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Abstrakt 
Syftet med examensarbetet var att formge en armatur som är mer intressant än de som i 

huvudsak hänger i ett konferensrum. Att göra något som är spännande att betrakta som 

artefakt i sig, inte bara som ljuskälla.  

Men det var även viktigt för mig att se hur det är att arbeta som formgivare med ett 

företag. 

Min metod bestod av att undersöka verkliga konferensrum och prata med de som 

använder dem. Det viktiga var att utgå från användaren och platsen. 

I min prototyp använde jag plåt, men materialet är inte det viktiga i min produkt, 

tyngdpunkten ligger på dess form. 

I mitt skissande utgick jag från en bro, den i sin tur övergick till en vattenvåg som blev 

som en illusion – en armatur som är föränderlig beroende på var man står när man 

betraktar den. 

Resultatet, blev en för ögat, tilltalande armatur som i dubbel bemärkelse kan lysa upp 

ett konferensrum.  

 

Nyckelord 
Armatur, Offentlig miljö, Konferensrum, Inomhusbelysning, Illusion 
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Inledning 
Projektidé 
I mitt examensarbete ville jag formge en armatur både för att jag är inspirerad av ljuset 

och hur det kan förändra ett rum och samtidigt tycker jag att det är en utmaning att 

formge en produkt som ofta befinner sig i centrum av ett rum.  

På de flesta företag finns ett eller flera så kallade mötesrum, ofta har det ett avlångt bord 

med en armatur över. Det är denna armatur som fångar mitt intresse. Jag vill formge en 

konferensrumsarmatur. 

Eftersom mötesrummet är ett ställe där många människor möts så är det viktigt att 

denna plats har ett trevligt och tilltalande utseende och armaturen har ofta en mycket 

central placering i rummet och är något bland det första som man ser.  

Vad det gäller själva ljuset tror jag att man kan göra möten mer givande om man har en 

belysning som är flexibel till de olika situationer som uppstår i ett konferensrum. 

Belysningen är både till för att man ska se bra men även vid behov kunna dämpas för att 

bidra till en passande stämning i rummet.  

 
Bakgrund 
”Minne från länge sedan” 
”Jag arbetade på den tiden på Kährs, AB Gustaf, som är ett stort företag inom 

trägolvtillverkning. Jag var placerad vid en sträng som tillverkade själva stommen på 

golvet. Efter ett tag så kunde jag se att om man ändrade lite här o där så skulle arbetet 

kunna flyta på bättre, jag har alltid gillat att stå och klura på sådana saker. Arbetet i sig 

var ganska monotont, så det blir roligare om man kan fundera på något annat också. På 

den tiden fanns en så kallad förslagskommitté, och där lämnade jag in mitt förslag. Så 

småningom fick jag en kallelse att jag skulle träffa kommittén och att mötet skulle ske i 

ett konferensrum på kontorsavdelningen.  

Vi är flera som kommer till kontorsavdelningen på andra våningen den aktuella dagen. 

Jag känner igen många av de andra, de flesta killar från underhållsavdelningen. Inga 

andra kvinnor och jag är yngst! Vi går in genom dörren till ett rum. Rummet är 

rektangulärt med ett längre bord placerat i mitten. Jag upplever rummet som ganska 

murrigt, möblerna är i mörk, valnötsbetsad björk och lysrören i taket ger en gulaktig 

ljusspridning. En svart tjock-TV är placerad på ett stativ i huvudhöjd i ena änden av 

rummet. Jag går förbi den och de flesta stolarna, funderar på var jag kan sitta, jag ser att 

de andra är vana att befinna sig i rummet och tänker att de kanske har bestämda platser. 

Jag känner mig lite obekväm vid situationen. De andra pratar och verkar känna varandra 

väl. Jag tar en plats längst ner i änden på bordet och väntar på vad som ska ske. En man, 

klädd i skjorta och svarta byxor, något äldre än de flesta andra i rummet, börjar prata. 

Det hela är över ganska snabbt, han rabblar upp olika namn och en kort beskrivning på 

vad för slags förslag som personen lämnat in. Han kommer till mitt namn och jag får 

veta att mitt förslag ger en ökad vinst till företaget och att jag kommer att få en viss 

uträknad procent av detta.”  

 

 

Mitt minne av denna plats är påverkad av mina känslor inför situationen, men jag minns 

att rummet gav ett ganska mörkt intryck som inte var särskilt välkomnande. Med detta 

rum och situation i mitt minne vill jag påverka mitt arbete med att formge armaturen till 

att tillföra en positiv stämning, både genom färg och form.  
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Syfte 
Som konstintresserad ser jag gärna att konsten har en framträdande plats i det offentliga 

rummet. Därför vill jag försöka formge armaturen till att bidra till det som konsten ger 

en besökare? Konstföremål tillför något till betraktaren genom sitt utseende, ofta blir 

man nyfiken och tankar kan väckas. Går det på ett bra sätt formge en fullt funktionell 

armatur och samtidigt ge den ett konstnärligt uttryck? 

Armaturen i ett mötesrum är till för att människorna där inne ska kunna se varandra, 

skriva sina anteckningar och att ljuset ska kunna dämpas om man till exempel använder 

projektor, White board eller tv-skärm. Det är viktigt och självklart att armaturen ska 

klara detta. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att armaturen kan tillfredsställa behov 

såsom bra färgåtergivning och ett hälsosamt dagsljussken.  
 
Zero 
Jag valde att kontakta företaget Zero på grund av att de har ett gott rykte inom belysning 

och att jag därför tror att de kan lära mig en hel del vad det gäller att formge en 

funktionell armatur. De åtog sig att rådgiva mig i mitt examensarbete. Zero har 

kärnvärdena design, kvalitet och funktion och deras vision är att vara Sveriges främsta 

företag inom tillverkning av belysningsarmaturer för offentlig miljö. Innovation, 

kvalitet, attraktion och hållbarhet är deras ledord. De använder den senaste tekniken och 

har ett bra miljötänk. 

 
Tillvägagångssätt 
Jag kommer att studera befintliga mötes/konferensrum på olika företag och genomföra 

intervjuer med personal som brukar nyttja rummen.  

Jag vill genom skisserna sväva ut lite mer än jag brukar, därför ska jag lägga mer tid på 

att just detta.  

Jag kommer att använda olika designmetoder och framför allt journalistens 6 frågor, 

som jag tycker är en bra metod för att se en idé ur alla vinklar. Även fysiska tester av 

hur ljuset ter sig i ett inrett rum är något jag kommer att genomföra. Jag kommer att 

låna ett rum på skolan som jag tror kommer fungera bra till detta. Jag kommer att 

kontinuerligt arbeta med workbook.  
En klasskamrat och jag har bestämt att vi ska nyttja varandra som bollplank. Vi kommer 

kontinuerligt att träffas genom projektets gång. 

 

Avgränsningar 
Jag avgränsar mig till att designa armaturen och dess ljusspridning i en redan befintlig 

kontext. Jag kommer att på grund av tidsbrist avgränsa mig till att undersöka tre platser 

där ett eller flera mötesrum används. 
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Research  
 
Urvalet 
Jag funderar på vad det är jag vill se och bestämmer mig för att jag vill se så olika rum 

som möjligt och senare göra mitt val av vilket/vilka av rummen som det är intressant att 

göra en armatur till.  

Först och främst vill jag besöka det rum som jag minns från den tiden då jag arbetade på 

företaget Kährs. Det ska bli intressant att se om det kommer ge ett liknande uttryck som 

det gjorde när jag arbetade där.  

Jag vill även besöka ett företag som arbetar med liknande saker som jag själv kommer 

arbeta med efter utbildningens slut och kontaktar en designbyrå i Växjö.  

Slutligen vill jag ha tag på en plats som är relativt nybyggd och modern och väljer då 

Guldfågeln Arena i Kalmar. Denna arena med många konferenslokaler började byggas 

2009 och borde således ha det senaste inom belysning. Nu tycker jag att jag har valt ett 

relativt brett område att undersöka.  

Jag förbereder med frågor som är relevanta för att få en uppfattning om hur besökare i 

rummet vill att armaturen ska fungera och se ut. Vad saknas och vad är bra. Men det 

viktigaste för mig är att se den befintliga armaturen i rummet och försöka bilda mig en 

uppfattning om hur jag kan tillföra något bättre.  

 
Besök i 4 konferensrum 
 

AB Gustaf Kährs, Nybro  
Första besöket gör jag på AB Gustaf Kährs fabrik i Nybro. De har byggt om sedan jag 

var där sist så jag kan inte återse ”mitt” rum. Först besökte jag deras ”finaste” 

konferensrum, styrelserummet. Rummet använda för dem som är högst i hierarkin på 

företaget. Det har en stilfull inredning med lite tyngre möbler och en mjuk matta på 

golvet. Armaturen passar inte alls in i den övriga interiören. Det var två kantiga 

lysrörsarmaturer och dessutom hade man varit tvungen att höja upp den ena så att 

projektorn går att använda.1  

När jag frågade han som visade rummet vad han skulle önska för belysning i rummet 

fick jag till svar; ”kanske en svart med kristallglas”.  

 

 

                                                 
1 Samtal med Peter Modig på AB Gustaf Kährs den 3/2 -14. 
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Styrelserummet Johan på Kährs. Armaturerna skiljer sig i stil mot den övriga 

interiören. 

 

 

Jag bad honom visa ett annat rum (det fanns säkert över 10 att välja på) och då visar han 

detta som jag tycker har en mycket mer matchande inredning med armaturen i åtanke. 

Rummet var i stort sett mest till för att sitta och diskutera och anteckna. Det var ingen 

annan utrustning i rummet. 

 

 

Ett mindre konferensrum, Björken, på Kährs. Rummets inredning matchar varandra, 

men jag kan uppfatta det lite kallt med all stål. 
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Designgruppen AB, Växjö 
 

Besök på Designgruppen AB i Växjö. Detta är ett företagshotell och rummet nyttjas av 

en mängd olika företag. Rummet i sin helhet utstrålade en opersonlighet som kanske 

kan vara bra eftersom det är så olika personer och företag som använder det. Jag 

uppfattar armaturen som tråkig och hon som visade rummet saknade att kunna dimra 

ner det till lite mysigare stämning vid behov. Hon saknade belysning runt omkring i 

rummet och upplevde belysningen som väldigt skarp, men det kan ju också vara 

reflexen från den ljusa, blanka bordskivan som ingav denna effekt.2 

 

 
Konferensrum i ett företagshotell, nyttjas bl.a. av Designgruppen AB. Tråkig armatur 

bland färgglada möbler. 

 

Guldfågeln Arena, Kalmar 
 

Guldfågeln Arena, Kalmar. Rummet var mer som en föreläsningssal. Funktionellt men 

inte så tilltalande. Belysningen är integrerad i taket över hela rummet. Strikt och tråkig 

inredning, så långt ifrån mysig som bara är möjligt. Eftersom belysningen var integrerad 

i taket över hela rummet var det möjligt att möblera hur man vill utan att ta hänsyn till 

att en armatur måste flyttas.3 

 

 
Konferensrum på Guldfågeln Arena. Mycket opersonligt men funktionellt. 

                                                 
2 Samtal med på Ann-Kristin Andersson på Designgruppen AB den 5/2 -14. 
3 Samtal med Thomas Tuvesson på Guldfågeln Arena den 10/2 -14. 



  
 

6 

 
Sammanfattning och reflektion av besöken: 
 

Jag utgår ifrån vad de personer jag pratat med har uttryckt och tolkar utifrån detta deras 

önskemål om vad ett konferensrum borde erbjuda. Detta är sammanfattningen av svaren 

jag fick från de tre som visade rummen.4 

 Rummet används relativt ofta. 1 – 5 dagar i veckan av 2-20 pers. Guldfågelns 

konferensrum var mer som en föreläsningssal och där var vanligen fler 

personer. Jag utgår här mer ifrån de andra 3 rummen och där var antalet 2-14 

pers. 

 Viktigt att armaturen ser bra ut. Matcha den övriga stilen på inredningen. 

 Ingen kunskap av den nuvarande armaturen eller ljuskällan. En önskan att ljuset 

ska gå att dimra ner. Stämning eftersöktes i vissa situationer. 

 Inget intresse av en applikation som styr belysningen, bra att det är enkelt att 

justera med knappar eller snören. 

 I rummets ska man kunna anteckna, använda Ipads, datorer, och ibland syna 

produkter, se en Powerpoint och dricka kaffe. 

 Ingen större kunskap eller intresse av fullspektrumbelysning. 

 

Genom att studera rummen och att läsa mellan raderna när jag intervjuade dessa 

personer förstår jag att de inte har funderat så mycket på dessa frågor. När jag nu för 

detta på tal så visar de en önskan att det skulle se bättre ut med en mer tilltalande 

armatur. Samtidigt är intresset inte så stort för vem som har designat de befintliga och 

det har inte lagts ner någon större energi på att köpa in armaturer som är tilltalande.  

Jag förstår att dessa personer arbetar mycket och att det finns en bra belysning i deras 

konferensrum är självklart. Det är nog designerns (min) uppgift att påvisa att ett behov 

på en vackrare armatur finns.  

Det lilla rummet på Kährs hade i och för sig armaturer som passade med den övriga 

inredningen, men rummet hade kanske fått en varmare stämning med en armatur med 

färg bland all den grå metallen. På Guldfågeln där belysningen var integrerad i taket var 

den mer eller mindre osynlig och tillförde därför inget annat än ljus. Jag uppfattade de 

rum mer personliga när det hängde en armatur lite längre ner över bordet, som att det 

skapades ett rum i rummet med hjälp av placeringen av armaturen. 

Det var särskilt två reflektioner av min undersökning som överraskade mig: 
Det var viktigare att kunna dimra ner belysningen till en mysigare stämning än att 

installera fullfärgslysrör för att kunna se bra.  

Vidare var det intressant att notera ointresset att använda sig av elektronik för att tända, 

släcka och justera belysningen, de tre jag pratade med föredrog knappar och snören till 

detta. De var rädda för att det skulle vara komplicerat eller att eventuella fjärrkontroller 

skulle komma bort. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Se bilagor: Frågor och Svar från AB Gustaf Kähr, 2 st, Frågor och Svar Designgruppen AB och Frågor och 
Svar Guldfågeln Arena. 
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Eftersom rummen jag besökte var så olika skapar jag här ett fiktivt rum till vilket jag 

designar min armatur.  

 Det är ett rum på antingen ett företagshotell eller ett medelstort företag. Rummet 

används minst 3 dagar i veckan, antingen regelbundet av samma personer eller 

av utomstående såsom affärsbesök eller grupper som har bokat in ett möte. Det 

ska passa alla åldrar, ung som gammal, man och kvinna. Det ska kännas lika 

bekvämt att använda för både 2 personer som 15 personer. Både de som besöker 

rummet kontinuerligt och de som kommer dit första gången ska känna att de 

trivs.  

 Inredningen i rummet är modern (2000-tal) i ljus, luftig och enkel stil. I mitten 

av rummet står ett bord, med ca 10 - 12 stolar runt. I ena änden av rummet finns 

en White board och en neddragbar projektorduk. Det är inte ett rum som är inrett 

med tunga stilmöbler.  

 Personerna som använder rummet brukar ta med sina datorer eller Ipads, men 

ibland antecknar de i sina block när någon ger information. Ibland behöver de 

anteckna medan en PowerPoint visas framme på duken. Någon gång då och då 

skickas produktprover runt och andra gånger kan man bara sitta och prata medan 

man dricker kaffe. Ljuset behöver kunna ställas in så att det passar till de olika 

situationerna.  

 

 
 

Ungefär så här kan ett konferensrum se ut som jag riktar in mig på att göra armaturen 

till. 
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Inventering av marknaden 

 

Eftersom jag tyckte att armaturerna i rummen jag besökte var ganska tråkiga och 

intetsägande ville jag kolla upp vad det finns för alternativ. Jag försöker hitta de som jag 

tycker är mest extrema för att på så vis töja mina egna gränser när jag ska börja designa 

min egen. 

Jag hittade Lampskärmen Hood när jag letade på internet, den är designad av Form Us 

With Love, och fungerar även som ljuddämpare och kan justeras i olika längd.5  

Jag upplever den väldigt stor och dominant på gräns till klumpig. Jag har inte provat att 

sitta där men den ser ut som den hänger långt ner och ger ett instängande uttryck. På 

grund av sitt utseende blir den säkert mycket uppmärksammad vilket kan vara bra för en 

designer.  

 

  
Armaturen Hood är ganska uppseendeväckande men personligen tycker jag inte den är 

så inbjudande utseende mässigt. Jag kan känna att man sitter lite för instängd under 

den. 

 

Takarmaturen NLC är designad av Constantin Wortman på Buro fur Form. Han är 

inspirerad av Medusas huvud och grenverket hos ett träd.6 Jag gillar att den är 

annorlunda men kan tycka att den är lite för utstickande och jag gillar inte att armarna 

sträcker sig mot där man sitter – det ger ett hotfullt uttryck, tycker jag. 

 

 
Takarmaturen NLC ger ett spännande uttryck, men något hotfullt upplever jag. 

                                                 
5 http://tjock.se/hemmet/art/267252/ljuddmpande_huva_till_konferen/ 
 
6 http://www.flux.nu/nyheter/takarmaturen-nlc.html 
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Armaturen Altair, strikt men med spännande funktioner. 

 

Altair – en interiörsarmatur.7 Vid första anblicken tyckte jag denna var riktigt tråkig 

men när jag sedan läser om dess funktion blir jag desto mer imponerad. Om man rör vid 

dimsprötet tänds eller släcks den, håller man dimsprötet nere så dimras belysningen. 

Om man justerar de olika ”vingarna” på armaturen kan man justera ljusspridningen. 

Men själva armaturen kunde vara mer inbjudande, jag tycker den är för strikt. 

 

 
Armaturen Mimmi från Zero. 

 

Jag hittar också ett konferensrum med armaturen Mimmi från Zero.8 De ser lite 

ensamma och diskreta ut. Tre armaturer hade nog varit bra här. 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.proton.se/sv-SE/Proton-Lighting/Produkter/Interiorbelysning/Kontor-och-offentliga-
miljoer/Altair_1110-1_sv-se.aspx 

 
8 http://ljusmiljo.com/ljusmiljo/konferens2.htm 
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Avlånga armaturer är vanliga i konferensrum. 

 

Den avlånga typen av armatur9 verkar vara mycket vanlig och jag upplever den fullt 

funktionell men väldigt tråkig att se på. Jag vill försöka ge den armatur som jag ska 

designa ett eget intressant uttryck.  

 

 

Företaget Zero 
 

Jag har länge varit nyfiken på Zero och nu fick jag en möjlighet att se in lite i deras 

företag. Thomas och Per Gill heter ägarna och de är nu mina handledare i 

examensprojektet. Jag upplever att de är mycket tydliga över hur de arbetar och det är 

något som jag uppskattar. Som jag tidigare har nämnt så har de kärnvärdena design, 

kvalitet och funktion och deras vision är att vara Sveriges främsta företag inom 

tillverkning av belysningsarmaturer för offentlig miljö. 10
 Här är bilder på deras fem bäst 

säljande produkter just nu, Camouflage, Lens, Hide, Grid och Silo.11
 

        
Camouflage, Lens, Hide, Grid och Silo är några armaturer som säljer bra för Zero. 

 

Jag tittade lite extra på Zeros andra hängande armaturer och då på Allright, Bloom, 

Moon och Umbrella.  

 

 

 
Allright, Bloom, Moon och Umbrella är några av Zeros hängande armaturer. 

                                                 
9 http://www.elonline.se/belysning/kontorsbelysning/96 
10 Se bilaga samtal men Per och Thomas Gill 140212 
11 http://www.zero.se/ 

http://www.zero.se/
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Armaturen Can´s familj. 
 

Armaturen Can finns som både hängande, golvarmatur och som bordsarmatur. Zero har 

flera familjer av armaturer och detta är något som jag vill ta med mig i mitt arbete. 

Zeros önskemål var det gäller armaturen i mitt examensarbete är att den har uplight och 

downlight och att det går dimra belysningen. 

 

 

Sammanfattning och reflektion av marknaden 
 
En del av armaturerna som jag hittade stack ut lite extra och det gör att man 

uppmärksammar den och designern. Men jag upplever att dessa produkter är intressanta 

första gångerna man ser dem och att det sen är lätt att störa sig på dem. En något 

lugnare och diskretare, men ändå tilltalande armatur tröttnar man inte på lika lätt.  

Det finns en stor mängd avlånga varianter som blir mer anonyma. De uppfattas lätt 

tråkiga, men många är funktionella.  

På Zero fanns stor variation på hängande armaturer och jag uppfattar att många är 

spännande och passar i ett konferensrum. Men jag tycker att det finns ett behov av mer 

att kunna välja på. Många företag har många mindre konferensrum och vill kanske inte 

ha likadana armaturer i rummen. Det skulle då vara värdefullt för dem att kunna välja 

flera olika armaturer från samma företag. 

 
 
Skiss 

 
Inspiration 
 

Eftersom det är mitt examensarbete vill jag passa på att ta ut svängarna lite mer, för det 

kan vara lättare att göra detta nu än senare ute i arbetslivet. Jag börjar att utgå från 

armaturer jag fäster stort intresse vid, i mitt skissande. 

Jag är inspirerad av Ingo Maurers konstnärligt utformade armaturer. Han säger i en 

intervju att han använder sin instinkt, älskar att ta risker och att han är en spelare.12 

Detta tycker jag att man lätt kan se i hans armaturer som är mycket speciella och ger ett 

spännande uttryck. Hans armaturer tar ofta steget över till den samtida konsten och 

fokus ligger mer på utseendet än på funktionen och därför passar inte hans armaturer i 

konferensrum, anser jag. 

 

                                                 
12 http://www.designboom.com/interviews/ingo-maurer-designboom-interview/ 
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Ingo Maurers armaturer Birdie, Eddie's Son och Johnny B. Butterfly. 

 

 

 

Jag är också inspirerad av Poul Henningsens armaturer och då främst ”Kotten”, som är 

som ett konstverk. Jag gillar hans tanke att armaturen inte ska blända och att ljuskällan 

ska hållas dold för betraktaren. Han har tänkt mycket på funktionen, inte bara det 

utseendemässiga uttrycket. 

 

 

 

 
Poul Henningsen ritade Kotten till en restaurang i Köpenhamn och är en av 1900-

talets mästerverk i ljusdesign.13 

 

 

       
 

 

Jag gör mina första skisser under denna inspiration men känner att jag mest kopierar 

Poul Henningsen utan att det tillför något. Jag finner att jag hellre vill utgå från något 

eget.  

 

 

                                                 
13 Ur boken Lampor av Quin,s. sidan 90, 2012. 

http://www.ingo-maurer.com/de/produkte/birdie
http://www.ingo-maurer.com/de/produkte/eddies-son
http://www.ingo-maurer.com/de/produkte/johnny-b-butterfly
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Jag funderar på vad som sker i ett mötesrum, vad det används till. Jag går igenom 

journalistens sex frågor, vad, när, var, vem, hur och varför. Jag kommer fram till att de 

personer som använder rummet är där någon gång i veckan eller mer sällan, resterande 

tid arbetar de på annan plats. Personerna som använder rummet är där för att arbeta 

tillsammans med andra. Det kan både vara folk som är anställda i samma byggnad eller 

en inbjuda gäster. Stor vikt ligger på att det är ett trevligt rum att vistas i. 

En gång gjorde jag en liten bro i trä till ett tittskåp, endast bron är kvar och står på 

fönsterbrädan hemma hos mig. Symbolen bro passar bra i samband med möten, där 

bron kan stå för förbindelser mellan olika människor. Jag börjar skissa med den som 

utgångspunkt.  

 
 

           
 
Bro som jag tillverkat i trä, ursprungligen till ett tittskåp när jag gick konstskolan på 

Ölands Folkhögskola 2010. Skisser inspirerade av denna. 
 

 

Jag gillar idén med bron som inspiration och kommer ihåg att jag en gång målat en tavla 

med bro-motiv, bilden på nästa sida, och att det även finns en spegling av bron på 

målningen. Bilden under målningen, ett förtydligande av bron, är gjord av mig i 

Photoshop. 

 

 
     
Jag tycker om den sista skissens detalj, krusningen på 

sladden (som en krusning i vattnet) och tar med mig den 

till nästa skiss. 
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Jag delar upp ”speglingen” i tre delar. Jag lägger till tre ringar under 

armaturerna som en 

fortsättning på vågrörelsen, 

samt rätar ut formen på 

sladden till att bli lite mer 

elegant.  
 
 

                                
  

När jag sedan gör en snabb pappersmodell har jag för tunt papper till hands och 

ringarna under vågar sig. Jag tilltalas av detta misstag och ger också den stora delen 

i armaturen en vågrörelse. Jag flyttar upp ringarna över eftersom de skymmer ljuset 

när de är placerade under. Jag har här övergett iden med tre armaturer på rad och 

koncentrerar mig på en, det går sätta fler på rad sedan om man vill.  
 

 
Formspråk  

 

När jag pratar med mina handledare Per och Thomas14 förklarar de att ringarna inte 

passar in i Zeros formspråk och ber mig att studera formspråket mer ingående.  

Ingen av deras armaturer liknar den jag gör men jag studerar vinklarna på de som är 

mest lika min. Vinklarna ligger på de flesta inom ett snävt område, dock är ingen 

likadan som någon annan. Jag tycker ändå att de är ganska breda inom formspråket. 

 

 

                                                 
14 Samtal med Per och Thomas Gill på Zero, 140321 
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Jag ser också att formspråket är 

ganska stilrent på Zeros 

armaturer och jag plockar bort 

ringarna på min skiss men 

behåller vågrörelsen i den stora 

delen och har vågräta sidor som 

på de sista skisserna. Jag 

upplever att vågrörelsen är en 

form som sticker ut, samtidigt 

som den är mjuk och behaglig. 
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Här letar jag efter den ”vågform” som känns bäst och jag 

väljer den som är i mitten här. Den känns fortfarande kurvig 

men inte för mycket.  

 

 

 
 

 

 

 

Jag tillverkade många modeller i papper, både små och stora och med mjuk ”vågkant” 

och med kantig ”vågkant” innan jag beslutade mig för att ha den mjuka linjen, som 

känns mer följsam och lugn än den kantiga. Jag valde måtten 500 mm i diameter och 

220 mm i höjd. 

När jag funderade på storleken på diametern tittade jag på en bordsskiva i en meters 

bredd, men ett något bredare bord skulle även fungera bra. Slutgiltigt bestämde jag mig 

genom att titta på andra armaturer till samma ändamål och måttet jag kommit fram till 

var ganska nära dessa i storlek, kanske min blir något större än genomsnittet. När det 

gällde höjden tittade jag både på hur det ser ut och hur det är funktionellt. Jag valde 220 

mm i höjd både för att det såg mer stabilt ut än en tunnare och för att det ska finnas 

utrymme till en uplight, en downlight, bländskydd och don. Om jag hade tillverkat den 

tjockare hade den blivit för klumpig i utseendet. 

Jag ville använda mig av plattor med LED-dioder, som jag har fått från Zero och jag 

förlitar mig på deras kunskap vad det gäller både storlek på ljuskällan, styrkan på ljuset 

och det bländskydd som krävs för att belysningen ska vara behaglig att vara i. Min 

tanke från början var att jag skulle arbeta fram ett bra ljus, men jag inser nu att det är 

bättre att jag på grund av tidsbrist lägger min energi på att formge armaturen och jag 

litar på Zeros kunskaper om belysningen. Mina ljusstudier som jag tänkt genomföra 

uteblir på grund av detta. 

Jag har funderat en hel del på bländskyddets utseende på undersidan, vilket behövs för 

att dämpa den relativt starka LED-belysning som jag vill använda. Jag gör då en 

noggrann pappersmodell där jag formar papperet som ska föreställa bländskyddet, så att 

det följer den vågade kanten på ena sidan och sätter dit en platt skiva på den andra 

sidan, på så vis kan jag vända modellen för att jämföra de båda alternativen. Denna 

hänger jag upp över ett bord och frågar några personer i en annan klass om vad de 

tycker om hela modellen. Jag ville höra vad personer som inte är insatta och har sett vad 

jag arbetar med, tycker. De anser att form och storlek är bra och av de båda alternativen 

på bländskydd, tycker de att den som följer kantens linje ser bäst ut. Den som är flat ser 

mer ut som att den är ditsatt för att det är enklast så, tycker både de och jag. På 

ovansidan som inte syns kommer det sitta ett platt bländskydd, både för att dämpa ljuset 

och som skydd mot damm på dioderna. Nu har jag formen på min armatur klar för mig.  
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Här ser man hur pappersmodellen ser ut ur olika vinklar, den ser olika ut beroende 

på ur vilken vinkel man ser den. Detta uttryck gör den spännande i sin form.   

 

 

 
Material 
 
Många av Zeros armaturer är lackade i pulverlack. Från början var min tanke att 

använda glas, helst en matt yta som släpper ut begränsat med ljus från sidorna. Jag utför 

en del ljustester på hur det kan se ut, men bestämmer mig för att jag inte vill ha något 

ljussläpp från sidorna på grund av att jag tycker armaturen får ett tråkigt, matt utseende 

när den är släckt. Det är viktigt att armaturen ser bra ut både som släckt och tänd. Jag 

tittar även på filt eftersom det är ett miljövänligt alternativ, men tycker även där att ytan 

blir matt och oansenlig när det är släckt. Jag vill ha en något blankare ogenomskinlig 

armatur, eftersom då ser den tilltalande ut även som släckt och tittar därför på 

aluminium och plåt. Materialvalet blir plåt i prototypen på grund av priset, men 

utseendemässigt ser man inte om det är plåt eller aluminium. Ett bättre miljöval är 

återvunnen aluminium och därför är det mitt val om jag skulle få möjlighet att välja 

produktionssätt. 

Som formgivare arbetar jag med formen i första hand och när det gäller att ändra på 

produkten är jag öppen så länge det inte påverkar helheten, utseendemässigt och 

funktionellt, negativt. Om det finns bättre alternativ på tillverkning och material som 

ger möjlighet för produkten att gå i produktion, så har jag inget emot smärre 

förändringar. Såvida det inte har en negativ inverkan på miljön. 

Som bländskydd blir det plast i materialet och det som håller upp armaturen är tunna, 

starka vajrar. Dessa är nästan osynliga och ger armaturen en svävande känsla. Sladden 

är en viktig detalj i formen, jag väljer färgad tygsladd, som jag tycker mycket om. 

Sladden ska ha en slapp, lite vågig form som bidrar till det där att lampan svävar. 

 

 



  
 

18 

 

Plåt blev materialvalet i prototypen, här är den laserskurna, valsade och svetsade 

formen. 

 

 

Det finns många färger att välja på bland tygkablarna 
 
 
Färg 

 

Jag är konstnär i grunden och upplever färgen mycket viktig och arbetet med att välja 

färg blev mycket svårt och lärorikt för mig. Jag fastnade först i färger som tilltalar mig 

och hade svårt att släppa detta. Jag sökte stöd på olika sidor på internet att min 

uppfattning om färgval var rätt. Men ändå kändes det fel. Slutligen började jag om och 

utgick istället från själva rummet och användarna. I ett konferensrum befinner man sig 

kanske max några timmar om dagen och det är viktigt att miljön i ett konferensrum 

skiljer sig från hemmiljön, vilket vanligen är en plats för vila. Mina tidigare val av färg 

var dämpade, mysiga färger och dessa bytte jag nu till klara, lysande färger och detta 

kändes mycket bra för jag vill också att min armatur ska sticka ut och synas. På min 

prototyp valde jag gul färg, som är den som syns bäst i kontrast till omgivningen. 

Jag hade även funderingar på vilken sorts färg, men det var lättare, miljöfrågan avgjorde 

det. Pulverlackering är det som är bäst eftersom inget lösningsmedel används och för att 

förbisprutat pulver återanvänds. Dessutom blir det en mycket slitstark yta som gör 

produkten mer tålig och detta bidrar till att den håller längre tid innan man behöver byta. 
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Mina färgval: Den klara, 

synliga gula och som 

kontrast till den en kall färg, 

blå. En grön, vilket är ett 

varmare alternativ till den 

blå och slutligen en orange, 

inte så synlig som gul men 

ändå en varm färg. 

Med finns också svart och 

vitt. Bruten vit och dämpad 

svart ger inte ett så hårt 

intryck mot omgivningen. 

På prototypen valde jag gul 

eftersom det är den färg som 

syns mest. 

 
 

 

Genomförandet 
 
Vem gör vad 

 
Jag tog hjälp av lokala företag och personal på skolan för att tillverka min prototyp. 

Företaget Konrads Plåt15 skar med laser ut plåten, valsade den rund och svetsade ihop 

den.  

Peter Thorsson16, som är anställd på skolan och mycket kunnig i verkstaden hjälpte mig 

svetsa dit hållare som jag gjort av bockad plåt och metallpinnar för att hålla bländskydd 

och vajrar på plats. 

Pulverlackeringen gjordes på Emballator i Nybro17.  

Själv tillverkade jag en form i trä till att forma plasten i samma form som kanten på 

plåten. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                 
15 Träffade Tommy Lundgren på Konrads Plåt, Nybro 140410 
16 Peter Thorsson, verkstadstekniker, LNU, Pukeberg, svetsade 140428 
17 Träffade Bernt Nilsson på Emballator, Nybro, 140430 

Sex bitar i trä sågas och hyvlas separat för att sedan limmas ihop. Träformen 

med en plastskiva över stoppar jag in i en kylugn för glas, och efter 45 

minuter vid en temperatur på 175 grader sjunker plasten ner och får den form 

jag vill ha. 
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Montering 
 

När jag hämtat armaturen från lackeringen är det dags att montera ihop delarna. 

Eftersom plåten är laserskuren och hålen var med på ritningen var det enkelt att montera 

dit don och LED-plattor.  

Själva kopplingen av elen gjorde Zero åt mig.  

Jag gjorde hål i plastskivan under så att den lätt går få dit och bort och plastskivan över 

behövde hål för sladden och urtagningar för hängena till vajrarna. Det är viktigt att det 

går lätt att ta bort skivorna så att man kommer åt om det behöver bytas LED-platta/or. 
 
 

 
Lackad och bländskyddet ditsatt. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Detaljer är viktiga även om det inte är det första som man ser. 

 
 

 
Armaturen tänd. 
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Resultat 
 

Armaturen passar väl in i konferensmiljö, både för sin funktion och sitt utseende. Den 

har uplight och downlight och går att dimra. Den klara färgen syns väl och ger ett varmt 

intryck. Det går säkert diskutera om den har egenskapen att bidra till konsten i rummet, 

men med de olika vyerna så är den intressant att betrakta och man påverkas att gå runt 

den för att upptäcka hur den förändras. Från början döpte jag armaturen till Wave, men 

jag upptäckte att namnet var upptaget. Det var lite snopet. Men efter en del funderande 

kom jag på att namnet Illusion skulle passa bra och att det till och med var ett bättre 

namn. Namnet förtydligar att den är föränderlig ur olika vyer. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                     

 

 

                        
Så här ser armaturen ut i ”mitt” rum. Färgen gör att man ser den och då upptäcker 

man formen som är speciell, jag tror inte man missar den. Samtidigt ska den vara 

funktionell med bra ljusstyrka som går att dämpa vid behov. 
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Familj 
 

Jag skissade på samma form till andra armaturer, så att det blev en familj. 

Golvarmaturen har en något mindre diameter än hängarmaturen, men den som sitter 

uppe i taket har istället en större storlek, på grund av att den sitter längre ifrån det som 

den ska lysa upp. Bordsarmaturen är ca 400 mm i diameter och de små som man kan 

hänga i grupp är bara 300 mm i diameter. Där finns en möjlighet att blanda färger, till 

exempel tre stycken som hänger i olika höjd med olika färg kan bli ganska tilltalande. 

Ibland kan det finnas behov av en större hängande armatur, och därför ska det finnas en 

större modell som har diametern 800 millimeter också. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Armaturen Illusion´s familj, med de olika färgerna.  
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Sammanfattning och slutsats 
 

Examensarbetet har varit mycket roligt och lärorikt. Att få möjlighet att ha handledning 

av ett företag som är väl etablerat ger en bra insyn i verkligheten. Mitt intresse för att 

arbeta med armaturer har växt med projektet och jag har många idéer sparade som jag 

skulle kunna utveckla till fungerande armaturer i framtiden.  

Det blev även en del lärdomar som jag bör tänka på i ett tidigare stadium nästa gång. 

Researchen är en viktig bit att göra noggrant och att sätta användaren i centrum. När jag 

skulle välja färg fastnade jag i färger jag själv gillar. 

Jag var inriktad på att göra en fungerande produkt och att den utseendemässigt skulle se 

ut som en ”riktig ”armatur. Detta tyckte jag att jag lyckades med.  

Att besöka olika konferensrum fysiskt och prata med dem som använder dem gav bra 

hjälp i mitt fortsatta arbete och det var ett bra val att jag tog så olika sorters företag. Jag 

hade nog en egen bild av hur ett konferensrum ser ut, men nu såg jag att det kunde skilja 

ganska mycket.  

Genom att jag kontaktade lokala företag vad det gällde att bygga prototypen lärde jag 

känna personer som gav mig tips om tillverkningssätt som jag annars inte skulle ha 

någon möjlighet att känna till. Detta kan jag ha nytta och glädje av i framtiden.  

Jag har använt mig av en klasskamrat som ställt upp som bollplank och jag har 

kontinuerligt arbetat med min workbook. Som designmetod använde jag journalistens 6 

frågor, som jag tycker är bra för de besvarar de viktiga frågorna. 

Jag la mycket tid på att skissa och på att försöka sväva ut och börja om med nya former, 

jag har inte visat alla skisser i uppsatsen för de är inte relevanta för slutresultatet. 

Meningen är att armaturen ska lysa i två separata system dvs. att jag ska kunna släcka, 

tända och dimra uplight och downlight var för sig. Att produkten är fullt funktionell 

med denna belysning är viktigt. Detta är inte installerat i prototypen, jag monterade inte 

detta eftersom det är en kostnadsfråga och eftersom den nu ska hänga på utställning och 

vara helt tänd hela tiden.  

LED-armaturen belyser bra och man ser tydligt för att skriva och skenet ger tillräcklig 

färgåtergivning, däremot är det inget speciellt dagsljussken i armaturen. Eftersom ingen 

större efterfrågan fanns på detta gjorde jag inget arbete inom det området. Jag hade även 

planerat att göra ljusstudier men bestämde mig när jag fick LED-dioder av Zero att 

istället lita på deras kunskaper vad det gäller själva ljusbilden. De har en stor erfarenhet 

på området som jag använder mig av och jag får mer tid att ägna mig åt designen.  

Att jag bestämde mig för att forma om bländskyddet att följa armaturens form tillförde 

designen något extra. Jag är nöjd över utseendet, det är en skön, mjuk linje i formen och 

armaturen kommer att påverka rummet och stämningen i det positivt genom sin varma 

gula färg och intressanta form. Jag ville att armaturen ska bidra till det som konsten ger 

en betraktare, och det tycker jag den gör. Det är intressant att studera den ur olika 

vinklar eftersom formen gör att den ser olika ut beroende på var du står. Den väcker ett 

intresse att förflytta sig och jag tror att den liksom ett konstföremål kan bidra till att ett 

samtal uppstår. 

När jag visade armaturen för Zero, sa de att de tycker om formen, men de hade ett par 

påpekande också. Eftersom det nedre bländskyddet sitter ganska nära Led-plattan kan 

man se prickarna av ljuset igenom, detta vill inte kunden ha här i Europa. Detta skulle 

gå lätt att åtgärda om det skulle bli aktuellt att armaturen skulle gå i produktion. Det går 

sätta skivan som sitter inuti, högre upp så att jag får ett längre avstånd nere mellan LED-

plattan och bländskyddet. Men det är ju av misstagen man lär sig, så detta tar jag med 

mig till framtiden. 
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Bilägor 
Bilaga A  

Besök i konferensrum/mötesrum AB Gustaf Kähr, Peter Modig, 
140203 
 

Rummet Johan 

1. Hur ofta används rummet och hur många är här samtidigt? I veckan, månaden. 

Mer än en gång i veckan, 5 – 14 personer 

2. Till vilka olika användningsområden används rummet? till exempel PowerPoint, 

syna produktprover, annat.. datorer, Ipad, anteckna, KaffeStyrelsemöten, ngn 

gång för att syna golv. 

3. Fungerar rummet lika bra till alla olika ändamål? Önskemål?  Vet ej. 

 

Belysningen 

4.  Fungerar belysningen tillfredställande? Justerbar? Önskemål? Vet ej, tända, 

släcka, dimra. 4 knappar i väggen vid dörren in. 

 

5. Vad vet du om armaturen, ålder, design, ljuskälla mm? Inget 

 

6. Är det viktigt vad det är för stämning i rummet? Ja, det är kvalitet, snyggt och 

prydligt 

 

7. Vad skulle du tycka om att använda en app till att justera belysningen? Nej 

 

8. Vet du om att det finns fullspektrumbelysning, s.k. dagsljuslysrör, som gör att 

man mår bra och presterar bättre?  Ja, men inte mycket mer 

 

9. Är det viktigt att armaturen ser bra ut? Önskemål? Ja, smälta in, matchar 

glasinlägg i vägg. 

 
Belysningens funktion: Uplight, downlight, testa tända o släcka, dimra, kolla 

bländning, varmt/kallt ljus mm Dokumentera: Armaturen inkl. lysrör, glödlampor, ljus 

över bordet, Rummet: Interiör, fönster, högt/lågt i tak mm Ngt högre i tak, Förslag: 

svart armatur m kristallglas, bländar ej 

Återkomma per tel. vid ev. behov? Ja 



  
 

II 

 

 

 

 

Bilaga B 

Besök i konferensrum/mötesrum AB Gustaf Kähr, Peter Modig, 
140203 
 

Rummet  Björken 

1. Hur ofta används rummet och hur många är här samtidigt? I veckan, månaden. 

Dagligen, ca 8 pers 

2. Till vilka olika användningsområden används rummet ex. PowerPoint, datorer, 

Ipad, anteckna, Kaffe, syna produktprover, annat..  

Man diskuterar ekonomi, utvecklingssamtal, korta arbetsmöten 

3. Fungerar rummet lika bra till alla olika ändamål? Önskemål?   

Rummet är funktionellt men sladdar behöver gömmas, kanske en kontakt i bordet 

Belysningen 

4.  Fungerar belysningen tillfredställande? Justerbar? Önskemål? 

 Ja, dagtid är det nytta med takfönster också, morgnar och kvällar är det mörkare. 

Finns endast av och på. 

5. Vad vet du om armaturen, ålder, design, ljuskälla mm?  Inget 

6. Är det viktigt vad det är för stämning i rummet? 

Ja, fönstren mot korridor öppnar upp. 

7. Vad skulle du tycka om att använda en app till att justera belysningen?  

Nej, det krånglar till det, enkelt nu med knapp på väggen. Det skulle vara bra att kunna 

dimra. 

8. Vet du om att det finns fullspektrumbelysning, s.k. dagsljuslysrör, som gör att 

man mår bra och presterar bättre?  Ja, men inte mycket mer. 

9. Är det viktigt att armaturen ser bra ut? Önskemål? 

Ja, matchar med stolar, bord och golv. 

Belysningens funktion: Uplight, downlight, testa tända o släcka, dimra, kolla 

bländning, varmt/kallt ljus mm Dokumentera: Armaturen inkl. lysrör, glödlampor, ljus 

över bordet, Rummet: Interiör, fönster, högt/lågt i tak mm Takfönster, fönster mot 

korridor, normal takhöjd, Bländar ej 

Återkomma per tel. vid ev. behov? Ja 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C 

Besök i konferensrum/mötesrum Designgruppen AB, Växjö, 
140205 

Ann-Kristin Andersson 
 

Rummet Företagshotell  

1. Hur ofta används rummet och hur många är här samtidigt? I veckan, månaden. 

7 företag, 1-2 pers/företag, möten 1 g/veck, 2 -6 pers/gång 

2. Till vilka olika användningsområden används rummet ex. PowerPoint, datorer, 

Ipad, anteckna, Kaffe, syna grafiska tryck, annat.. De och en kund träffas 

vanligen vid uppstart av ett jobb och då är det viktigt att det är ett rum som ger 

ett bra intryck. 

3. Fungerar rummet lika bra till alla olika ändamål? Önskemål?  Ja, men en 

kompletterande belysning runt omkring skulle behövas så att de kan släcka den 

över bordet. ”Den är kall” 

Belysningen 

4.  Fungerar belysningen tillfredställande? Justerbar? Önskemål? Ja, två snören 

för uplight och downlight. Behöver ej resa sig. bländar ej, vore bra med fler 

valmöjligheter 

5. Vad vet du om armaturen, ålder, design, ljuskälla mm? inget, lysrör  

6. Tror du belysningen kan påverka stämningen på mötet?Ja, denna är kall och 

hård med vitt ljus (jag upplevde den inte alls kall!!) 

 

7. Vad skulle du tycka om att använda en app till att justera belysningen? I så fall 

till all belysning i rummet, bra nu med snöre – enkelt. 

 

8. Vet du om att det finns fullspektrumbelysning, s.k. dagsljuslysrör, som gör att 

man mår bra och presterar bättre? Ja, men hellre då på arbetsplatsen. Tråkigt 

utan fönster. 

 

9. Är det viktigt att armaturen ser bra ut? Önskemål? Ja. Denna är smäcker,  

Belysningens funktion: Uplight, downlight, testa tända o släcka, dimra, kolla 

bländning, varmt/kallt?? ljus mm Dokumentera: Armaturen inkl. lysrör, glödlampor, 

ljus över bordet, Rummet: Interiör, fönster, högt/lågt i tak mm Normal takhöjd, förslag 

från företaget Contentum: bygg in ljuddämpande material i armaturen. 

Återkomma per tel. vid ev. behov? 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D 

Besök i konferensrum/mötesrum Guldfågeln Arena, Kalmar, 
140210 

Cecilia Larsson och/eller Thomas Tuvesson (VIP-entrén, västra 
långsidan kl. 10) 
 

Rummet Stora rum där folk delas upp i grupper och kommer i dessa små rum 

1. Hur ofta används rummet och hur många är här samtidigt? I veckan, månaden. 

1 gång/veck, 20 pers 

2. Till vilka olika användningsområden används rummet ex. PowerPoint, datorer, 

Ipad, anteckna, Kaffe, syna produktprov, annat.. kaffe ibland 

3. Fungerar rummet lika bra till alla olika ändamål? Önskemål?  Ja, dimra 

 

Belysningen 

4.  Fungerar belysningen tillfredställande? Justerbar? Önskemål? Ja, bra att 

kunna släcka de olika 

5. Vad vet du om armaturen, ålder, design, ljuskälla mm? Inte mycket, energispar 

6. Tror du belysningen kan påverka stämningen på mötet? Ja, besökarna har höga 

krav att se och att det inte bländar 

 

7. Vad skulle du tycka om att använda en app till att justera belysningen? App är 

svårt eftersom det hela tiden är nya besökare och dosor försvinner 

 

8. Vet du om att det finns fullspektrumbelysning, s.k. dagsljuslysrör, som gör att 

man mår bra och presterar bättre? nej 

 

9. Är det viktigt att armaturen ser bra ut? Önskemål?Ja, extra viktigt om det är 

hängande, här är de integrerade i taket och ganska osynliga. 

 
Belysningens funktion: Uplight, downlight, testa tända o släcka, dimra, kolla 

bländning, varmt/kallt ljus mm Dokumentera: Armaturen inkl. lysrör, glödlampor, ljus 

över bordet, Rummet: Interiör, fönster, högt/lågt i tak mm bländar om man råkar titta 

upp i dem, normal takhöjd, ljuset är inte över bordet ,snarare över hela rummet. 

Återkomma per tel. vid ev. behov? 

 

 

 

 



  
 

V 

 

 

Bilaga E 

Examensarbete med Zero, första mötet 

Frågor till Per och Thomas Gill, 140212 
  

 

1. Kärnvärden (3-5 värdeord som sammanfattar varumärket, 

ex.Volvo: ”säkerhet, kvalité, miljö”) 

Design, kvalitet och funktion 

2. Affärsidé (det som företaget gör för att generera vinst, det värde som 

företaget erbjuder sina kunder) 

Tillverka innovativ belysningsarmaturer för offentlig miljö. 

3. Mission (varför det existerar och vad det gör för att nå sin vision, ex 

IKEA: ”att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsprodukter till så låga priser att så många som möjligt 

kan köpa dem) 

Göra designade armaturer funktionella. (inte bara fina att titta på) 

4. Vision (vad företaget vill vara, idealiserad bild. ex. IKEA: ”att skapa 

en bättre vardag för många människor”) 

Att vara Sveriges främsta företag inom tillverkning av 

belysningsarmaturer för offentlig miljö. 

5. Valet av formgivare 

I första hand vad de visar, vi tar många nya. Vad de har gjort innan. 

Mailade skisser (renderade, men för hand går också bra) 

6. Vad skulle ni vilja uppnå med den produkt som jag arbetar 

med? 

Design, funktionell, attraktiv, klara av kraven i ett konferensrum 

7. Produktuppföljning, vilka går bra resp. mindre bra? 

Brett och jämnfördelat. 70 % går bättre och 30 % sämre. Dessa går 

bättre just nu: Camouflage, Lens, Hide, Grid och Silo 

8. Vad är bra för mig att veta om konferensbelysning? 

Dimbart, upp- o downlight, bländning (ska maila uppgifter), 

(projektorplacering, nu går man över till TV med blåtand), tänka på att 

den inte ska hänga i vägen för visning på whiteboard.  

9. LED, utseende mm 

Alla modeller och former finns. 

 

10. App respektive styra belysningen manuellt, knappar, snören 



  
 

VI 

Allt finns, kunden väljer när den köper lampan hur den vill ha det. 

11. Ljuddämpande material i armaturen 

Positivt, (jag sa att jag kanske bara studerar det men går vidare med 

annat material) 

12. Vad kommer att behöva vara med i armaturen ex. 

transformator, dimmer, ljuskälla mm Behöver veta detta innan 

jag skissar. Hur stora är de, hur ser de ut. Annat? 

Jag skissar först sen kollar vi detta. Jag ska skicka skisser. 

13.  Sponsring? 

Zero har allt jag behöver inom belysning. TACK!! 

14. Vem kan jag prata med när ni inte är här? 

Jag ska prata med Thomas och Per, det går maila om de inte är 

tillgängliga. 

 

Annat: Vi går mot vitare ljus, det är bara vi här uppe i norden som 

fortfarande vill ha det gula. 

Zero har 6500 kelvin där de arbetar och det fungerar mycket bra. Man 

tycker det är vitt först men sen trivs man. 

 

Mycket bra möte, trevligt, de hade koll, mycket samstämmiga. 

 

Det kändes fantastiskt att ha möjlighet att kunna ställa dessa frågor för 

att få reda på var de står. Min tanke är då, kan man göra så sedan som 

designer..? 
 

 

 

 

 

 

 


