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Abstrakt 
med detta projekt titta närmare på hur man kan skapa en belysningsarmatur 
som skapar ett harmoniskt ljus till offentlig miljö inomhus, med en 
intressant design på armaturen. En belysningsarmatur som ger en ljusbild 
av ambient ljus för de som besöker lokalen. Resultatet ska vara en 
golvlampa för det offentliga rummet som ger ett diffust ljus som 
komplettera det allmänljuset man redan har i rummet. En golvlampa som 
gör det möjligt att flytta ljusbelysningen dit i rummet där man behöver den. 
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Ett tack till alla som har handlet mig genom examensarbetet. Jag har lärt mig en massa 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I projektet för examensarbetet 2013 ska vi ha en extern uppdragsgivare och 
Zero belysning ab är det företag som jag kommer att ha samarbete med i 
mitt examensarbete. Familjeföretaget Zero belysning ab har sina lokaler i 
Pukeberg och det är ett gammalt glasbruksområde som ligger i Nybro. De 
tillverkar och säljer belysningsarmatur för alla rum. Deras produkter av 
armaturer är till för den offentliga miljön, både inomhus och utomhus. 
Företagets ledord är innovation, kvalitet, attraktion och hållbarhet, som de 
haft sedan starten 1978. Att använda stålplåt i belysningsarmaturen har gett 
dem uppmärksamhet och anseende som tillverkare av belysningsarmaturer. 
Zero ses som ett modernt, innovativt och framåtsträvande företag, men de 
har inte stannat vid bara stålplåt utan arbetar även med andra material som 
glas och plast. Så designen är en viktig del i deras produktion av armaturer. 
Det ljus de är ute efter är det nordiska ljuset1. Efter min första kontakt med 
Zero belysning kom de med förslaget att jag skulle kunna arbeta med 
ambient ljusbelysning. Att jag ska göra en armatur som ger en diffus 
ljusbild i rummet som komplement till den befintliga belysningen. Detta 
något som var vanligt på åttiotalet men har fasats ut under senare 
decennier(enligt vad Zero berättade under mötet). Det är något som Zero 
inte har i sitt sortiment längre och som håller på att komma tillbaka in på 
marknaden2. Att få arbeta med ambient belysning3 i offentlig miljö är något 
som jag har velat prova på. Eftersom jag är intresserad av ljus och hur 
ljusbilden blir, samt formgivningen av armatur som har en mer konceptuell 
formgivning. Detta är något som jag ser som en utmaning för mig, som jag 
vill arbeta vidare med.  
1.2 Produktide 
Jag vill med detta projekt titta närmare på hur man kan skapa en 
belysningsarmatur som skapar ett harmoniskt ljus till offentlig miljö 
inomhus, med en intressant design på armaturen. En belysningsarmatur 
som ger en ljusbild av ambient ljus för de som besöker lokalen. Resultatet 

                                                 
1 http://www.zero.se/om-zero(2013-01-30) 
2 Gill, Per, Gill, Thomas, Zero belysning ab, vad som sas på första mötet 2013-01-14 

3 available light or ambient light, http://en.wikipedia.org/wiki/Available_light 
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ska vara en golvlampa för det offentliga rummet som ger ett diffust ljus 
som komplettera det allmänljuset man redan har i rummet. En golvlampa 
som gör det möjligt att flytta ljusbelysningen dit i rummet där man behöver 
den. 
1.3 Syfte 
Med mitt examensarbete kommer jag att arbeta med ljuset och formen, 
vilket kommer att leda till en slutmodell/prototyp. Som är en golvlampa 
som ger en diffus ljusbild av ett ambient ljus i rummet, som är riktad neråt 
och uppåt. Det ska fungera som ett komplement till den belysning som 
finns i rummet av allmänljus från den befintliga belysningen av lysrör eller 
arbetslampor i  väntrum i en kontorsmiljö. Hur påverkar ljuset användarna 
känslomässigt då de sitter och vänta på till exempel i ett väntrum hos läkare 
eller tandläkare. Kan den medföra en lugnande effekt av att ge ett ambient 
ljus i rummet, med ett mjukare och diffust ljus. Mitt mål med projektet är 
att tillskansa mig kunskap om belysningskonstruktion och 
armaturtillverkning. 
1.4 Tillvägagångsätt 
Jag kommer att arbeta med Zero belysning ab som min externa 
uppdragsgivare i mitt examensarbete. De kommer att fungera som 
handledare i examensarbetet och jag kommer att få tillgång till deras 
yrkeskunskap inom belysning, armaturen och tillverkningen. I min research 
kommer jag att titta på vad andra har skrivit om i ljushistoria, samt vad 
designers och tillverkare har gjort inom ljusdesign. Genom det få 
infallsvinklar i ämnet och se vad som gäller nu. Även för att undersöka vad 
det finns för några ljusteorier i ämnet som skulle fungera för att lugna 
besökare av till exempel ett väntrum hos läkare eller tandläkare. Med 
patienter som redan är nervösa som det är. Finns det något där som man 
kan använda i projektet, av det som är också en del av ljusets 
designhistoria. Samt att undersöka de material som finns, vad som skulle 
fungera som ett komplement till det ljus som kommer från ljuskällan. Finns 
det andra material som skulle kunna tillämpas i ljusarmaturen? Men även 
det ljus som ges från lampan. Tekniken inom ljusdesign har ändrat så 
mycket under de senaste åren, vad för ljus ger de olika ljuskällorna. Skulle 
det räcka med LED ljus ur en hållbarhets perspektiv, eftersom den har en 
lägre livslängd och dra mindre energi. 
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2 Research 
Då mitt arbete handlar om hur ljuset uppfattas i rummet, ligger det till 
grund till min undersökning. Jag har tittat på det som är vår ljushistoria, 
vad som har gjords tidigare med ljus och vad för ljusteorier som andra har 
haft. Detta är kortfattat vad jag har kommit fram till: 
2.1 Ljushistoria 
Den ljuskälla som vi har haft sedan 
början är elden, i form av olika 
storlekar från en låga till en brassa. I 
stället för att fly från elden som var 
den tidiga människans instinkt, så tog 
man till vara på den och behärskade 
den. Ända sen dess har man förädlat 
den för att passa vårt syfte. Den gav människan skydd från djur, men även 
värme och man kunde tillaga mat. Men gav även människan ljus, så nu 
kunde man lysa upp mörkret. Det man ser på artefakter som har hittats, att 
människan utvecklade armaturer av olika slag som snäckskal, skålformade 
stenar, lergods skålar och bronskärls armaturer. Som innehåller en eller 
flera veckar i en olja, det var då man tog och skilde på ljus och värme. 
Utvecklingen gick vidare till facklor och stearinljus4. En annan del av 
utvecklingen var att sprida ljuset i rummet, så att genom använda olika 
reflekterande ytor tillsammans med ljus kunde man sprida det bättre. Redan 
då tänkte man på ljusdesign och man kunde sprida ljuset bättre med speglar 
och andra lösningar. Det var en kostnad att ha en massa ljus i rummet, 
sedan var det även brandrisken. Det är något som påverkar folk än i dag. 
Det var inte förens vid artonhundratalet som man kunde säga att 
belysningsteknologin tog fart, denna utveckling är på grund av den 
industriella revolutionen. De började titta på hur man kunde få ett bättre 
ljus för användarna, men även på tillverkningen av belysningsarmaturerna. 
Den teknik som kom då var fotogenlampor och gaslampor, den påbörjade 
en ny era av belysningen av städerna och hemmen5. Belysningsarmaturer 
som de tillverkade i material i armaturen som gjutjärn, mässing och glas i 
kupan. Som det vita opaka glaset egenskaper fungerade som avbländande, 
vilket kan ses i fotogenlampor från den tiden.  
                                                 
4 Starby, Lars, Belysningsteknikens utveckling under 80 år, Ljuskultur, Stockholm, 2006, sid.11 
5 Starby, Lars, Belysningsteknikens utveckling under 80 år, Ljuskultur, Stockholm, 2006, sid.12-13 

Bild 1;Belysningsteknikens utveckling under 80 år 
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2.2 Poul Henningsen och funktionalism 
Men verkliga revolutionen kom 
med införandet av elektrisk ljus. 
Det som motiverade utvecklingen 
var en ny billig teknik för att ge 
ljus, men att man minskade även 
brandrisken från ljuskällorna. Det 
elektriska ljuset gav också bättre 
ljusåtergivning i rummet. Den 
danske designen Poul Henningsen 
var en pionjär i ljusdesign, som 
växte upp under denna förändringens tid. Från att det var ett fåtal som hade 
elektrisk ljus, som några resturanger och butiker. Till det att han som 
designer såg hur man elektrifierade Köpenhamn. Det han även såg var att 
ljuset skapade problem i det offentliga rummet och hemmen, eftersom 
ljuset kom från klarglas glödlamporna bländade användarna. Poul 
Henningsen kom att arbeta med ljuset och hur det påverkade de som 
använder lamporna. Innan man hade tänkt på ergonomisk design, som 
fungerade för användarna, arbetade han med just det genom avbländning 
och reflektioner i sin lampdesign med skärmar. Denna lampa visade han 
upp på världsutställningen 1925 som väckte stor uppmärksamhet. Hela 
livet arbetade han vidare med just denna design med skärmar som 
avbländade och samtidigt riktade ljuset. Med sin lampa PH5 (även känd 
som PH lampan) nådde han fram till målet av det perfekta reflekterande 
ljuset i rummet, som inte bländade men ändå riktade ljuset6. Det han arbetat 
på hela livet, som blev hans triumf och avslutande produktdesign. 
2.3 Sammanfattning och reflektioner 
Ljuset har varit en viktig del av människans historia, men för att förbättra 
ljuskvaliteten har ljusutvecklingen gått framåt från oljelampor till 
gaslampor och glödlampor. Med designers som Poul Henningsen så börjar 
man titta på användarna. Hur man påverkas av ljuset är en viktig del av 
designprocessen, den påverkar vårt arbete och inte minst de som kommer 
att använda produkterna. Då utvecklingen går lika fort för oss som det var 
för hans generation. Vilket jag finner är en viktig del av ljushistorian som 
vi måste ta lärdom av då våra ljuskällor utvecklar sig fort. 
                                                 
6 http://www.gp.se/bostad/design/1.20477-ph-lampan-lever-an-efter-80-ar (2014-02-21) 

Bild 2; PH5 
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3 Ett annat ljus 
Eftersom ljuset har blivit en så stor del av  det moderna samhället, så har man 
studera ljuset under en tid nu. Sedan problemen med de tidigare ljusarmaturernas 
har utvecklingen gått framåt. Genom forskning har man kommit fram till att ljus 
är elektromagnetisk strålning7. Som kan påverka användarna fysisk då de kan 
skada på olika vis av strålningen, som ögon och hud. Men ljuset kan även 
påverka användarna psykiskt, som vilket är att ljuset kan påverka humöret på 
användaren men även känslomässigt. Eftersom ljuset översätts inom oss till i en 
kemisk process till elektriska signaler som når hjärnan. Vilket betyder att det 
påverkas oss verken vi vill eller inte. I de studie som gjorts av Igor Knez, visar 
sig att den vita färgen på ljus lugnar använden som vistas i det ljuset. Han 
kommer även fram till i studien att färgen på ljus ska det varmvit installeras i 
kallare klimat då man uppfattar rummet som om det är varmt. Medan kallvit ljus 
i varmare klimat uppfattas som att det är svalare i rummet8. I studier om 
kombinationer mellan färg i rummet tillsammans med ljuset, har man tittat på hur 
de påverkar användarna. Det har lett till att arkitekter och ljusplanerare ser hur 
man placera ljuset tillsammans med rummets färg och utförande8. Det är inte 
bara att sätta en eller flera lampor i rummet och sedan är det bra, men man måste 
se till de som kommer vistas i rummet. Med allmänljuset har de även 
arbetslampor där det behövs, som är ett riktat ljus och vad det innebär. Det har 
även förekommit att experiment som har gjorts i laboratorier har kommit ut som 
något annat. Med den västamerikanska konströrelsen ”Light and Space” som 
använde sig av ljuset i sina installationer under 1970 talet. De arbetade 
minimalistisk med de geometriska formerna och ljuset. Den använde sig av 
material som glas, harts och gjutenakryl, tillsammans med lysrör och neonljus. 
För ge åskådarna en visuell upplevelse. Stämningar som man kunde använda till 
att skapa känslor hos åskådaren9. Som det ambienta ljuset, som är som namnet 
säger ett mjukare och harmoniserande diffust ljus som komplettera det befintliga 
allmänljuset från lysrören.   
3.1 Sammanfattning och reflektioner 
Ljuset påverkars oss mer än vi tror då det inte bara är värme den ger, den är 
mycket mer. Under de senaste femtio åren har man studerat hur ljuset påverka de 
som använder det som man kan se är att ljusets färg påverkar hur människor 
känner och hur de mår. Men det är inte bara känslor man kan påverkas av ljuset 
utan man kan skapa med ljuset, som jag ser det så är det ljuskällan som är det 
enda som sätter gränser. Men det ska vara för användarna. 
 

                                                 
7 Johansson, Maria., Küller, Marianne & Biel, Anders. (red.), Svensk miljöpsykologi, TPB, Enskede, 2007,  
8 Fridell Anter, Karin. (red.), Forskare och praktiker om färg, ljus, rum, TPB, Enskede, 2008, sid.191 
9 Light and space, http://en.wikipedia.org/wiki/Light_and_Space 
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4 Inspirerande designer 
 
4.1 Achille Castiglioni 
Den Italienska arkitekten och designen 
Achille Castiglioni(f 1918), är en designer 
som arbeta gränsöverskridande med sitt 
arbete. Där utseendet är en viktig del av en 
lampa och som arbetar med användaren och 
ljuset i rummet. Redan 1940 startade han 
designbyrå med sina bröder10. Han är känd 
för sina lampor som utsmyckning till 
rummet, med en diffus ljusbild som “Cocoon lampa”. Men 
också “Pulley golvlampa” eller “Arco golvlampa”, som är 
några få av hans konceptuella produkter. Det som inspirerade 
Achilles Castiglioni var den industriella tillverkningen men 
även de vanliga vardagssakerna. I sina produkter använde han 
de enklaste och vanliga materialen till sin design. Även så lite 
material i produkterna som det gick, för att få ut 
maximaleffekt11. Han var känd för sin kvickhet som han aldrig 
förlorade eller sitt intresse för paradoxer12. Han gillade att 
tillföra lite humor till produkten. 

“There has to be irony both in design and in the 
objects” he said. “I see around me a professional 
disease of taking everything too seriously. One of my 
secrets is to joke all the time”.  

4.2 Philippe Starck och Ktribe F2 
En designer som man hör mycket om nu är Philippe Starck, 
som är verksam i Frankrike och som har gjort en massa saker, enligt hans 
egna ord har han gjort allt från citronpress till köksinventarier13. Men det 
var inte på hans namn som jag hittade honom utan på grund av hans 
produktdesign. Det när jag sökte på det diffusa ljuset, jag hittade hans 
lampa ”Ktribe F2” vilket råkade vara en golvlampa. Dess kvaliter var att 
den gav ett diffuse ljus, men även var det ett halvtransparant material i 
lampkupan som var det intressanta med den. Han hade även gått så långt att 

Bild 3;  Cocoon lampa 

Bild 4;Pulley golvlampa 
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han satt en skärm på denna kupa av vad som ser ut som glas, tillsammans 
ger det en intressant effekt då man tände lampan. Men vad han tänkte med 
den lampan kan jag inte hitta just nu, men om ”Hooo” och ”Haaa” som 
liknar ”Ktribe F2” står det.  

”This is a lamp with a special shape; it merges different worlds and 
opposing realities. Its design combines tradition and research, 

craftsmanship and industry, art and design. To look at or to read by, 

the lamp becomes a conversation piece, a friendly but evocative 
presence….”  

De likheter som jag ser mellan Philippe Starks lampor och mitt projekt, är 
ljusbilden som lampan ger vilket är ett diffust ljus. Men de uppfyller sitt 
syfte för användaren. Men då man titta närmare på designen av 
konstruktionen ser de väldigt lika ut. Jag kan konstatera är att han följer sin 
designfilosofi någorlunda strikta riktlinjer för det han gör är för 
användaren, men utseendet är mer som en skulptur då man tittar på den14. 

4.3 Sammanfattning och reflektioner 
Som inspirationsdesigner har Achille Castiglioni och Philippe Starck 
påverkar designvärlden. Dessa två designer har med sina produkter och 
deras utseende, arbetat med produktdesign på konceptuell nivå. Men trots 
det är det användarna som är viktigast, sakerna måste kunna användas, det 
är något som jag håller med om. Även om de är flera år mellan dem så är 
det intressant att de har samma tankar kring produkterna. Det är just detta 
som gör att jag finner deras arbeten och filosofi så intressant och hur de 
båda arbetar med sin design.   
 

 

Bild 5; Haaa Bild 6; Ktribe F2 Bild 7; Hooo 
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5 INVENTERING AV DAGENS AMBIENT LJUSARMATUR 
Flera designer och företag ha arbetat med att förbättra ljuset, 
men även  ljuskällorna har blivit bättre. Man har nu tagit till 
sig hur man ser designen på lamporna så att de se mer och mer 
konceptuella ut. Men under min undersökning kom dessa fram 
som en inspirationskälla av intressant design som finns på 
marknaden.  
Zero har golvlampan ”Foto” designad av Mattias Ståhlbom 
och Thomas Bernstrand, med utseende av en studiolampa som 
kommer med många olika val av kulörta färger till lampan, och 
den gör det den ska och riktar ljuset. Tack vare att den har det 
intressanta utseende av just en studiolampa. Den är lätt att 
placerad och dess funktion är en studielampa, så designen har 
ett syfte. Annars är de mer vanliga golvlampor på stativ med 
skärm, som Marie-Louise Gustafssons golvlampa för 
Stockholm designhouses, ”Mañana” som har en mer 
utmärkande stil då den lutar mot väggen. Den ser ut som en 
sträckgubbe som lutar sig mot väggen.  
De golvlampor som finns på marknaden som ger ett diffust ljus 
är annars såna som Philips Ecomoods “Saving in style”, som har 
ett mycket intressant utseende då de använder sig av den gamla 
formen av den vita opaka glaskupan. Vilket gör att den ser som 
de gamla ljusarmaturer som vägglampor och taklampor, men 
nu som en golvlampa.  
Jag hittade även golvlampan”Lean” från Örsjö belysning, 
designad av designern Jenny Beck. Hennes design på lampan 
påminner om den klassiska golvlampan gräshoppan där den 
står där lutande. Lutningen på stativet gör att den inte ser så 
statisk ut där den står. Den ser verkligen ut som den lutar sig 
och tar det lugnt i sitt utseende.  

Så har vi just Gräshoppan, designades 1947 av Greta Grossman 
som är en designer som lyckades, då hennes lampor anses som 
designklassiker. Även denna har utseendet av att den lutar sig, 
men den fick namnet gräshoppan eftersom dess utseende liknar 
just en gräshoppa. 
5.1 Arbetslampor 
De mest vanliga golvlamporna är de man kallar arbetslampor, 
vilket kan ha olika utseende.Där räknas in den mest använda  
 

Bild 8; Foto 

Bild 9; Mañana 

Bild 10; Saving in style 

Bild 11; Lean 

Bild 12; Gräshoppan 



  
 

9 

sorten av arbetslampor, den som är en 
arbetslampa på ett stativ. Den ska vara mer 
tålig för hård användning som i industri och 
utomhus. Fördelarna med den är att man kan 
plocka sönder den för att kunna transportera 
den enkel. För de som arbetar antingen 
utomhus eller på industrigolv så gynnar den 
att man kan flytta den dit man behöver den, 
och när man inte behöver den så plockar man 
ihop den och ställer undan den igen. 
5.2 Sammanfattning och reflektioner 
Dagens design på golvlampor är till grunden 
lika, det är utförandet på dem som skiljer 
armaturerna. De golvlampor som jag hittade 
ute på marknaden är enkla men väldigt utrycksfulla, men även mycket neutrala. 
Det märkte jag på deras färger, som mest var svartmålad. Det var ett fåtal som 
jag hittade som hade en glaskupa som gav det ambienta ljuset, vilket jag fann 
intressanta. 

6  OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR 
De olika ljuskällorna är den i Sverige utfasade glödlampan, den perfekta 
billiga ljuskällan varit med oss länge, men har med nackdelen av en kort 
livstid.  
Lysrör vars ljus räknas till allmänljus har samma ljusstyrka som dagsljus. 
Som har funnits med oss sen 1930. Tekniken finns även i 
lågenergilamporna som är mindre lysrör med fördelen att den dra mindre 
ström och har längre livslängd. Den består av just ett rör som innehåller 
Fluorescens ljuspulver som lyser upp då man tillför elektricitet. Men är inte 
hälsosam eftersom den innehåller kvicksilver. Vilket inte är bra för 
människa eller natur. 
Halogenlampan är som glödlampan i formen, men är halogengas i en 
ampull i lampan som lyser då den blir elektrifierad. Den har samma ljus 
som glödlampan men dra mer elektricitet, den bli även väldigt varm då den 
lyser. 
LED-ljuset är elektrisk skapat ljus, det är inget som glöder eller bränns. 
Den är en mer energisnålt allternativ till de andra lamporna, men det som är 
det bästa med den är dess långa livslängd på tiotusentals timmar. 
Barnsjukdomar av ny teknologi håller man på att bygga bort. Man räknar 
det som framtidens teknik då det är billigare i drift10. 
 

                                                 
10 Ejhed, Jan, professor i ljusdesign, Linnéuniversitetet, föreläsning 2013-02-27 

 

Bild 13; 42 W King Bild 14; Halogen lampa 
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6.1 Val av ljuskälla 
 
Jag började mitt arbete utifrån det jag skulle arbeta med, ljuskällan som är en 
LED-lampan.  Den kommer att bestämma hur lampan kommer se ut. Eftersom 
formen på ljuskällan är något som jag inte kan påverka hur den ser ur, så 
formdesignen måste vara efter LED-lampan, som man ser på bilden och allt ska 
in i armaturen. Ur ett hållbart perspektiv så är en livslängd på tio tusentals 
timmar bättre, men också att den drar mindre 
energi. 
6.2 Sammanfattning och reflektioner 
Att titta på vad man har att arbeta med väcker funderingar kring designprocessen. 
Man kan använda allt för att få inspiration, från arbetslampor och stativ till de 
tidigare inspirationsbilderna som finns på marknaden. Det jag inte kan ändra på 
är ljuskällorna, vars form och egenskaper påverkar processen. Den jag valde att 
arbeta vidare med är som sagt lång och kräver ett driftdon. Så jag kommer att få 
anpassa mig efter den ljuskällan, som nästa år kan vara en gammal nyhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 15; egen bild av LED ljuskällan och driftdonet 
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7 Genomförande 
7.1 Förarbete 
Eftersom det ska vara en golvlampa som 
Zero föreslog, var det första som jag gjorde 
skisser på ljusbilden som jag ville ha ut av 
den. Vilket är ett diffust ljus av ett 
allmänljus som har en ljusriktning neråt mot 
golvet, men även upp i taket så att ljuset 
sprider sig i rummet. Ljuset från ljuskällan 
är avlång, därför blev skissen på ljusbilden 
en liggande form. När jag tänker golvlampa 
så är det från inspirationsbilderna av 
golvlamporna från researchen, med ett 
stativ där ljuskällan hänger på en arm. Utifrån ljuskällan som är projektets 
utgångspunkt till designen, så skulle det vara bra med en arm. Den skulle kunna 
hålla ljuskällan av LED lampan och driftdon, så jag började med att göra ett antal 
små snabba skisser för att testa 
formen på golvlampan. Med en 
arm på eller något som håller upp 
lampdelen av golvlampan. På dem 
så ser man att de som lutar har ett 
mer vilande utseende, som är mer 
intressant formmässigt sett. Trots 
att man läser in att den vilar, så är 
linjerna i skisserna mer snabba och 
har fart i dem. Medans där stativet/ 
benet är rakt så känns de mer statiska 
i sin form, som om den bara står där. 
7.2 Funktionsmodell 
För att kunna testa ljuset från ljuskällan behövde jag en 
funktionsmodell i full skala, med ett stativ som 
fungerade till att testa flera olika saker i arbetet. 
Eftersom den består av en arm och ett ben på en fot kan 
jag testa hur den är att placera i rummet. Men då den har 
leder så kunde jag även testa hur den skulle fungera med 
olika vinklar på benet, då jag ville ha en viss lutning på 
golvlampan. Men huvudsyftet med modellen var att ha 
något att testa armaturer i ljustesterna. Det jag insåg med 

Bild 16;ljusskiss, egenbild 

Bild 17; snabbskiss, egenbild 

Bild 18; fullskalemodell 
1, egenbild 
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den första modellen var att den var för hög, och foten var för 
stor. Därför gjorde jag en ny modell med förändringar som 
fungerade bättre. Ändringarna i den nya funktionsmodellen 
var att modellen blev kortare och hade en mindre fot, och så 
gjorde jag även armen och benet tunnare. Vilket gav en bättre 
form på stativet på min modell. Men jag behöll lederna så att 
jag kunde testa vidare på vinklarna. Genom att testa olika 
former hur de skulle fungera med ljuset fann jag att det 
fungera bäst var den som har en liggande cylinder. Det 
behöver inte vara den cylindriska formen, men den liggande 
fungerade bäst under omständigheterna av ljuskällan (som är 
avlångbild 14) 
7.3 Ljustester 
För att testa hur ljuset blir i färgåtergivning testade jag olika material tillsammans 
med olika sorters av ljuskällor. Det jag kunde se var ljusåtergivningen i 
ljusbilden var att LED lampan gav lite blåare vit ljus. Men materialmässigt sätt 
fick jag det bästa resultatet med frostat eller opakt vit glas. Det störde inte 
ljusbilden för mycket och jag tyckte att den var bättre, då det gav ett lugnare 
intryck.  

Men då jag frågade på olika företag som  har en 
reception eller väntrum sa de att ljuset inte fick 
störa de som arbetar eller besöker dem, att en färg 
som inte var vit som till exempel blå eller röd 
skulle störa. Men speciellt väntrum hos en 
tandläkare är det sista man vill. I uppföljande 
ljustester kom det fram att materialet behöver vara 
ett opakt material som till exempel glas. Så om det 
är en frostat yta så blir ljuset vitkallt(Bild 24), medan det 
vita opaka materialet ger en viss vitvarmt ljus(Bild 25). 
7.4 Sammanfattning och reflektioner 
I mitt arbete var det formen av den lutande golvlampan som jag gillar, därför att 
jag tyckte att den som var rak såg statisk ut i sitt utseende. Medan den som lutade 
hade en utseende av att den vilar, men linjerna i formen var snabba som man kan 
se i skisserna. Även det transparanta materialet i kupan gav ett naturligt 
diffusterande ljus, som kunde vara glas. 

Bild 19;fullskalemodell 2, 
egenbild 

Bild 20-23; ljustester, egenbild 
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8 ARBETET MED UTSEENDET 
Från de tidigare modellerna funderade jag på material, eftersom de andra 
golvlamporna som jag tittat på har en stomme av stålrör. Vilket fanns på 
golvlamporna i researchen (sida8). Vilket är bäst ur en hållfasthets perspektiv då 
det är starkt. Det skulle fungera med aluminiumrör, men andra material är inte 
riktigt Zero stilprofil. Eftersom jag inte vill ha en synlig sladd så ska jag använda 
rör. 
8.1 Skisser 
Det som jag kom fram var att den 
skulle ha en tio graders lutning på 
benet, för om det är mer så riskerar 
den att välta. Jag testade olika 
former på foten på stativet. Formen 
som jag arbetadevidare på var 
antingen en kvadrat eller en 
triangel. Men det jag kommit fram 
till var att den skulle ha ett hål i foten, så att den ser ut som en ram. Jag tyckte att 
det var intressant med att formen där den hade en öppning. Som en sak att ta 
vidare med i formprocessen som något som jag kunde utveckla vidare.  
8.2 Modeller 
För att kunna testa formerna så gjorde jag 
flera modeller i skala 1:75, med den 
lutningen som jag har kommit fram med i 
undersökningen. Benet och armen fick 
samma diameter. Men foten blev en platta 
som har de geometriska formerna som 
triangel eller kvadrat. Där det bildade en 
ram eller rättare sagt ett hålrum i foten. Det 
som jag kom fram till angående skärmen/ 
kupan från modellerna, var den långa liggande formerna av elipser eller cylindrar 
som dominerade. Det var den runda formen av cylindern som tilltalade mig mest. 

 
 
 

Bild 26;skisser, egenbild 
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8.3 Fullskala modellen 
Det var då arbetet gick från skisserna(bild26,A)och 
skalamodellen (bild28) till fullskala som motgångarna 
kom. Då till exempel formerna och proportionerna i 
fullskalamodellen(bild32) inte stämde med de skala-
modellerna som jag har gjort. Rundstaven  som jag 
använde till benet och armen var för stor, så jag valde 
en mindre diameter. Konsekvensen blev då att cylindern 
där ljuskällan kommer sitta i blev för stor. Men den gav 
även en kantig känsla över hela fullskalamodellen. 
Vilket gjorde att proportionerna på modellen på 
golvlampan förändrades, och kändes visuellt fel på 
grund av det. Utseendet på modellen blev för smal och 
för hög, men det var även mötet mellan armen och 
benet som inte passade. Lösningen på problemen var att 
ta ett steg tillbaka, och titta på formen igen. Genom att 
igen använda skalamodellerna, tittade jag på formen av 
stativet och hur den form som jag hade arbetat fram 
kunde förenklas. Genom att arbeta med linjerna och 
radier i modellen, fick den ett mer organisk utseende 
(bild33). Foten ändrade jag från plattan av stål till den 
runda formen av ett rör. Den ska ha samma form som 
jag arbetat med, bockad en triangel (bild26,C). Då kunde 
jag använda samma diameter på röret till foten som jag 
har i resten av armaturen. Genom att den hade en 
öppning i foten då den inte är ihopsatt, så kändes det 
mer att det var mer en svepande rörelse som inte 
stannade upp. Öppningen kan man använda till att föra 
in sladden, som döljs av röret men renare intryck i 
designen. 
8.4 Sammanfattning och reflektioner 
I skissfasen av examensarbetet har jag skissat på papper och i modeller på 
utseendet. Att göra små skalmodeller är ett snabbt sätt att studera formerna, man 
kan även testa olika utförande snabbt. Det är bara det att då jag skalade upp 
modellen så blev det fel. Men motgångar kan vara det som gör att man hitta nya 
idéer och former. Som kan lösa problemen som man har, vilket det gjorde för  
mig i detta skede av arbetet. 

Bild 32; Fullskalemodell, egenbild 

Bild 33; Modell, egenbild 
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9 FRÅN MODELL 
TILL CAD SKISS 
Av den nya modellen så arbetade 
jag vidare med formen i CAD-
skisser. Benet var rakt men hade 
lutningen som jag kommit fram 
till.  Armaturen som skulle 
innehålla ljuskällan var nästa 
problem. Från de tidigare skisserna 
och modellerna kom cylindern, 
som visade sig vara för mycket av 
allt som man ser i fullskala modellen. Men jag gillade formen så jag testade att 
ge den runda former. Vilket jag testades på stativet, där den första blev för liten, 
den andra funkade bättre. Formen påminde om en flaska som hängde där, på 
stativet eller under. 
9.1 Snabbskisser och insikter 
Sen testade jag olika idéer hur armaturen/kupa ska se ut. Den som uppskattade 
mest var lampan som var en del av 
stativet och inte där lampan hängde 
under, som gav en bättre helhet än 
de andra. Det såg ut som en flaska 
som hängde på armen. Men även att 
den hänger på stativet vilket gör att 
formspråket blir mer renare av 
ljusarmaturens del av golvlampan.  
9.2 CAD renderingar 
Men hur skulle man få in armaturen 
så att lampan lyser. För det gick jag 
tillbaka till datorn och gjorde CAD 
skisser på olika former. En lösning var 
att sätta en kon som man skruvade fast 
kupan på med i en bajonettfattning, det 
gör det möjligt att byta lampa om den 
går sönder. Formen med konen var att 
de gjorde det möjligt med ett bra 
formmöte mellan stativets böj till 
armen, så det bildade visuellt en s-
kurva. Formmässigt så fick då 
lampkupan en form som påminner 

Bild 34;CAD rendering, egenbild 

Bild 35; Snabbskisser, egenbild 

Bild 36; CAD rendering, egenbild 
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om en flaska, med sin avlånga cylindriska form. 
Medans konen binder samman formerna av 
kupan och stativet som om det växte ur röret likt 
en svamp. Foten på golvlampan ser ut som den  
är en del av benet, eftersom radien är satt efter 
den maskin som böjer rören. Man kunde inte ha 
en allt för stor böj där radien är större än mallen 
på maskinen. Det blir inte snyggt resultat. 
Resultatet av renderingen blir att det ser ut som 
att sladden går från kupan till stickkontakten. 
9.3 Golvlampa 
Min prototyp av golvlampan kommer att 
tillverkas av stålrör eftersom den är rätt material 
som det ska vara, den kommer bockas till rätt 
form. Eftersom jag har vetat vad för material det 
ska vara i armaturen har jag införskaffat det 
tidigt. Med den diameter på röret som det ska 
vara, så tillverkningen kommer var den enkla 
delen. Då foten kräver två böjar för att det ska få 
ett utseende av en triangel, där den tredje böjen kommer att koppla samman ben 
och fot. Det kommer även vara en böj från benet till armen. Den vita glaskupan 
kommer jag att blåsa upp i en hytta i närheten. Sladdar och ljuskälla har jag 
införskaffat. Problemet kommer att vara konen och hur man ska kunna få till den, 
då den måste tillverkas men lösningen finns. Färgen jag väljer mellan är svart 
eller blå eftersom det var det minst störande i en arbetsmiljö11, som jag fick veta i 
en uppföljning med användare/företag. Andra färger var fina men det kunde störa 
de som arbetar där, men även de som besöker företaget. Jag gjorde valet med 
färgen, den färg som jag valde var blå. 
9.4 Sammanfattning och reflektioner 
Att arbeta med konstruktionen av golvlampan i en CAD skiss ger mig en ide av 
hur den kommer se ut. Då man kan ge skissen av min design den rätta materialet, 
textur och färg. Den lyfte fram designen så att man såg en förhandsvisning av 
vad resultatet kommer bli i slutändan. Vad jag gillar är att den liknar just det jag 
hade tänkt, man läser in iden av att sladden fortsätter upp till glaskupan, som om 
stativet är en förläggning av sladden. 
 
 
                                                 
11 Workbook, Amnér, Görgen [2DI30E] Examensarbete 2013 
 

Bild 37; CAD rendering, egenbild 
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10 Resultat 
Det sista steget vilket är tillverkningen av prototypen, med målsättningen 
att jag ska ha en golvlampa till utställningen. Min förhoppning är att jag 
ska ha en golvlampa som kommer att fungera och visa den ljusbild som jag 
ville ha fram med projektet. Det jag vill ha är en lampa som står stadigt 
med allt som det innebär. Vad gäller material i golvlampan som jag 
kommer att tillverka, tänker jag använda mig av samma material som om 
den producerades. Så att ser ut och känns som om det var en prototyp som 
den externa uppdragsgivaren hade gjort. Med stålrör i stommen till den vita 
opaka glaskupan. Färgen som blev valet är blå eftersom den passar med 
den färgsättning som Zero använder. Knappen på golvet är det bara är bara 
att sätta foten på den så 
händer det något, då lampan 
tänds. Till namngivningen av 
produkten frågade jag Zero 
vad de gick efter då de 
namngav sina produkter. De 
sa att namnet på produkten 
skulle beskriva lampans 
utseende och då valde jag 
”2Bend”, efter hur den ser ut. 
Golvlampan består av ett 
antal böjar som man beskriver 
på engelska ”to bend”. 
11 SLUTSATS OCH SLUTREFLEKTION 
Det som har varit mitt mål med examensarbetet har varit en artefakt som ger det 
diffusa ljuset av ett ambient ljus. Genom att använda mig av mina styrkor från 
glas som material, har jag lyckats få den ljusbild som jag velat få ut av processen. 
Det har varit en spännande och intressant resa igenom formprocessen, till en 
golvlampa som jag är nöjd med. I den kan man läsa in det formspråk som jag har 
försökt att uppnå med projektet, som både är funktionellt men även Skulptural i 
sitt utförande. Golvlampan gör det den ska göra och det är att ge ljus, men har 
även en intressant form på armaturen. Genom att arbeta med skisser och 
modeller, tillsammans med den research som jag har gjort under examensarbetet 
har jag studerat formen. Detta betydde att det tog ett tag innan jag ens visste var 
det hela var på väg, vilket var spännande och mycket irriterande. Men jag anser 
att jag har nått mitt mål. Den nya formen som kom ur processen fick mig att 

Bild 38; 2Bend, examensarbete, egenbild 
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tänka om och anpassa mig efter situationen. Med golvlampan så blev resultatet 
det jag ville ha ut, vilket gjorde mig mycket nöjd med arbetet. Den skiljer sig från 
mina andra produkter, så som jag vanligtvis skulle formge själv. Det vill säga 
processen bidrog med att utveckla mitt designarbete. Arbetssättet har med andra 
ord öppnat mina ögon för hur jag kan söka information samt att utveckla mig 
själv.   
 
Tack! 
Görgen Amnér 
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