisk synvinkel kan detta bara vara hållbart om vi ersätter en produkt med något bättre eller löser ett 
”problem” som "nns med den produkten som ersätts. 
Skulle konsumtionen helt upphöra skulle många företag gå i konkurs och arbetslösheten skulle skjuta i 
höjden. Vilket skulle öka trycket på våra sociala skyddsnät. Samtidigt som den enskilda individen skulle må 
sämre av att inte känna sig behövd, sakna en naturlig roll och att ha en fast rutin.

Skyldighet för innehavare av avfall att sortera ut förpackningar
8 § Hushåll och andra förbrukare skall sortera ut förpackningar från hush-
ållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insam-
lingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant 
avfall. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssa-
mling/Forordning-20061273-om-prod_sfs-2006-1273/ Svensk för-
fattningssamling 2006:1273 utfärdad2006-11-23 Källa: Regeringskansliet / 
Lagrummet
           

Mitt arbetes relevans för min framtida roll som 
designer.
Projektet jag fått mig att inse hur viktigt samspelet med industrin är, men också tillverkningskostnader är 
något som vi har fått ta hänsyn till i detta projektet som vi inte har behövt att tänka på i samma utsträckning i 
tidigare projekt.
Att lägga extra betoning på det hållbara samhället har enligt mig varit utvecklande. Jag har fått större 
förståelse för hur mycket jag kan göra som designer. Framför allt om jag får vara med att utforma produkten 
från början. Temat ett hållbart samhälle innebär
att jag har valt områden som intresserar mig har också bidragit till en större betydelse av arbetet. Jag har fått 
en inblick hur industrin jobbar och att det "nns företag som är intresserade av att hjälpa till med material-
prover, prototyp tillverkning, information mm, Även om man ”bara” är student. Jag har fått söka inspiration 
och kunskap på nya sätt som jag inte har behövt i tidigare, vilket har utvecklat mig som person.

Under föreläsningarna ” vad vill jag bli när jag blir stor” har jag fått en bredare syn på vad yrket kan innebära.  
Insikten om att det inte "nns några rätt och fel har gjort sig påmind under föreläsningarna. Jag har under 
dessa föreläsningar kastats mellan den gastkramande ovissheten tillsammans med de kittlande möjligheterna 
om min framtid.

 



Varför är det viktigt att jobba med det här för mig?

Grunden till ett hållbart samhälle är enligt mig att individen mår bra. Utifrån det valde jag med att jobba 
med en zon, en zon som kan hjälpa oss att slappna av och på så sätt förebygga stress. Under min uppväxt har 
jag trä!at många som har lidit av långvarig stress och mått otroligt dåligt av det. Jag har på nära håll sett hur 
det påverkar människor både innan, under och e#er sjukskrivningar. Hur det har påverkat familjen runt den 
sjukskrivna och dennes bekantskapskrets. 

Jag tycker att det är otroligt intressant med hur vi påverkas av ljus och belysning, hur solens strålar gör oss 
pigga och hur depression kan förebyggas . Hur det arti"ciella ljuset påverkar vår dygnsrytm, men även emo-
tionellt.  Fascinationen för detta har troligtvis spätt på min önskan att arbeta med belysning.  Armaturer är 
något av ett intresse för mig personligen. Att vistas i en belysningsa!är är något av ett litet lyckorus som jag 
är medveten om att inte alla delar.  Det är något speciellt med ljus och formerna kring det, om det är humor-
istiskt, vackert eller enkelt spelar inte så stor roll personligen anser jag det intressant i alla dess former.

Gemene man delar i största utsträckning inte mitt armatur intresse som jag har och har ha# i många år. Alla 
mina testpersoner har en uppfattning om ljus och påverkas mer eller mindre av det emotionellt. De uppgav 
också att de drar paralleller till minnen och upplevelser där ljuset inte har varit det centrala men det har 
legat till grund för hur de känner i olika belysnings situationer.  Vilket typ av ljus skilde dock de olika test-
personerna åt, beroende på att de har olika minnen.

Ljus.
Vi påverkas otroligt mycket emotionellt av ljus, både vad gällande ljusfärg, ljusstyrka, negativ och positiv 
bländning .

Texten ovan tycker jag förklarar hur mångfacetterat och komplext ljus är, det "nns många aspekter att förhål-
la sig till och att det i många fall är individuellt. Kön, bakgrund, kultur och personlig smak är parametrar som 
spelar in.

Ljus.

Det är sällan man fäster avseende vid att bländningen kan vara både positiv och negativ. Julgrans-
belysningen bländar oss  i positiv mening likaväl som vattnet vid badstranden om sommaren gör. 
Den negativa bländningen är den vi till vardags menar är bländning, den vi upplever exempelvis 
från mötande bilar med helljuset på.

Vad gällande miljöpsykologisk forskning om ljusets inverkan på människan är de icke-visuella 
ansatserna särskilt intressanta. Dessa kan grovt sett delas in i en kronbiologisk och en psykologisk 
inriktning. Den förstnämnda studerar ljusets e!ekter i ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv 
medan den rent psykologiska ansatsen i huvudsak har koncentrerat sig på att kartlägga ljusprefer-
enser i olika miljöer och sociala situationer samt studera de emotionella och kognitiva  e!ekterna 
av ljusets olika parametrar.
Den psykologiska ansatsen studerar således ljuspreferenser i olika vistelsemiljöer och sociala situ-
ationer (preferensstudier av enkätkaraktär) samt emotionella och kognitiva e!ekter av ljusets olika 
parametrar (experimentella exponeringsstudier). Resultatet från preferensstudier har exempelvis 
visat att den belysning vi föredrar till stor del beror på den demogra"ska variabeln som kön och 
ålder samt den fysiska miljöns funktion (Heerwagen, 1990). Belysning blir en viktig faktor för oss 
även då vi uttryckligen vill ha en antingen dämpad eller intensiv belysning (Butler & Biner, 1989). 
Exponeringsstudier tycks visa att den allmänna lysrörsbelysningens parametrar som färgtempera-
tur kan påverka kvinnor och män emotionellt olika (Kenz & Enmarker, 1998) samt inverka olika 
på deras  intellektuella  arbetsprestation (Knez, 1995a) 

Johansson, Maria & Küller, Marianne (red.) (2005). Svensk miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur



Tillvägagångssätt:

Utifrån min utgångspunkt med att försöka skapa en trygg och välkomnande zon i hemmet, med grund i 
människans välbe"nnande började jag undersöka hemmets olika delar och vilken inverkan och betydelse 
de har för de boende.
 Jag ringde ganska tidigt upp olika människor för att planera in ett möte med dem där jag "ck komma och 
dokumentera deras hall observera deras vardag. Trä!arna varade allt från 40 minuter till 5 timmar.
I mötena ingick observation, intervju och att de boende talade sig igenom sitt rörelsemönster genom da-
gen och mer i detalj när de klädde på eller av sig för att gå ut.

Det gjordes även ett fåtal telefonintervjuer över skype med personer i Frankrike, Spanien, England, Aus-
tralien, Serbien och Nederländerna. Sy#et var att undersöka hur de såg på hallen. Hade de samma synsätt 
som vi? Använde de hallen på samma sätt som vi? Hur var belysningen? Var de planerade på samma sätt 
och vad prioriterades?
Självklart var antalet intervjuer och "lmade/ fotade hallar jag "ck se för lite för att kunna kalla det en 
studie, men det var intressant för mig att se hur för det mesta människor i min egen ålder men med ett an-
nat kulturarv och uppväxt resonerade kring hallen. 

För att få större förståelse för hallen som yta undersöktes hur hallen har sätt ut och använts tidigare.  Från 
små ombyggda soldattorp till större gårdar från 1800 talet fram till i dag. Vad har förändrats och vad är sig 
likt? Var började hallen och hur var synsättet på hallen?

Under projektet har vi även jobbat med ITK, något som har fungerat som en startmotor i att strukturera 
vad jag vill förmedla och på vilket sätt i min produkt.
Då kunskapen om belysning inte var så stor "ck jag även börja med att läsa in mig på ljus, belysning, syn-
ergonomi och ljuskällor.

I sökandet om stressfria zoner, harmoni och trivsel kom naturen och dess inverkan på oss människor upp 
ganska omgående. Allt från naturvårdsverkets undersökningar om stress och natur till Zen- trädgårdar i 
Japan. Den svenska naturen med skog och vattendrag var det som kom att bli en stor inspirations källa och 
riktmärke. 
De boende i de hem jag var och observerade har även fått uttala sig i hur de känner sig vid olika tillfällen 
av deras liv och hur de reagerar på foton av olika ljusbilder.

Planen var att skiss skulle komma in tidigare i projektet än vad det gjorde. Fokusområdet $yttades ganska 
tidigt i projektet vilket gjorde att tidsplanen försköts med ca två veckor. Tid som varit svårt att jobba igen. 

Punkterna nedan har varit viktiga under projektet för att re$ektera och önskan om att successivt jobba mig 
igenom alla aspekter inom belysning. 

Företag som Stena recycling, Pro"lgruppen, Sapa, Optodrive , Kjell och Company och Örsjö belysning är 
företag som jag har varit i kontakt med i olika utsträckning och sammanhang. Kontakten med företag har 
skett allte#ersom projektet utvecklats och större kompetens har varit nödvändigt . 

Visuella förhållanden.
Det är viktigt att vår synprestation blir tillfredställande. Belysningen ska låta användaren både se 
och må bra. Personen mår bra om ljuset är varierat och ljusnivån är anpassad för individen. Det är 
viktigt med rätt färgsättning och att belysningen och ljuset faller in på alla ytor i rummet.

Estetiska förhållanden.
Möbler, färger och armaturens design ska harmoniseras i rummet.

Tekniska förhållanden. 
Det gäller att vi får tillräckligt med ljus, rätt ljuskällor och armaturer för situationen.

Arkitektoniska förhållanden.
Vi ska ta hänsyn till arkitektens ambition att skapa en god miljö för dess användare. Med ljus kan 
vi även ly#a fram och försköna rummet eller byggnaden. Du bör kommunicera dina idéer med 
arkitekten.

Ekonomiska aspekter.
Det är viktigt att skapa en stimulerande och energisnål belysningsanläggning.

Miljömässiga aspekter. 
Ljuskällor och armaturer ska vara en del i vårt ekologiska kretslopp. 

( Källa :okänd) 



Arbetsprocess:

Litteratur.

Litteraturen som användes vid fördjupning handlade i största del om material, stress, naturens inverkan på 
människan psykiskt, ljus, design ur ett hållbart samhälle, belysning och olika ljuskällor.

Ytan.

jag hade valt en plats, en yta som var väldigt bekant för oss! 
Tidigt i projektet bestämdes det att observationer var en av de metoder som skulle användas i projektet för at 
att undersöka närmare vad ytan vi kallar hall faktiskt bestod av och hur den används. Personligen ansåg jag 
mig veta hur en hall är uppbyggd och används. Många av mina antaganden visade sig stämma överens med 
verkligheten men många var också lösryckta och generaliserade.
Övervägande parten av de hallar jag var och observerade hade ett väldigt alldagligt allmänljus i form av t.ex. 
en plafond och saknar komplement i form av mindre ljuskällor i hallen. Rörelsen var dock större i de hal-
lar jag valde att observera än vad jag förväntat mig och det var färre hallar som hade någon typ av byrå eller 
förvaringsmöbel med avställningsyta än vad som tidigare antagits.

Hallen är ett begränsat utrymme. Ett utrymme som regelrätt startat när vi kliver över tröskeln i våra hem. 
Den emotionella hallen startar olika beroende på om du bor i villa eller lägenhet. I villan startar den emo-
tionella hallen betydligttidigare. Kanske till och med från det att man närmar sig tomten. Vägen upp till 
huset, upp på den lilla trappen och in över tröskeln.

Observationer:

Jag bestämde mig för att besöka ett tiotal hallar där det var två eller $er boende. För att observera deras 
naturliga rörelsemönster i hallen och hur de valt att inreda deras hall. Både med belysning och möblemang. 
Under många av mina observationer kom de boende utifrån och kunde observeras redan från när de klev in i 
trapphuset.  Jag "ck på så sätt en naturlig utgångspunkt.
De boende "ck som vanligt ta av sig ytterkläder och skor, samt hänga ifrån sig väskor och dylikt i vanlig ord-
nig. 
De ombads sedan att göra om samma process samtidigt som de talade sig igenom handlingen. På så sätt blev 
de mer medvetna om sitt eget handlande.

 De boende talade sig sedan igenom en hel dag i hur de rör sig i sitt hem. 
Beteendemönster och rörelsemönster skilde sig ibland ganska drastiskt åt mellan de olika hemmen och vid 
vissa tillfällen även bland de i samma hem.
Vilka ytor som var högst tra"kerade i hallen blev på så vis extra tydligt.  Antalet gånger man passerade 

genom hallen var extra tydligt i de hallar jag valt att kalla för genomgångshallar. Genomgångshallar är den 
typ av hall som det vilat extra tyngd på i projektet. Halltypen är den som är i störst behov av olika typer av 
ljus och Aktiviteterna varierar i större utsträckning än hos de separata hallarna. Ytan är lång, smal och ett 
centrum som binder ihop hemmets rum.
Jag besökte senare även lägenheter med endast en boende för att se om det skilde sig något från de tidigare 
hallarna. 

Resultatet av alla mina observationer var i stor del väntade men jag insåg att rörelsen i hallen var ännu större 
än vad jag trott.  Belysning och inredning varierade väldigt från de olika hemmen. Allt från väldigt enkel och 
sparsmakad inredning till nästan plottrig och detaljrik.  Variationen var tydlig mellan ålderspannen av de 
boende men även stor variation på de boendes hallar i samma ålderskategori. Gemensamt var att det i många 
fall saknades någon typ av genomgångs och stämnings belysning.  Slutsatsen jag drog e#er intervjun med de 
boende är att det prioriterats bort. I vissa fall fanns det någon bordslampa ståendes på en byrå men hallens 
förutsättningar innebär stora begränsningar för inredning och belysning.
Enligt de boende saknades det belysning som lyser upp hallen på kvällar och morgnar.   En belysning som 
kan vara tänd när man tar en kort promenad med hunden, som tar bort den mörka känslan när man stiger 
in i hemmet. En armatur som kan lysa när man sitter och tittar på tv i det angränsande rummet och fungera 
som ledbelysning t.ex in till kök eller toalett. 
En belysning som kan vara tänd vid festligare tillfällen och fungera som kompensation istället för levande 
ljus.  
Och en belysning som lyser upp den mörkaste delen framför dörren som kan uppfattas som hotfull. 
Armaturen skulle uppfylla mina och de boendes önskningar samtidigt som den inte skulle uppta golvyta eller 
för mycket plats på ytan i sin helhet.

Utländska Hallar.

Jag gjorde en liten men intressant studie med 10 personer. analysen handlade om hur i de $esta fall männi-
skor i min egen ålder, såg på hallen. Personerna var uppvuxna och bodde i länder som Frankrike, Spanien, 
England, Australien, Serbien och Nederländerna.
Mina funderingar handlade om hur de såg och använde hallen som rum och yta och hur belysningen var 
planerad.
Personerna ombads att maila bilder och/eller video på sin hall. Senare genomfördes videosamtal över Skype 
för att kunna genomföra en kortare intervju och för att få större förståelse för bilder och "lm som skickats. 
Resultatet blev som en liten anekdot i mitt arbete men jag kunde ändå urskilja vissa drag hos visa hallar. 
Framför allt de hallar i Australien hade inte samma utrymme för avklädnad, de hade även i större mån garde-
rober att hänga in kläderna i. Jag "ck även en uppfattning om att länder som Frankrike, Spanien och Serbien 
hade en större förkärlek för att smycka dina hem med tavlor. England har i många fall en extrem version av 



våra genomgångshallar. En hall som är väldigt minimalistiskt utsmyckad troligtvis på grund av sin snäva 
utformning.

Vad gällande belysningen såg jag samma brister som jag anser att vi har är i Sverige. 
Jag är medveten om att det inte "nns några bevis på att mina teorier stämmer. Jag skulle behövt besöka ota-
liga hallar i vart och än av de olika länderna för att försäkra mig om att det inte handlar om tillfälligheter eller 
de boendes personliga smak.
Undersökningen blev ett intressant och inspirerande inslag för mitt fortsatta arbete. 

LED vs LVD ljus.

 För att hitta en belysnings källa som var hållbar,( eller så hållbar som det kan bli med dagens teknik och 
inom en rimlig prisnivå) undersökte jag LED- ljus och LVD/ induktion ljus.  Induktion genererar ljus med 
hjälp av magnetism och argongas. Detta gör att lampan klarar sig bra i kalla miljöer och har ett $immer fritt 
ljus.
Led tekniken och OLED är något som det talas och forskas mycket om, när jag snubblade över information 
om induktion blev jag intresserad, "nns det en konkurrent till LED?
E#er ytligare undersökningar visade det sig att induktion hade stora fördelar i utomhusmiljöer och att de är 
ganska stora till formatet vilket gör att de kan upplevas klumpigare i en inomhusmiljö. Utifrån de uppgi#erna 
ansåg jag att LED ljuset var det som var bäst lämpat att jobba vidare med i detta projekt.

Skiss.
Min skissfas kunde påbörjas på allvar när jag begränsat mitt område. Projektet skulle handla om belysning 
i hallen med inspiration från naturens ljusfenomen. Ljusfenomen i den form av re$ektioner, skuggor och 
ljusbilder. Troligtvis utifrån min okunskap började många olika armaturer att ta form med tankar om olika 
ljusbilder. 
Ljusbilden var det som jag valt att lägga extra fokus på och det som var det väsentliga i projektet. Armaturens 
uttryck "ck komma i andra hand. 
Av den orsaken "ck jag backa ett steg och börja skissa på ljusbilden istället för den armatur som skulle sprida 
ljuset. När ljusbildens form och uttryck var bestämt kunde skissningen fortsätta i 2d och 3d på själva arma-
turen.
Formen kunde då utarbetas utifrån de kvalitéer och tekniska förutsättningar som fanns. 

Ljusester.

Under projektet utarbetades en större och större önskan om att bokstavligt plocka in naturen i hallen.  My-
cket av litteraturen resonerade om hur vi påverkas positivt både fysiskt och psykiskt av naturen.
 Många av mina första laborationer innebar att jag belyste redan existerande natur element för att på så sätt 
få fram ett skuggspel som e#erliknade det vi i vanliga fall ser i skogen, vid bäcken eller under äppelträdet i 
trädgården.  

Insikten kom senare att ur en praktisk synvinkel var detta inte var ultimat på en yta som hallen.
För att närma mig projektet på ett annat sätt användes en overhead och diverse föremål för att få se hur de 
olika föremålen skapade skuggor.  Med i samlingen av material hittade man t.ex. gräs, bark, löv, barr, socker, 
havregryn, rosmarin, hårspray, diskmedel, tvättmedel, tvål, hudcrème, silikon, hobbylim, sugrör, bommull, 
glas mm.
Ljustesterna fortsatte och denna gång användes material som visat sig vara intressanta för vidare utveckling. 
Silikon, lim, sytråd, sprayade mönster etc. på en naken glödlampa var beläggningar som återkom.
Hobbylim visade sig vara en lyckad historia och kastade re$ektioner som drar tankarna till vatten.

När formen på ljuset var satt började det tekniska undersökas. Hur skulle detta genomföras med LED belys-
ningen som var ett kriterie för att jag skulle kunna jobba med ljus och kunna försvara det ur miljösynpunkt. 
Det "nns många potentiella ljuskällor, som "beroptik, oled mm som det forskas om för fullt.  Personligen 
besitter jag inte några större tekniska kunskaper och bara att jobba med LED innebar en personlig utmaning i 
vad man kan göra och vad som krävs.  Mycket handlade även om att kunna få tag på be"ntlig ljuskälla. Något 
som jag kände var nödvändigt för att motivera mig i mitt arbete.
LED ljuset sprider ljuset annorlunda än glödljus. Något jag bittert "ck erfara under projektet.
 Avståndet från mitt ”mönster” till källans ljus punkt hade en större betydelse och även formen på glödlam-
pan hade stor betydelse för hur ljuset bröts och spreds.

Det "nns ”glödlampor” där ljuskällan är av LED, något jag kunde ha använt mig av. Men när jag skulle jobba 
med LED kände jag att man ska utnyttja LED ljusets fördelar och inte göra en armatur som lika gärna kan ha 
en ljuskälla av glödljus. 
 Jag "ck fram väldigt dåligt med ljusspel när jag gick från glödlampa till en LED-list och funderingarna gick 
om att LED-listerna kanske hade samma e!ekt som ett lysrör. Det vill säga att det inte bildas några skuggor 
eller möjligtvis liknande egenskaper. Jag började då laborera med enskilda ljuspunkter för att se en detta gav 
ett bättre resultat. Inte häller denna gång lyckades jag få fram liknande resultat som när jag laborerat med 
glödljuset. 

 Kupformade Linser av plexiglas byggdes för att se om det var formen på glaset som skapade förutsättningar 
för ljusspridningen. Experimenten var totalt misslyckade.



Det fanns inte någon möjlighet att jobba med linser i glas, men jag kunde belysa genom olika tjocka bitar av 
redan format glas. De e!ekter jag upplevt vid laboration med glödlamporna kunde nu anas men var alldeles 
för svaga för att jobba vidare med.

E#er mycket frustation och när jag kände mig ganska uppgiven "ck jag tippset att jobba mer med opaka ma-
terial och att jag kunde använda mig av en ljuslist.  Att möjligheten att använda mig av en ljuslist hade jag vid 
det här stadiet näst intill prioriterat bort då jag inte lyckats få någon större skuggverkan.

På glödlampa var det de transparanta och halvtransparanta ytorna som enligt mig gav störst och mest in-
tressant e!ekt, därför var det de materialen jag jobbat vidare med även när det gällde LED belysningen.
När jag nu provade de opaka materialen blev e!ekten en helt annan. Skuggspel var inget problem att få fram 
och känslan ”varför gjorde jag inte det här från början” var ett faktum.

Mönster.

Att få fram olika ljusbilder gick nu fort och skapade möjligheten att prova en uppsjö av olika mönster. Sju 
olika ljusbilder valdes ut och jag gick runt bland designstudenter som läste första respektive andra året för att 
få höra hur de re$ekterade runt ljusbilderna. Självklart fanns önskan att involvera observationspersonerna 
mer i detta skedet men tiden fans inte. Li den testperson som har valts ut lite extra "ck dock ett mail och vi 
diskuterade senare hennes tankar och funderingar kring ljusbilden.
Vad som ansågs om ljusbilderna kan delas upp i två kategorier. De som föredrog mer strukturerade mönster 
och de som föredrog friare och rörligare mönster.
Att välja en medelväg är o#a svårt i design då man o#a tappar det man vill åt, men i det här fallet fungerade 
det. Jag hade en ljusbild som de båda grupperna ansåg vara behaglig och intressant! Mönstret bestod av raka 
linjer men som var sammansatta på ett ostrukturerat sätt.
Tyvärr så drogs tankarna till tecken. I ett försök i att omarbeta mönstret "ck jag även höra att en av de sam-
mansättningar jag gjort, faktiskt hade en betydelse. Detta var något som jag absolut inte kunde riskera. 
Försök gjordes att omarbeta mönstret men ändå behålla ljusbilden. Problemet löstes senare av att ljusslit-
sarna separerades så at de inte skapade en sammansättning utan låg var för sig, men fortfarande hade samma 
känsla i ljusbilden.
Det mönstret som skulle sitta på produkten skulle inte vara föreställande vid första anblick. Mönstret som 
sedan valdes ut är helt abstrakt men personligen kan jag se tendenser åt en björkstam med dess svarta 
tvärgående sträck. Vilket jag enbart klassar som positivt då den håller sig inom ramen för natur temat.

Armatur.

Hallen kan o#a upplevas som kaotisk och visionen var att försöka skapa en armatur som inte krävde upp-
märksamhet i släckt läge utan levde upp när den tändes. 
Armaturen "ck en subtil utformning bestående av ett polerat 25mm diameters aluminiumrör . Snedställda 
avslut och en vit insida som sträcker sig upp ur röret och följer den vita textilsladden upp mot taket. Mönstret 
följer längs med armaturen men ligger något diagonalt för att skapa en något bredare ljusbild. Att den ligger 
diagonalt över ytan fungera även som en dekorativ detalj då man ser mönstret från sidan.



Resultat.

Projektet har lätt fram till en armatur med en unik ljusbild som jag tror kan skapa känslor, tankar och funder-
ingar runt hur vi ser på belysning i våra hem i dag. Personligen har jag insätt hur breda alla de områden jag 
har valt att inspireras av och jobba med är. Natur, ljus och belysning, ett hållbart samhälle och hallar. Vilket 
ibland har gjort det svårt att begränsa mig i mitt arbete.
Att skapa en stressfri och välkomnande zon i hallen med enbart hjälp av belysningen som var mitt mål är en 
omöjlighet. Jag kan bidra till att skapa en zon/ atmosfär i hallen med ett komplement till allmänbelysningen. 
Men för att lyckades med uppgi#en krävs en helhet. Det krävs att arkitektur, inredning, belysning och även 
de boende jobbar tillsammans. Först då kan vi lyckas skapa en helt stressfri och välkomnande zon.

Människor associerar, ibland likt många andra och ibland ur helt egna upplevelser. Detta gör att man ser 
olika saker i samma produkt på både gått och ont. Testpersoner, klasskamrater och handledare har hjälpt mig 
att se saker som jag själv har stirrat mig blind på. Finns inte tiden att ta ett steg tillbaka och re$ektera över 
vad man gjort är det otroligt lärorikt att fråga någon annan som ser på det med nya ögon.
Jag har nu e#er att ha redovisat och hunnit re$ektera över mitt arbete under den sista tidens hets insätt att 
ljusbilden är något jag är nöjd med, men utformningen på armaturen är något jag måste jobba vidare på. Val 
av material, avslut och de sista detaljerna. Arbetet har handlat mycket om känslor och associationer, nu "nns 
risken att man drar paralleller till en jätte kanyl. Något som jag inte kopplar med stressfri och välkomnande 
zon. Samtidigt uppskattar jag att armaturen har en enkel och något hårdare framtoning vilket i min mening 
ger en "n kontrast till ljuset.

 Att jag har gjort en pendel är möjligtvis inte det ultimata för hallens trånga ytor. Den tar visserligen in-
gen golvyta och den behöver inte ställas på ett bord vilket var kriterier. Det som bekymrar mig är att man 
möjligtvis kommer att gå in i den och slå till den när det är mycket aktivitet i hallen. Något armaturen i sig 
ska tåla men kan vara ett irritationsmoment för de boende. Lite rörelser främjar ljusbilden men det ska vara 
med måtta.
Att armaturen ska utvecklas och kanske göras ännu slankare är något jag funderat mycket på, tekniken "nns 
men jag har inte ha# tid och möjlighet att undersöka detta. Att använda mig av en betydligt starkare ljuslist 
har varit en självklarhet för mig och att den ska kunna dimmas. E#er examinationen av mitt projekt kom 
det även fram att en av opponenterna föreslog att en mycket starkare ljuslist skulle kunna användas och att 
armaturen då skulle kunna ersätta de taklampor som o#a sitter i våra hallar i dag. Om de sedan dimmas ned 
i ljuset så framträder mönstret. Något som jag tyckte var en intressant ide och något jag har tänkt att ta med 
mig.
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