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Abstrakt 
Jag skall i mitt projekt först och främ 
designer med ett företag och även få 

 
 
 
 
 
 

st få erfarenhet av hur det är att samarbeta som 
ut en produkt som är klar att använda och som 

skall kunna säljas i butiker runt om i landet. Den skall följa företagets riktlinjer, vara 
energisnål och vara funktionell men samtidigt tilltalande. 
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LED, utomhusbelysning, light pollution 
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1 Inledning 
Att återkoppla. Den största lärdomen 
projekt. Att lära sig att prioritera, sor 

 
 
 
 
 
 

man får genom en sådan här utbildning och detta 
tera och argumentera! 

Att man får designa precis vad man vill, om man kan argumentera för sin sak. Att vara 
envis och stå på sig, men samtidigt vara välformulerad, engagerad och öppen för kritik. 
Att öka sitt självförtroende, att hitta sin stil och sitt sätt att arbeta fram en design. Det 
handlar inte om att lära sig ALLA sorters designprocesser, utan skapa en egen som 
passar för dig och hur du arbetar. 
En sak är säker. Man blir ALDRIG klar. 
Någonsin. 

 
1.1 Bakgrund 
Markslöjd började sin bana i Marks kommun 1963 och arbetade redan då med belysning i 
form av bordslampor med svarvad fot i trä och textilskärmar. Tillverkningen var lokal de 
hade ett begränsat sortiment. De har under årens lopp expanderat sin tillverkning och sitt 
sortiment till både inomhus och utomhus armaturer, ett brett julsortiment och 
stämningsbelysning för hela året. Nu har de två varumärken ”Markslöjd” och 
”Lampgustav” Som säljs världen över och större delen av deras tillverkning sker i 
Asiatiska länder. 

 
 

 
 
 
 

Markslöjd är mest fokuserat på dekorationsbelysning med betoning på elsäkerhet, vilket 
gör att varje armatur går att spåra tillbaka till ursprung och tillverkare. De har ett behov 
av ett utökat utomhussortiment som sträcker sig lite utanför de traditionella armaturerna 
och det är där jag kommer koncentrera mitt arbete. Produkten skall följa Markslöjds 
linje inom elsäkerhet och hållbarhet .Varje produkt är CE-märkt1 .  Från företaget har 
jag fått ett brev med önskemål om en annorlunda armatur, då dagens tillverkning är 
snarlik från företag till företag. Detta beror på att det billigaste tillverkningssättet är att 
använda de formar fabrikerna har från början. Kan man frångå detta och skapa en 
armatur som är billig på annat vis, är det en stor vinst för företaget, so m då kan gå ifrån 
det traditionella sortimentet och få ett större och mer varierat utbud. 

 
1.2 Frågeställning: 
Hur producerar man en hållbar belysning som tål vårt klimat utomhus i Skandinavien till 
ett billigt pris? Att bidra med nya ideér till företaget så att de kan bredda sitt sortiment 
utan att deras säkerhets eller miljöstandarder blir lidande. Mina egna avgränsningar är 
att produkten ej skall bidra till fenomenet ”light pollution”. Detta fenomen är på svenska 
kallat Ljusföroreningar2  och förekommer vid alla större bostadsområden. Vår naturliga 
dygnsrytm störs av allt för mycket onödigt ljus nattetid, samt att djurlivet får samma 
problem. Jag vill alltså minimera onödigt ljus och brinntid, för att minska 
energiåtgången. 

 
 
 

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/CE-märkning 
2 Källa: http://www.ljusstyrkan.se/cms/index.php/about/vad-ar-ljusfororeningar/ 
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1.3Tillvägagångssätt: 
Jag kommer att göra undersökningar 
sortiment för att utröna vad som finn 

, både av husägare, återförsäljare och Markslöjds 
s, vad folk väljer av det nuvarande sortimentet och 

vad de flesta önskar fanns och frågar efter. Utifrån materialet jag samlar in kommer jag 
att börja skissa på en armatur och försöka få in det folk tyckte saknades. 
Jag kommer ha tät kontakt med min kontaktperson på Markslöjd  i mitt projekt, dels för 
att få insikt i vad som krävs just för att göra en utomhusarmatur och vad som kostar 
under själva tillverkningen. Mycket tid kommer gå åt till research, belysningens historia 
och vad som finns på marknaden idag. Min avgränsning på det området är att jag håller 
mig till Skandinavien, då annan armatur inte håller samma standard. 
I samarbete med lärare skall jag ha brainstorming, handledningar och delredovisningar 
för att få hjälp med form och andra frågor som kommer dyka upp under projektets gång. 
Under samarbetet skall jag skissa fram, både i 2D och 3D modeller och förslag på form 
och färg för att få fram en slutgiltig produkt/produktserie. En fungerande prototyp skall 
tas fram med hjälp av Markslöjds prototypverkstad och eget arbete i verkstaden. 

 
1.4 Projektmål: 
Att utveckla en serie produkter som tillgodoser användarens samt företagets krav på 
utomhusbelysning, samt att få erfarenhet av hur det går till när man arbetar gentemot ett 
företag som designer. Att få följa en produkt från första idé till eventuell tillverkning 
och lansering. Min största målgrupp är privatpersoner med behov av utomhusbelysning 
så som villaägare, stugägare och dylika personer. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5  

 

 
 
 

Research: 
Då jag arbetar med utomhusbelysnin 
Dels den historiska delen, där jag und 

 
 
 
 
 
 

g har jag valt att dela upp min research i två delar. 
ersöker hur belysningen har sett ut de senaste 

hundra åren, hur behovet har vuxit och utvecklats, samt dagens utbud, vad som 
egentligen behövs och vart vi är på väg. I den historiska delen har jag avgränsat min 
research till Stockholms stad, som har en väl dokumenterad historia inom utomhus och 
offentlig belysning. 
2.1Utomhusbelysningens historia: 

 
2.1.1 Från Gas till Kisel 
Behovet av att lysa upp kom med industrialismen. Med fasta arbetstider kom behovet av 
ljus vid dit och hemgång, möjligheten att bringa sin egen ljuskälla blev begränsad och 
vid den mörka årstiden var det mörkt nästan dygnet runt. Innan dess var det den resandes 
enskilda ansvar att bära med sig eget ljus. Dock var den första gatlyktan otillräcklig som 
allmänbelysning och kallades i vardagligt tal för ”vargögon”. En enkel oljelampa med 
glassidor och en ram i bleckplåt. Krävde kontinuerlig påfyllning och med låga sämre än 
ett stearinljus nästintill obefintlig som ljuskälla. Men den användes ändå på grund utav 
att år 1697 utfärdades ett förbud om facklor, efter den stora branden 
på Stockholms slott3. 
En ny kunglig förordning om allmän gatubelysning kom 1749 att: Under den mörkare 
årstiden, 20 September till 15:e Mars, skulle fastighetsägarna hålla lyktor tända från 
mörkrets inbrott till midnatt – utom månljusa kvällar. De skulle placeras på högst 30 
stegs avstånd från varandra, i sicksack så att gatans båda sidor blev upplysta.” Man fick 
själv välja belysningskälla, talgljus eller vad man ansåg vara bäst. Vargögonen blev den 
vanligaste. 
Under senare delen av 1820-talet förändrades ljusbilden efter att en bleckslagare på eget 
bevåg hade satt upp en Argandisk4  lampa utanför sin butik. Andra husägare tog snart 
efter och snart kunde herr C G Klemming försörja sig på att tillverka dessa. Han fick 
således titeln ”lampist”. 
Runt 1850 började gaslyktor användas utomhus och på Norrbro i Sthlm tändes den första 
gasbelysningen 1853. Gasen kom från Klaragassverket som anlades vid Klara sjö samma 
år5. 
Oljelamporna höll sig dock ändå till 1940, då både gaslyktan och oljelampan fick stryka 
på foten för Elektriciteten.. Blandat med fotogenlampor och båglampor lystes 
Stockholm upp mer och mer. Strömmens intåg var ett stort steg redan 1880 och undan 
för undan tog den över. Små elverk och elcentraler byggdes i rask takt, Klaragasverket 
försökte sig på växelström 1887 och Brunkebergsverket öppnade 1892. Fördelarna från 
den klara lågan från det elektriska ljuset översteg vida kostnaden för byggnationer och 
arbete. Elektriskt ljus förblev dock länge en lyxvara för förmögna hem, lyxrestaruranger 
och flådiga butiker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3    Stockholms tekniska historia, Ljus, kraft och värme, Björn Hallerdt, 1992, Almqvist & Wiksell 
Tryckeri.Sid 17-49 
4    http://sv.wikipedia.org/wiki/Argandlampa 
5 http://www2.ssa.stockholm.se/Bildarkiv/egenproducerat/Utstallningar/Fortum/historik.html 
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Första bilden: C G Klemmings största Argandiska lampa över Drottninggatan i Stockholm omkring 1828, 
en illustration av Vicke Andrén. 
Andra bilden: Klaragasverket vid Klara Sjö, fotograf okänd. 
Tredje bilden: Ett foto över Norrbro, taget någong gång runt 1880 av Axel Sjöberg. 

 
Utvecklingen av Stockholms elektriska belysningsnät gick stadigt framåt, lett av Adolf 
Ahlsell och hans konstruktör, August Decker6 . 1904 omfattades den elektriska 
belysningen i Stockholm av 185 000 glödlampor. Metaltrådslampan slår igenom med 
ökad hållbarhet och det elektriska ljuset har kommit för att stanna. 

 
Utseendet på dessa armaturer är enhetlig med sin tid, varje lampa är vackert formgiven 
och genomtänkt7. Dock koncentrerades användingen till offentliga platser och 
ytterbelysning för privat bruk kom inte förrän mycket sent. 

 
Kopparstick  på ytterbelysning från John Eklunds elmuseum. 
Foton från John Eklunds elmuseum, Sthlms stad. 

 
Även idag ser vi armaturer med snarlik design och nu mer än någonsin är 1800-talet i 
ropet igen. Dock med LED-lampor med kiselbas som ljuskälla. Utveckligen inom LED 
går med stormsteg och ändras konstant. Effektiviteten och energisparandet går hand i 
hand och med miljötänket i fokus sker utvecklingen otroligt snabbt. Från 50-talets kalla 
kvicksilverlampa till den orangea natriumlampan var steget kort. 1986 tillsattes en 
belysningskommitté i Sthlm med både teknisk och estetisk expertis som efter en tävling i 
armaturdesign lät vinnarnas förslag gå i produktion, började miljöaspekten bli en allt 
större fråga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Stockholms tekniska historia, Ljus, kraft och värme, Björn Hallerdt, 1992, Almqvist & Wiksell 
Tryckeri. Sid 50 
7http://www.elmuseum.se/?/bok/uppfinningarnas_bok1927/uppfinningarnas_bok1927.htm 
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2.1.2 Nutidens armaturer 
I dagens utomhusbelysning kan man 
designade så kallade ”stallyktemodel 

tydligt särskilja två olika trender. Den retro- 
len” och den moderna med stilren, enkel design. 

De flesta tillverkare saluför liknande armaturer och håller ungefär samma prisklass. 
Några exempel är den klassiska stolpen, väggarmaturen samt den fristående pollaren8. 
Det syns en distinkt skillnad på det ”trendiga och det ”traditionella” där det senare get 
ett nästan konservativt intryck när man kopierat 1900-talets tidiga gasarmaturer nästan 
in i detalj. Markslöjds egna armaturer följer samma linje och är snarlikt det som syns 
från John Eklunds Elmuseum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Två armaturer ur Markslöjds Serie ”Jonna”. En lyktstolpe och en väggarmatur i svartlackad stålplåt. 
Att jämföra armaturerna nedan som är två modeller ur Malmbergs serie ”Spirit pole” i grålackad 
aluminium. 

 
 
Dessa exempel följer urtypen av dagens utomhusbelysning och vad som konkurrerar med 
varandra. Det är skillnaden på belysningskälla som är större. Mängden olika LED, 
halogenlampor och andra lågenergilampor är på ständig tillväxt och gamla standarder är 
förlegade och används sällan. Ofta har försäljaren ett eget märke med ljuskällor de 
använder och har ett avtal med tillverkaren. Sättet att använda belysning utomhus har 
även det tagit en annan riktning. Från den praktiska, nödvändiga till stämningsskapande 
och uppvisande, där man belyser föremål för att visa dess utseende i större mån än att 
belysa för nyttans skull. Dock tar jag i det här projektet ett avstånd ifrån nöjesbelysning 
och skall skapa en stämningsfull nyttobelysning. 

 
 

8 Se bilaga…. 
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2.2 Sammanfattning och refle 
 

ktion 
Behovet av extra ljus under vinterhalvåret har alltid varit påtagligt i Skandinavien. Från 
den öppna facklan till den slutna glödlampan har behovet skapat en uppsjö av olika 
lösningar och ansvaret har flyttats över från den enskilde individen till allmänheten och 
det ligger numera på kommunens ansvar att tillfredsställa allmännyttans behov av ljus. 
Dock går gränsen vid var mans trädgård och den privata tomten. Detta har givit mig 
möjligheten att utveckla en armatur för denna marknad som frångår de riktningar som 
finns idag, kvarlevorna av gasarmaturens romantiska utseenden och den stilistiska, 
modernistiska stilen som skapats av en jakt på låga priser och enkel massproduktion. 

 
Brainstormingen, den första fasen av designprocessen Denna 
fas kom i ett tidigt skede av projektarbetet. Vi samlade oss i grupper om fem, 
presenterade de koncept vi valt att arbeta med och sedan fick vi, i tur och ordning ta 
emot idéer och tankar från de andra deltagarna. Jag valde att använda de tankar jag fick 
som en liten checklista (se bilaga) med kriterier för vad en god belysning borde 
tillhandage och vad den skall ha för egentligt syfte. Att bara ha en ljuskälla för ljusets 
skull duger utmärkt på en byggarbetsplats, men inte i en trädgård. 

 
 
 
3.1 Skissfas 1: 
Innan första mötet med företaget ville jag ha några skisser på armaturer vart syfte var att 
visa på hur jag arbetar med skissning och hur jag tänker kring form och färg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Första bilden visar en lekfull armatur i pastellfärger, formad som ett flygande tefat. 
Andra och Tredje bilden visar en armatur i koppar som är format som ett öga. 
Fjärde bilden visar ännu en koppararmatur med glasskärm. 

 
3.1.1Efter första företagskontakten 

När de sett mina första skisser tillkom önskemål från företaget om något enklare 
modeller än de jag hittills skissat på, men mer organiskt formspråk än det de har i sitt 
sortiment. Något slags mellanting. Här följer några exempel ur Markslöjds nuvarande 
sortiment. 
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Armaturer ur Markslöjds nuvarande sortiment: Från vänster till höger: 
Naima, lyktstolpe. Nellie, vägg. Nellie, pollare. Markus, nedsticksmodul, uplight. Carina, vägg uplight. 
Alexander, pollare.9 

 
Bild nr 1  är i en klassisk stil som känns igen från de första gaslyktestolpar som sattes 
upp i Stockholm redan på tidigt 1900-tal och resten är billigare armaturer som är 
typexempel på det fenomen som företaget vill dra sig ifrån. De är billiga att tillverka 
eftersom flera andra företag samsas om samma verktyg, men inte konkurranskraftiga 
eftersom det finns liknande armaturer i de flestas sortiment. Jag fick anvisningarna om 
ett mer feminint och organiskt formspråk samt önskemål om en pollare (se bild 6) då 
det är den sortens armatur som är underrepresenterad i deras sortiment. 

 
3.1.2 Sammanfattning och reflektion: 
Eftersom företaget var villigt att låta resultatet av samarbetet gå i produktion, valde jag 
att låta dem ha en större del i designarbetet än vad jag tidigare tänkt. Att få uppleva ett 
samarbete och få en insikt i hur detta fungerar är ändå mitt huvudmål med projektet och 
jag känner att jag får ge större hänsyn till deras önskemål och förslag än vad som gjorts 
i tidigare projekt. 

 
 
 
 

3.2 Skissfas 2 
När jag fått mina anvisningar var det läge att börja leta inspiration. Lägligt nog hade 
våren gjort sitt intåg och utomhus var en förträfflig plats att vistas på. De blomster som 
spirar har både feminina och organiska former och det blev således där jag hittade mitt 
formspråk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 http://www.markslojd.se/Produkter/MARKSLÖJD/OUTDOOR/LAMP 
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Snödroppen blev inspirationen till dessa varianter på nedsticksarmaturer. Både med fasta och rörliga 
skärmar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krokusen blev nästa inspirationskälla, dock kändes den för svag i sitt formspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En svamp har fått låna ut sitt formspråk till denna armatur för att ge väldigt enkla och rena linjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidare skisser på enklare, mer stiliserade former, med större koncentration på fästen och tekniska 
lösningar och inte bara ren form. Här är skärmen inspirerad av en gammal cykellykta. 
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Fascinationen och lystern av koppar vore ett vackert tillskott till en trädgård, men det rostfria ger en sval 
känsla. Ett försök att få in fler material, så som glas ger en extra dimension, men kan bli svårigheter 
kostnadsmässigt. Här föreställer skisserna några pollare, som är den slags modell som Markslöjd har 
minst representerad i sin katalog. 

 
3.2.1 Efter andra företagskontakten 
Kontaktpersonen på Markslöjd fick personligen titta igenom de skisser jag fått fram och 
ett koncept valdes ut. Något motsägelsefullt, då skissen enligt min mening inte följde 
några av de direktiv som de gett mig vid det tidigare besöket. Denna gång fick dock 
tillverkningskostnad gå före form och fantasi och vi kom överens om att armaturen 
skulle bli väldigt neutral. Enkla, strama linjer fick gå före det feminina och organiska 
som först var önskat. Målet med armaturen och projektet var inte att ta fram något 
extraordinärt eller enastående, utan något funktionellt och kommersiellt gångbart. 

 

 
 

 Skissen som den presenterades för företaget. 
 
3.2.2Sammanfattning och reflektion: 
Företagets val av skiss var en smula överraskande, men då min prioritering är att skapa 
ett fruktsamt samarbete mer än att få ut ”rätt” produkt ger jag dem rättigheten att 
bestämma i detta fall. Så, från en organisk, feminin form till en stram och stilistisk. Rent 
personligen kan jag känna att jag borde göra något mer extravagant till mitt 
examensarbete, men jag har å andra sidan sparat de andra skisserna inför framtiden. 
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3.3 Skissfas 3: 

 
Frågor om grader, skärmens fäste. Nya anvisningar för montering skapar nya förutsättningar. 

 
Nu tillkom några standardmått till den skissen de valt att gå vidare med. Några 
avgränsningar angående storlek har jag ännu inte fått, däremot en anvisning om 
ljuskälla. Markslöjd ett avtal med tillverkaren Optodrive10 att använda deras LED i sina 
armaturer och så kommer också att ske i detta projekt. Dessa LED kräver inte någon 
transformator och går att använda dimmer till utan problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Två olika storlekar på ljuskällor 
 

I min kontakt med Markslöjd har jag fått önskemål om att armaturen skall vara ställbar, 
markfast och av metall. Glas var också tillåtet att använda till vissa delar.  Jag fick ett 
markfäste av standardform och en kopplingsdosa. Dosan måste monteras minst 10 cm 
över markhöjd för att tillåta IP: 44.11

 

 
Bild på kopplingsdosa och markfäste. Fästet skall gjutas fast i betong och själva armaturen skruvas fast 
ovanpå. 

 
 
 

10 http://www.optoga.se/?page_id=1206 
11 http://www.vattenfall.se/sv/el-utomhus.htm 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.optoga.se/?page_id=1206
http://www.vattenfall.se/sv/el-utomhus.htm
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För att lösa dessa anvisningar på ett 
kopplingsdosa fick plats, samt sätta e 
För att enklast och mest effektivt illu 

bra sätt fick jag vidga den nedre delen av röret så att 
n rund platta längst ner för hålen till markfästet. 
strera detta i skissform gick jag över till att skissa i 

3D och modellerade en enkel modell av kartong och papper. 

1  2  3  
På skiss nr 2 tillkom en ledad hals för att tillmötesgå anvisningen om ställbarhet. Ej korrekta mått, men 
ger en god idé om formen. På bild nr 3 ser man form och material tydligt, dock något blank i utförandet. 

 
Efter konsultation med företaget togs sedermera den ledade halsen bort, då den skulle 

kosta för mycket. Dock stod önskan om ställbarhet kvar, så någon slags led kommer att 
finnas. Nu började det verkliga arbetet på armaturen, då alla detaljer skall sys ihop till 
en komplett lampa. Ritningar önskades och det var dags att börja pussla ihop alla delar i 
form, funktion och kostnad. 

 
3.3.1 Sammanfattning och reflektion: 
Ramarna har blivit något snävare och jag har fått mer tekniska anvisningar till hur 
lampan måste utformas för att kunna bli godkänd av Interteks12 säkerhetsföreskrifter. 
Nu började jag känna mig bekväm i valet av skiss och idéerna kring dess utförande. Den 
tidigare oron över att låta företaget bestämma alltför mycket har försvunnit och jag 
känner att jag är nöjd med utvecklingen på lampan. Här skapades också namnet 
”PIXER” då en klasskamrat påpekade att armaturen i ett tidigt skede var mycket lik 
filmföretaget Pixar´s lampa. Armaturen är alltså namngiven och det är en viktigare del i 
processen är man kan tro. Att skapa en identitet åt sin artifakt ger en annan känsla kring 
det man arbetar med och ger ett positivt intryck hos andra stakeholders. 

 
3.3.2 Problemlösning 
För att kunna tillmötesgå företagers önskan om ställbar skärm funderade jag på olika 
lösningar så som gångjärn i olika former. Där kom problematiken med låsningen, för 
även om den skulle vara ställbar, måste den även vara fixerbar så att den stannar i valt 
läge. Efter handledning och konsultation med skolans personal (Ole Victor, Göran 
Fafner, Ivar Jung och Peter Thorsson) och företaget valdes låsningsmekanismen som är 
på sista skissen, där två muttrar vrids tills skärmen är helt låst i läge. Sedan kom frågan 
om slaggdragning och hur allt skall fästas. Skärmen kunde inte heller vara spetsig i 
änden, då inga verktyg klarar av att valsa en sådan form till ett gångbart pris. Skall 
sladdarna dras utanför rören, måste de säkras med speciella bussningar för utomhusbruk 
för att klara säkerhetskraven. Företaget kunde dock bidra med standardval de använder 
på andra armaturer. 

 
 
 
 
 

12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Intertek 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intertek
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Skissprocess som visar arbetet med ställningsbar skärm, sladdragning och placering av ljuskälla i 
skärmen från första förslag till slutgiltig lösning. 
Vid detta stadie skissades en skymningscensor in i skärmens baksida, då detta tillkom som önskemål från 
företaget. Dock gick den ej att placera där på grund av storleken. Lösningen blev att således placera den i 
nedre delen av armaturen, där det fanns gott om plats. 

 

 
De skisser som skickades iväg till företaget för tillverkning av prototyp. 

 
3.3.3 Sammanfattning och reflektion 
Skissandet på smålösningar har gått relativt snabbt och på bara några veckor har jag fått 
till användbara ritningar. På grund av tidsaspekten ville företaget ha färdiga skisser 
väldigt tidigt, då det tar mellan fem till sex veckor att tillverka och skicka en prototyp 
från Kina och hit. Själv har jag tillverkat en prototyp i plast för att ha något att visa upp 
på slutredovisningen och är nöjd med resultatet. Dock är skärmen ej helt enligt 
ritningarna. 

 
3.3.4 Slutresultat 
Det blev således en armatur av sorten pollare som i dags dato är döpt till PIXER. Den 
skall tillverkas av rostfritt, pulverlackat stål och kommer kosta c:a 1150kr i butik, plus 
minus 20 %. Jag har fortsatt kontakt med företaget för vidareutveckling av modellen 
samt eventuellt en serie produkter i samma tema. Skärmen är ställbar och önskad 
ljuskälla går att använda. Om man ser till min frågeställning och mitt projektmål som 
visas i början av dokumentet har jag åstadkommit en armatur som passar sig för den 
skandinaviska marknaden, som är ställbar och använder LED och inte i någon märkbar 
utsträckning påverkar Ljusföroreningarna. Jag har haft ett lärorikt samarbete med ett 
företag och även om jag ej åstadkommit en hel serie än, har jag åstadkommit något som 
kommer finnas på marknaden. Artefakten kommer kunna användas av min målgrupp, 
husägare, stugägare och dylika personer. 
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Bilderna visar i ordning: Fri placering i rabatt, ljusbild vid skymning/mörker och diskret placering i 
rabatt. 

 
Sammanfattning och reflektion 
Den ser i mitt tycke väldigt bra ut, den kommer vara trygg och säker och fungera som 
ett ledljus när det är mörkt. Den är flexibel, genomtänkt och användarvänlig och 
innehåller en lågenergilampa, precis så som jag tänkte mig från början. Det finns 
möjligheter för varje användare att koppla till fjärrkontroll samt timer och på så vis få 
den programmerbar.Jag har inte nått riktigt dit jag ville på den tid vi hade. Det saknas 
en serie armaturer samt ett skyddsglas som krävs för att den skall nå till IP44, d v s 
stänktålig. Dock har jag uppnått målet med företagskontakten och hur det känns att 
arbeta med/mot ett företag och försöka leva upp till deras önskemål. I framtiden kanske 
jag kan ställa mera egna krav och skapa en tydligare identitet med min design, men som 
examensprojekt är jag nöjd med hur allting har utvecklats. Dock är nog den viktigaste 
lärdomen att man aldrig riktigt blir klar. Man kan alltid göra det bättre, samt att ju fler 
parter som är inblandade, ju längre tid tar det. Men när jag läser av min ”checklista” kan 
jag se att jag åstadkommit mycket av det jag ville från början ändå. Kunde inte få plats 
med precis riktigt allt, men tillsammans med företaget och min handledare skall den 
vidareutvecklas och till slut säljas i butik. 
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1.1Bilaga A Bilder  

 
Bild 1: Marknadens mest sålda, vintern 2013 
www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/belysning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: marknadens mest sålda, vintern 2013: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Marknadens mest sålda, vintern 2013: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/belysning


II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Marknadens mest sålda, vintern 2013: 
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1.1 Bilaga B 
Checklista: 
Statusingivande? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser den bra ut? 
Trendig? 
Trygg och säker? 
Inbjudande? 
Fungerande som vägvisare? Ledljus? 
Brottsförebyggande? 
Budskapsgivande, kommunikativ? 
Informativ? 

Uppiggande? 
Störande? En nackdel! 
Flexibel? Rörelsedelar 
En uplight? oattaktiv och svårplacerad! 
Kommersiell? 
Genomtänkt? Går den att använda? 
Användarvänlig, lättmonterad? 
Lågenergi? 
Programmerbar? 
Resultatet av en brainstorming med Ole Victor, Ivar Jung, Lotta Johansson, Gustav 
Stenmark, Henrik Revelj samt Petter Chytraeus. Detta är de egenskaper de helst skulle 
vilja ha hos en utomhusbelysning och en bra checklista för att se hur mycket man tänkt 
igenom i sin design. 
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