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Abstract 

 

Abstract 
 

This report describes a project, which was carried out as a final thesis covering 30 
ECTS during the final semester of the Master of Science programme Industrial 
Design. The assignment was issued by Fagerhults Belysning AB in Habo. The 
assignment was to design a family of products in which LED was to be used as a 
source of light.  
 
The main focus in the initial part of the project was to find a way to design the inside 
of armature which was suitable for LED technology. An armature, already in the 
range of products at Fagerhult, with the desired qualities that was to be strived after 
was the Zintra. The lighting source of the Zintra is a compact fluorescent lamp. With 
its opal anti-glare barrier the Zintra gives a soft and pleasant light in many directions. 
 
The family of products is intended for the public environments. The design was 
supposed to be suitable for many different places. The products should be 
decorative, both while switched on and switched off, impactful alone or in groups.  
The challenge in this project was to find an efficient way to direct the light from the 
LEDs out of the armature. The problem was that the LEDs emits aimed light while 
most other light sources, among them the compact fluorescent lamp, emits light in 
all directions. 
A big part of the project was experimenting with the LEDs to achieve a good light 
from the armatures. A good armature is anti-glaring, has sufficient illumination 
power and aims the light correctly. To avoid spots of light or shadows forming on the 
opal anti-glare barrier was an important goal with the experiments. 
 
The result of the work is a suggestion of an outer, esthetic form of the armature as 
well as a suggestion for a technical solution to use LEDs. The development of the 
pendant armature received the most attention, being the most difficult armature to 
design with LEDs. The reasoning was that if the pendant armature would work with 
LED, so would the less complicated wall and ceiling armatures.  



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver ett projekt som utfördes som ett examensarbete, 
omfattande 30 HP, sista terminen på Magisterprogrammet Industri Design.  
Uppdragsgivaren var Fagerhults Belysning AB i Habo. Uppgiften var att designa en 
inredningsserie med Tak-, Pendel- och Väggarmatur med LED som ljuskälla.  
 
Tyngdpunkten i projektets inledande fas låg på hur armaturerna kan utformas för att 
passa för LED-teknik.  Ett exempel på en inredningsserie med samma funktion som 
eftersträvades i projektet är Fagerhults Zintra. Ljuskällan som används i Zintra är 
kompaktlysrör. Zintra har ett opalt bländskydd som gör ljuset mjukt, behagligt och 
möjligt att spridas i alla riktningar utan att blända.  
 
Inredningsserien var tänkt att vara avsedd för den offentliga miljön. Designen skulle 
vara sådan att den passade in många olika miljöer. Armaturerna skulle vara 
dekorativa, släckta som tända och vara effektfulla både som fristående armaturer 
och i grupp.  
 
Utmaningen låg i att på ett effektivt sätt leda ljuset ut ur armaturen. Problemet var 
att LED avger riktat ljus till skillnad från de traditionella ljuskällorna som t ex 
kompaktlysrör och glödlampa som är runtstrålande. 
 
En stor del av arbetet var att med ljuslaborationer få fram en bra ljusbild från 
armaturerna. Med en bra ljusbild menas att den ska vara bländfri, att tillräcklig 
mängd ljus ska komma ut ur armaturen och att ljuset ska riktas åt rätt håll. Att få det 
opala bländskyddet jämnt upplyst var en mycket viktig del av laborationerna. 

Resultatet av arbetet är ett designförslag på armaturernas yttre utformning och ett 
förslag på teknisk lösning på hur LED kan användas. Störst vikt har lagts på 
pendelarmaturen då denna ansågs vara den mest problematiska armaturen att få 
fungerande med LED. Resonemanget var sådant att om funktionen skulle vara duglig 
hos pendeln borde även tak- och väggarmaturen fungera.
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1 Inledning 
 

Denna rapport beskriver ett projekt som utfördes som ett examensarbete, 
omfattande 30 HP, sista terminen på Magisterprogrammet Industri Design. Projektet 
utfördes på uppdrag av Fagerhults belysning AB i Habo, hädanefter refererat till som 
Fagerhult. 
 
 Uppgiften, som utformades av Peter Björkman Produktchef på Fagerhult, var att 
utforma en inredningsserie med Tak-, Pendel- och Väggarmatur med LED som 
ljuskälla.  
Ett exempel på en inredningsserie med samma funktion som eftersträvades i 
projektet är Fagerhults Zintra. 
 

 

    
 

 
Figur 1. Fagerhults Zintra (hämtad från www.fagerhult.se) 

 

Fagerhult utvecklar och tillverkar professionella belysningssystem för publika miljöer. 
Företagets har sin fokus bland annat på design och energibesparande produkter.  
Fagerhult jobbar aktivt med utveckling av LED produkter. Ett antal nyheter 
presenterades i 2009 års produktkatalog. 
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1.1 Bakgrund 

 

LED är en ljuskälla med många fördelar ur miljö och energi synpunkt. Tekniken har 
sedan länge använts i ett flertal applikationer men ännu inte i stor utsträckning till 
belysning. Bakgrunden till detta projekt var att försöka tillämpa LED-tekniken i en 
armaturfamilj avsedd för allmänbelysning.  
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet är för studenten att utveckla förmågan att i samarbete 
med en beställare genomföra ett designuppdrag. Arbetet är det avslutande 
momentet på industridesignutbildningen. 
 
Målet med projektet var att få fram ett designförlag på en inredningsserie med LED-
teknik. I den funktionsanalys som togs fram i projektstarten beskrivs huvudfunktion 
samt de nödvändiga och önskvärda funktioner som eftersträvades, se bilaga 1. 
 
Studentens mål är att få fördjupade kunskaper i ljus-läran samt att lära sig arbeta 
enligt ett företags metoder. Arbetet kommer användas vid arbetssökande som en 
del i portfolion.  

 

1.3 Problemställning 

 

Tyngdpunkten i projektets inledande fas låg på hur armaturerna kan utformas för att 
passa för LED-teknik. 
Utmaningen låg i att på ett effektivt sätt leda ljuset ut ur en armatur. Problemet var 
att LED avger riktat ljus till skillnad från de traditionella ljuskällorna som t ex lysrör 
och glödlampa som är runtstrålande. 
Ett annat problem med LED är att kretskorten, på vilka LED sitter på blir varma, 
avledningen av denna värme krävde en lösning. 
Inredningsserien var tänkt att vara avsedd för allmänbelysning. Designen skulle vara 
sådan att den passade in många olika miljöer. Armaturerna skulle vara dekorativa, 
släckta som tända och vara effektfulla både som fristående armaturer och i grupp.  
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1.4 Nyhetsvärde 

 

LED omnämns ofta som framtidens ljuskälla. LED är energieffektivt, har väldigt lång 
livslängd och är ett miljövänligt alternativ till alternativa ljuskällor. De har länge 
använts som ljuskälla i elektriska apparater och som signalljus, men på senare tid har 
de börjat användas till belysning. Användandet av LED inom belysning skulle kunna 
bidra till att sänka energiförbrukningen vilket i sin tur är betydelsefullt för miljön. 
LED i belysning förekommer oftast med ”direkt belysning”. I dessa armaturer är 
dioderna riktade rakt mot det område som skall belysas. Ett exempel på denna 
tillämpning är Fagerhults armatur ”Gaudi”. 
 

 
Figur 2. Fagerhults Gaudi (hämtad från www.fagerhult.se) 

 
LED används även ofta i downlights och spotlights.  
 
Detta projekt gick ut på att försöka applicera LED-tekniken i en armatur med ett 
bländskydd i opalt material, något som blir problematiskt då oönskade ljuspunkter 
bildas på grund av att LED riktar så starkt och riktat ljus.  
Uppgiften utformades av Fagerhults produktchef, Peter Björkman som även var 
handledare för projektet. 
Med opalt bländskydd uppnås den önskvärda funktionen hos väggarmaturerna att 
avge ljus, inte bara upp mot väggen och ned utan även rakt ut i rummet utan att 
blända. Med ett opalt bländskydd bildas ett mjukt behagligt ljus som även vore 
önskvärt att tillämpa i tak- och pendelarmaturen. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Ingen grundlig undersökning av LEDens uppbyggnad gjordes. I arbetet att framta 
armaturen användes LED moduler och fokus låg på utformningen av själva 
armaturen. Då Fagerhult har stor erfarenhet och vet vad vilken typ av armaturer som 
säljer kommer detta arbete inte vara någon omfattande målgruppsundersökning, 
utan ha sin tyngdpunkt i ljuslaborationer.  
I slutet på projektets konceptutvecklingsfas togs beslutet att begränsa projektet och 
ta fram en fungerande prototyp på pendelarmaturen men inte på tak- och 
väggarmaturerna.   
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Möjliga tillverkningsmetoder användes ibland som utgångspunkt i 
idégenereringsarbetet men ingen djupare undersökning genomfördes. I detta arbete 
har ingen kostnadskalkyl tagits fram.  
 

1.6 Metod 
 
Vid planerandet av projektet användes planeringsverktyg GANT-schema, se bilaga 2 
och WBS (work breakdown structure), se bilaga 3. 
 
I den inledande fasen av projektet genomfördes en research genom litteraturstudier, 
diskussioner med personal på Fagerhult och studiebesök på möbelmässan i 
Stockholm.  
 
Imageboards är ett verktyg där bilder används för förtydliga detta fall de värdeord 
som produkten var tänkt att utstråla. Personas som beskriver exempel på personer i 
den tänkta målgruppen gjordes med tillhörande imageboards.   
 
Metoder som användes vid själva utformningen av armaturerna var handskissning, 
ljuslaborationer med tillverkning av enkla modeller och Cad-modellering samt 
renderingsprogram. 

 

1.7 Disposition 

 

Rapportens disposition är enligt den rapportmall som används på magister 
programmet Industridesign vid Jönköpings Tekniska Högskola. I nästa avsnitt, 
”Teoretisk bakgrund”, finns all information som behövs för att resten av arbetet skall 
vara förståeligt för den icke insatte i området Ljusplanering och ljuskällan LED.  

 I avsnittet ”Genomförande” som sedan följer, beskrivs arbetets gång. Slutprodukten 
av arbetet redovisas i avsnittet ”Resultat” och i avsnittet ”Slutsats och Diskussion” 
diskuteras vilka nya lärdomar arbetet lett till samt hur det eventuellt skulle kunnat 
genomföras bättre.  
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Den teoretiska bakgrunden kommer innehålla grundläggande fakta om ljusplanering 
och LED. Här presenteras även information som kommit fram genom samtal med 
anställda vid Fagerhult. I den teoretiska bakgrunden kommer även teorin bakom 
designprocessen beskrivas. 
 

2.1 Ljusplanering 
 
När man planerar ljussättning av en lokal eller utformning av en armatur är det en 
del faktorer som bör tas hänsyn till. Nedan tas några av faktorerna upp. Några är 
egenskaper som en ljuskälla kan ha och andra faktorer beror på armaturens 
utformning.  
 

2.1.1 Begrepp 

 
Nedan följer några begrepp som används i ljusbranschen. Begreppen beskrivs kort 
och återkommer senare i rapporten i beskrivningen av LED och även till viss del i 
Genomförandet. 
  
Belysningsstyrka 
 
Belysningsstyrka mäter hur mycket ljus som faller in på en yta. Belysningsstyrkan 
mäts i Lux. Med hjälp av en Luxmeter kan man mäta belysningsstyrkan hos en 
armatur. 1 lux är när ljusflödet (se avsnitt nedan) 1 lumen fördelas på 1 m2. 
(Renström & Håkansson, 2004) 
 
Ljusflöde 
 
Ljusflöde är det totala ljus som strålar från en ljuskälla. Ljusflödet anges i Lumen. 
(Renström & Håkansson, 2004) 
 
Ljusstyrka 
 
Med ljusstyrka menas ljusflödet i en given riktning från en ljuskälla. Ljusstyrka har 
enheten Candela. (Renström & Håkansson, 2004) 
 
Luminans 
 
Luminansen är det ljusflöde som reflekteras från en yta. Enheten är candela/m2. 
(Renström & Håkansson, 2004) 
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Färgåtergivning 
 
Ra-index anger hur en ljuskälla återger färger på det som den belyser. Ra-värde 100 
återger färgerna perfekt. (Renström & Håkansson, 2004) 
 
Färgtemperatur 
 
Färgtemperaturen är den visuella upplevelsen av ljusets färg, alltså om ljuset upplevs 
kallt eller varmt. Färgtemperaturen anges i Kelvin. Varmvit är mellan 2700 och 3300 
K och vit är mellan 3300 och 5000 K. Kallt ljus, eller ibland benämnt dagsljus är mer 
än 5000K. (Renström & Håkansson, 2004) 
 
Val av färgtemperatur beror på vilket klimat det är i landet där belysningen skall 
användas i. I kalla klimat uppskattas varmt ljus mer än kallt. 
 
Bländning 
 
Bländning uppstår när ögat utsätts för intensivt ljus. Detta kan inträffa då armaturen 
är avsevärt ljusare än omgivningen eller om den är felriktad och en reflektion bildas 
på en yta.  
Om skillnaden mellan luminansen på objektet som blir belyst och området runt 
omkring är för stor uppstår bländning. Förhållandet bör vara 3:1 dvs. objektet ska ha 
3 gånger mer luminans än området omkring. Det samma gäller för förhållandet 
mellan objekt och tak. 
Förhållandet mellan objektet som blir belyst och väggen ska vara 5:1. 1500 cd/m2 är 
den högsta luminansen man bör ha i synfältet.  
De åtgärder man kan ta vid är antingen avskärmning av ljuskällan eller omplacering 
av armaturen.  (Renström & Håkansson, 2004) 
 
Krav på belysning 
 
Några viktiga krav på belysning är att den ska vara bländfri och avge tillräckligt med 
ljus samt rikta ljuset åt rätt håll. Dessa är krav som man kan uppnå genom 
utformning av armaturen. Rätt plats är ett viktigt krav för ljusplaneraren att ta 
hänsyn till. Rätt färg är något som beror på val av ljuskälla. (Renström & Håkansson, 
2004) 
 
Olika ljusfördelningar 
 
Vid såkallad direkt ljusfördelning riktas ljuset bara neråt av armaturen. Semi- direkt 
ljusfördelning innebär att mellan 10 och 40 % av ljusets riktas uppåt och reflekteras i 
taket. Direkt-indirekt ljusfördelning innebär att 40 % av ljuset riktas antingen uppåt 
eller nedåt och resterande 60 % åt andra hållet. Semi-direkt ljusfördelning kallas det 
när mellan 60 och 90 % av ljuset riktas uppåt och endast resterande 10-40% av ljuset 
riktas neråt. Indirekt ljusfördelning är när allt ljus riktas uppåt. 
 ( Månsson & Nilsson 2003) 
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Allmänbelysning 
 
Allmänbelysningens syfte är att jämt fördela ljuset över lokalen. Med enbart 
allmänbelysning måste ljusplaneraren utgå från det mest belysningskrävande 
arbetsområdets krav på belysningsstyrka, vilket gör att det kan bli energikrävande. 
Det finns även så kallad lokaliserad allmänbelysning då armaturerna arrangeras efter 
arbetsplatser. Denna princip kräver inte lika hög belysningsstyrka runt omkring 
arbetsplatserna och en fördel är att varje arbetsplats kan ha en individuell styrning 
av ljusnivån. 
Allmänbelysning med separat platsbelysning är en princip då armaturer är fördelade 
över hela lokalen för att ge en grund belysning. Belysningsstyrkan behöver i detta fall 
inte anpassas efter den mest ljuskrävande arbetsplatsen utan separat 
tillsatsbelysning finns vid varje arbetsplats, anpassade för just denna arbetsplats 
krav. ( Månsson & Nilsson 2003) 
 

2.2 LED 
 
LED är en förkortning för ljusemitterande dioder, eller på engelska light emitting 
diodes. Dioderna består av halvledare som börjar lysa när den utsätts för elektricitet. 
Halvledaren ansluts till elektricitet genom att placeras i ett hölje som även skyddar 
mot yttre påfrestningar. Detta hölje är uppbyggt så att ljuset får en utstrålningsvinkel 
på nästan 180 grader till skillnad från de flesta andra ljuskällor där ljuset strålas ut i 
alla riktningar.  (LED- Ljus ur dioden) 

 

Fördelar 

 

Fördelar med LED jämfört med andra ljuskällor är att de kräver mindre energi. Mer 
av den tillförda energin blir till ljus istället för till värme. LED är en mycket liten 
ljuskälla, att de tar mycket liten plats är tillfördel vid många applikationer. Vidare är 
LED mycket stöt- och vibrations tåliga.  De har även en mycket lång livslängd. 
(http://www.optoga.se)  

 

Nackdelar 

 

Även om LED inte emmiterar uv- eller ir-strålning bildas ändå värme i halvledaren. 
Detta påverkar ljusflödet och livslängden och därför måste värmen avledas. (LED- 
Ljus ur dioden)  

LED är en ganska dyr ljuskälla jämfört med andra. Men allt fler börjar se LED som en 
god långsiktig investering då de har lång livslängd och är energieffektiva och därför 
prisvärda. 
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LED moduler 
 
LED moduler består av flera halvledare eller enstaka dioder, dvs. halvledare med 
hölje som radas upp på ett kretskort. LEDen monteras på ett kretskort som både 
förser dioden med elektricitet och avleder värmen som bildas. (LED- Ljus ur dioden) 
 

 
Figur3. LED modul (hämtad från www.upplyst.se) 

 
Egenskaper hos LED jämfört med andra ljuskällor 
 
Utvecklingen av LED går snabbt framåt och deras egenskaper blir hela tiden bättre. 
Nedan finns en jämförelse av LED och andra vanliga ljuskällor som lysrör och 
glödlampor. 
 
Livslängd 
 
Livslängden hos LED kan vara upp till 100 000 timmar under rätt förhållanden. 
Jämfört med glödlampor med en livslängd på ca 1000 timmar.  
http://www.optoga.se 
 
Färgåtergivning  

 

Vilken färg ljuset får beror på vilket material som har använts i halvledaren. De färger 
som finns är röd, orange, gul, blå och grön. (LED- Ljus ur dioden) 

Vitt ljus kan fås genom att blanda rött grönt och blått ljus med sina olika våglängder, 
denna metod kallas additativ färgblandning. Vitt ljus kan även alstras genom att en 
blå LED behandlas med ett lyspulver. Med denna metod har man fått fram mycket 
bra färgåtergivning med ett Ra-index upp till 90. (LED- Ljus ur dioden) Glödlampor 
har RA 100 och lysrör upp till RA 85. (http://www.luna.no) 
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Färgtemperatur 
 
Färgtemperaturen på LED går att få mellan 2800-4500 K. (LED- Ljus ur dioden) 
Glödlampor, som särskilt i vårt klimat anses ha den behagligaste färgtemperaturen, 
har en färgtemperatur på 2700 K. (http://www.luna.no) 
 

LED ur miljösynpunkt 

 

Ur miljösynpunkt är LED en bra ljuskälla eftersom de inte innehåller farliga gaser eller 
metaller. (LED- Ljus ur dioden)  

Fördelaktigt med LED är även diodernas energieffektivitet. Ca 50 % av energin man 
sätter in blir till ljus jämfört med glödlampor där 95 % av energin utvecklas till värme. 
(LED- Ljus ur dioden) 

 

Vanliga användningsområden 
 
LED har länge använts som signalljus i elektriska apparater på grund av att de ger ett 
starkt ljus på en liten yta. 
LED används också vanligen i t ex ficklampor, trafikljus och i bilsektorn, 
säkerhetsmarkeringar och för utrymningsvägar.  De är passande inom dessa 
områden på grund av att de har en hög tillförlitlighet och att de tänds direkt. 
Andra vanliga tillämpningar av LED är i t ex museibelysning, butiksbelysning och 
annan punktbelysning. Särskilt för museer är de en bra ljuskälla eftersom de inte 
avger någon IR eller UV strålning som kan skada ömtåliga objekt.  
På grund av sin lilla storlek är de också lämpliga att använda i integrerade 
belysningslösningar t ex i trappräcken, infällda i marken, trappbelysning och 
möbelbelysning. 
LEDens långa livslängd gör dem väldigt lämpliga för utomhusbelysning och 
undervattensbelysning eftersom dessa lösningar blir underhållsfria.  
LED används nu även som effektbelysning, som dekoration och fasad och 
utebelysning. (LED- Ljus ur dioden) 
 
Drift och styrdon  
 
Driftdonens uppgift är att tillhandahålla energiförsörjning och möjliggöra en 
konstant eller reglerbar drift av de ljustekniska parametrarna. (LED- Ljus ur dioden) 
 
LED kan antingen drivas spänningskontrollerad eller strömkontrollerad.  
Strömkontrollerad drift är passande vid konstant drift. (LED- Ljus ur dioden) 
 
 
 



2.3 Designprocessen
 
För att ta fram det nya designförslaget har arbetet utförts enligt designprocessen.
Designprocessen kan variera mellan olika projekt och organisationer. Modellen 
används i produktutvecklings
framgångsrikt och kreativt resultat.
 
Processen består i ett antal steg. 
 
 

 
Det första är själva utgångspunkten där resurserna för projektet definieras. 
Resurserna kan vara i form av ekonomiska medel, tillgänglig teknik, och personal. En 
tidsgräns måste också definieras.
 Det andra steget är ”Användarstudier”. Fun
använda sig av i detta steg samt samtal och tester 
användaren behöver.  
Det tredje steget är Koncept och Visualisering. I detta steg utgår man från 
användarstudierna och utgångspunkterna
testas och presenteras för att sedan
Konceptval”, ställas mot varandra. Ett eller flera koncept kan väljas ut för att 
ytterligare bearbetas.  
I det femte steget ”Justering och
koncepten. Av koncepten väljs ett slutgiltigt ut som sedan presenteras
utvärderas. Produktionsunderlag tas fram med hjälp av yttre kompetenser och 
därefter kan produktionsprocessen börja.
Det sjätte steget är ”Uppföljning och utvärdering”, i detta steg utvärderas alla 
parametrar för att framtida förbättringar skall kunna göras. Nya
görs. (http://www.svid.se)
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Designprocessen  

För att ta fram det nya designförslaget har arbetet utförts enligt designprocessen.
esignprocessen kan variera mellan olika projekt och organisationer. Modellen 

används i produktutvecklings- och designprojekt. Syftet med den är att få ett 
framgångsrikt och kreativt resultat. 

Processen består i ett antal steg.  

 
Figur 4. Designprocessen 

Det första är själva utgångspunkten där resurserna för projektet definieras. 
Resurserna kan vara i form av ekonomiska medel, tillgänglig teknik, och personal. En 
tidsgräns måste också definieras. 
Det andra steget är ”Användarstudier”. Funktionsanalys är ett bra verktyg att 

ta steg samt samtal och tester för att ta reda på vad den tänkta 

Det tredje steget är Koncept och Visualisering. I detta steg utgår man från 
tgångspunkterna. Ett eller flera konceptförslag tas fram, 

testas och presenteras för att sedan, i det fjärde steget ”Utvärdering och 
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I det femte steget ”Justering och genomförande” vidareutvecklas de olika 
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Produktionsunderlag tas fram med hjälp av yttre kompetenser och 
därefter kan produktionsprocessen börja.   
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3 Genomförande 
 

3.1 Möbelmässan 
 
För att undersöka vilka trender som gäller i de offentliga miljöerna gjordes ett besök 
på möbelmässan i Stockholm.  Olika former, både på armaturer och möbler, 
skissades av. Ett par trender som verkade starka var: Stora vita armaturer med 
grundgeometriska former, klot, kuber, koner. Att armaturerna eller andra 
inredningsdetaljers former var ihop passade, nästan som pussel med varandra. En 
annan trend verkade vara armaturer som bestod av ett knippe av former t ex koner 
med varsin ljuskälla. Det förekom även organiska former och strukturer på armturer.  

 
Figur 5. Skisser från möbelmässan 

 

3.2 Värdeord 
 
Värdeord används för att beskriva vad en produkt ska uttrycka.  
Värdeord som beskriver vad den nya produkten togs fram genom brainstorming. 
Orden som valdes var: Enkel, Funktionell, Exklusiv, Diskret och Modern. 
En imageboard, till för att förtydliga vad som menas med dessa egenskaper, togs 
fram, se bilaga 4.  
 
Egenskaper kan uttryckas genom: Form, färg, material och yta.  
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3.3 Personas  
 
Dessa personas beskriver en tänkt användare och en tänkt köpare av produkterna. 
Till dessa personas finns imageboards, se bilaga 5 och 6. 
 
Jill 26 år 
 
Jill är 26 år och jobbar som säljare på ett företag som tillverkar och säljer 
kontorsmöbler. Hon är ambitiös och vill göra bra ifrån sig. Hon bor tillsammans med 
sin pojkvän. Hennes intressen är mode och heminredning. 
 
De flesta av arbetskamraterna är ganska unga, men några är medelålders män och 
kvinnor som varit på företaget en tid.  
Jill trivs på sin arbetsplats och med sina kamrater. De har trevligt då de umgås på 
jobbet och då och då även på fritiden. 
En anledning till att Jill trivs så bra på sitt jobb är att hon på raster och luncher kan 
vara i avslappnande miljöer i direkt anslutning till arbetsplatsen. Där brukar 
arbetskamraterna sitta på raster och släppa arbetets stress en stund medan de äter 
sin lunch, fikar, läser, löser korsord eller bara pratar.  
 
Även om Jill inte är engagerad i eller arbetar aktivt för någon särskild sak så kan hon 
engagera sig om hon erbjuds ett tillfälle. Hon köper t ex ekologisk mat och har bara 
lågenergilampor i sitt hem. Hon är en sådan som är lätt att övertyga att lägga extra 
pengar på något om det hjälper miljön eller är för välgörenhet. Hon har inte för 
avsikt att förändra världen, men Jill bryr sig och hjälper till på sitt sätt. 
 
Hector 44 år 
 
Hector är inredningsarkitekt och specialiserar sig på kontorsmiljöer. Han är 
trebarnspappa och bor med sina barn och sin fru i en stor villa i den finare förorten. 
 
Hector gillar att testa nya lösningar på problem både i sitt arbete och på fritiden. Han 
har inget emot om en ny lösning kostar lite extra. Är det nytt är det värt att testa, 
och dessutom spännande!  
På jobbet kan han möta ganska mycket motstånd när han vill använda ett nytt dyrt 
material eller en ny färg. Även hans fru kan vara ganska motsträvig när Hector får för 
sig att bygga ett litet, men dyrt, vindkraftverk på taket hemma.  
Men Hector är inte en sådan som ger upp. Han har faktiskt för avsikt att förändra 
världen! 
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3.4 Tidiga ljuslaborationer 

 

3.4.1 Mål 

 
Målet med ljuslaborationerna var att få fram en bra ljusbild för alla tre armaturerna. 
Med en bra ljusbild menas att den ska vara bländfri, att tillräcklig mängd ljus ska 
komma ut ur armaturen och att ljuset ska riktas åt rätt håll. Att få det opala 
bländskyddet jämnt upplyst var en mycket viktig del av laborationerna. 
 

3.4.2 Inledande experiment 

 
Innan någon prototyp byggdes experimenterades det med några LED. Att rikta LEDen 
rakt ut genom det opala materialet uteslöts snabbt eftersom ljuspunkter bildades 
om inte LEDen var långt ifrån det opala materialet. 
Slutsatsen av experimenten blev att ljuset vara måste vara indirekt, alltså studsa från 
insidan av armaturen.  
Ungefär hur nära LED dioderna kan sitta varandra för att ljuset från dem ska ”smälta” 
ihop undersöktes också och modellerna till testen som beskrivs nedan byggdes efter 
de måtten. Avståndet mellan LED dioderna blev ungefär 10 centimeter. 
 

3.4.3 Ljuslaboration 1 

 
Material:  
4 st. LED, 1,2 W med optik som riktade ljuset 30 grader. 
Kartong 
Vit frostad plast 
 
Vitt matt papper- Matt reflektor 
Matt folie- Halvblank reflektor 
Spegelblank folie- Blank reflektor 
 
Det första testet gick ut på att testa olika sätt att placera ut LEDen i armaturen utan 
att ljuspunkter bildades på det opala materialet. Vilken typ av reflektor som skulle 
kunna användas testades också. 
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Figur 6. Illustration av modellens uppbyggnad. 

 

LEDen vinklades ca 45 grader för att ljuspunkterna som bildades av de fyra dioderna 
skulle ”smälta ihop” mitt på reflektorn i modellens baksida. Sedan testades olika 
placeringar av LEDen. 
  

 
Figur 7. Dioderna placerades på alla sidor i den kvadratiska modellen. 

 

 
Figur 8. Från vänster: Blank reflektor, halvblank reflektor och matt reflektor 

 
Resultatet blev tydliga ljuspunkter på alla tre reflektorer, dock flöt ljuset ihop bäst på 
den halvmatta reflektorn. Dioderna skulle behöva vinklas på ett annat sätt för att 
ljuset från dioderna inte ska samlas för nära mitten medan det blir skugga i hörnen. 
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Figur 9. Dioderna placerades ut i varsitt hörn på modellen. 

 

 
Figur 10. Från vänster: Blank reflektor, halvblank reflektor och matt reflektor. 

 
Resultatet blev ett lite bättre utspritt men gav svagare ljus på blank och halvmatt 
reflektor. 
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Figur 11. Två dioder placerades på samma sida i modellen. 

 

 
Figur 12. Från vänster: Blank reflektor, halvblank reflektor och matt reflektor. 

 
 
I detta försök blev ljuset ganska bra utspritt och ganska starkt. 
 
Slutsatserna av Test 1 var att ljuspunkter bildades även med ljuset riktat mot 
armaturens baksida. Det material som bröt ljuset bäst var det vita pappret.  
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3.4.4 Ljuslaboration 2 

 
I det andra testet byggdes en modell med ljusfördelning både upp och ned, dvs. två 
opala ytor. 
Erfarenheterna från test 1 togs till vara på och dioderna placerades två och två på 
varsin sida. I detta test riktades dock dioderna i en 90 graders vinkel från de två 
opala ytorna, detta för att undvika att ljuspunkter bildades på någon av dem. Istället 
riktades ljuset inåt i armaturen för att reflekteras på motsatt sida i reflektorer (i vitt 
papper). 

 
 

Figur 13. Snittvy som visar Placering av LED inuti modellen. 

 
Eftersom dioderna var placerade mittemot varandra bildades ljusstrimmor som 
syntes på den opala plasten i vissa vinklar.  
 
 

  
 

Figur14 . Modellen sedd rakt underifrån.  

 

 
Slutsatsen blev att dioderna bör placeras på motsatt sida om varandra, men inte rakt 
mittemot utan förskjutna så ”ljuspelarna” från varje diod går omlott med varandra.  
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Figur 15. Illustration: vy ovanifrån: Fördelning av LED. 

 
 

Ur de flesta vinklar blev jämnheten på det opala materialet ganska jämnt upplyst. 
Med bara 4 st. LED kom det inte tillräckligt mycket ljus ut ur modellen för att rummet 
skulle bli upplyst. 
 

 
Figur16. Modellen sedd ur tänkbar vinkel för pendelarmatur över bord. 

 

 

 
 

Figur17. Modellen hålls mot en vägg för att visa hur mycket ljus som kommer ut. 
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3.4.5 Ljuslaboration 3 

 

Två modeller, en för vägg- och en för pendelarmatur, byggdes för fortsatta tester. 
LEDen riktades rakt in i modellen och placerades ”omlott” enligt erfarenheterna från 
Ljuslaboration 2. Bilder från laborationen finns att se i bilaga7. 
 

 
Figur 18. Modell av väggarmatur. 

 
 

 
Figur19. Modell av pendelarmatur. 

 

Prototypen av pendelarmaturen byggdes med opalt plexiglas som bländskydd. 
Reflektorerna gjordes i vitt matt papper. Även i detta experiment användes de 4 st. 
1.2 W LED som tidigare. 
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Figur 20. Modell av pendelarmatur, tänd. 

 
Även prototypen av väggarmaturen byggdes med opalt plexiglas som bländskydd och 
reflektorer av matt vitt papper. Prototypen gav ljusutsläpp både upp och ner för att 
släppa ut ljuset som skulle bilda ljusbilden på väggen. Den ena sidan täcktes med en 
liten skiva plexiglas för att testa ifall ljuset blev tillräckligt starkt även om avbländning 
skulle krävas.  
 
 

 
Figur 21. Modell av väggarmaturen, tänd. 
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3.5 Idéskissning 
 
Parallellt med att arbetet med ljuslaborationer fortsatte påbörjades idéskissning på 
hur armaturens yttre utformning skulle kunna se ut. Fler idéskisser finns att se i 
bilaga 8. 

 
Figur 22. Urval av idéskisser. 

 
Förutom idéer på yttre utformning ledde skissningsprocessen till idéer på 
funktionella lösningar. Grundtanken var att armaturens ram skulle vara en 
aluminiumprofil. Detta skulle betyda att armaturens ram i sig skulle fungera som 
värmeavledare. Profilen var tänkt att vara utformad för att insidan skulle fungera 
som reflektor. Strängpressning är en tillverkningsmetod som även skulle medge att 
andra funktioner kunde integreras i profilen t ex dekorativa mönster, skruvfickor 
eller snäppfunktioner. En annan idé var att ett spår i profilen för en dekorativ list 
skulle integreras i profilen. 
 

 
Figur 23. Aluminiumprofil i tvärsnitt. 
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Figur 24. Armatur med dekorativ trälist. 

 

3.6 Avstämning 1 
 

Prototyperna tillsammans med idéskisser på armaturernas yttre utformning visades 
upp vid en avstämning på Fagerhult. Slutsatserna som drogs vid avstämningen var:  
 

- Armaturerna lyste upp sig själva ganska bra men inte själva rummet. 
Belysningsstyrkan måste bli bättre. Åtgärder för att åstadkomma detta skulle 
kunna vara att testa olika, mindre opala, material som bländskydd. Andra 
typer av LED, eventuellt med högre effekt och utan optik skulle kunna testas 
istället för de 1,2 W dioder som använts. 

- Jämnheten på det opala bländskyddet var inte perfekt, något som även det är 
beroende av det opala materialets egenskaper. 

- Önskvärt på väggarmaturerna är att ljus kommer ut på alla fyra sidorna, inte 
bara upp och ned.  

 
Vid avstämningen på Fagerhult valdes ett koncept i samråd med handledaren ut för 
vidare bearbetning. Beslutet grundades på handledaren Peter Björkmans 
erfarenheter. 
 
Den valda formen på pendelarmaturen var en tunn cylindrisk form. Formen var tänkt 
att ha en stor opal yta för att sprida mycket ljus medan den samtidigt, sedd från 
sidan, upplevs som tunn och diskret.  
 

 
Figur 25. Den idéskiss på pendelarmatur som valdes att gå vidare med. 
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Den form på väggarmatur som ansågs bäst passande för Fagerhults sortiment var en 
rektangulär tunn form, en av ursprungsidéerna med inspiration från fönster.  
  

 
Figur 26. Den idéskiss på väggarmatur som valdes att gå vidare med. 

 

3.7 Ljuslaboration 4 
 
Material: 8 st. 1,2 W LED 
 
I detta stadium byggdes en ny prototyp i papp. Denna prototyp var tänkt att 
representera pendelarmaturen och, med den övre opala skivan täckt, takarmaturen. 
Prototypen byggdes för att testa om principen med inåtriktade LED verkligen 
fungerade även i en rund armatur då avstånden mellan LEDen i denna typ av 
armatur blev längre än i rektangulära armaturer. Målet var att få en jämnt upplyst 
opal skiva och att undersöka hur mycket ljus som kom ut ur armaturen för att lysa 
upp rummet.  
 
Åtgärden som togs för att uppnå jämnast möjliga resultat på de opala skivorna var 
att bryta bort optiken från LEDen. Ett alternativ hade varit att installera fler LED för 
att få ett jämnare resultat, men på grund av begränsningar hos drivern och det 
faktum att LED är ganska dyrt är detta ingen bra lösning. 
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Figur27 . Prototypen LED med optik till vänster och utan optik till höger. 

 
 
Resultatet blev mycket jämnare då LEDen inte hade optik. 
Med luxmeter mättes antalet lux en meter från armaturen. Resultatet blev väldigt 
lågt, bara 10 lux. Slutsatsen av detta var att starkare LED krävdes och troligtvis även 
separata LED riktade rakt ned för nedåtljus. Fler bilder från laborationen finns att se i 
bilaga 9. 
 

3.8 Konceptutveckling 
 

Olika variationer på pendelns form togs fram, se bilaga 10, och vid ytterligare en 
avstämning valdes den slutgiltiga formen ut i samråd med handledaren. 

 
Figur 28. Urval: Konceptskisser. 

 
 
Den slutgiltiga formen har en inbuktad undersida med tanken att denna yta ska lysas 
upp av ljuset som kommer ut genom det opala materialet. Sidorna är något 
sluttande. 
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.  
 
 

Figur 29. Valt Koncept. 

 
 

För att få väggarmaturen att hänga ihop med pendel-/takarmaturen gjordes 
framsidan något inbuktande.  
 

 
 

Figur 30. Valt koncept: Väggarmatur. 

 

Även designförslag på hur takknoppen skulle kunna vara utformad togs fram. Den 
takknopp som valdes hade utbuktande undersida och sluttande väggar. Även om 
formerna på takknoppen är ”spegelvända” till armaturens former är tanken att det 
ska synas att de hör ihop. Möjligheter att placera drivern i takkoppen diskuterades 
även om den bästa lösningen vore att placera drivern i profilen. 
 



Figur

3.9 Ljuslaboration 

 

Starkare (ca 5.8 W) LED sattes in i prototypen.
 

 
Med de nya LEDen blev ljuset avsevärt mycket starkare, med de
problem. Problemet var att ljuset från dioderna var så starkt att det syntes längs 
profilens kant.  
Detta ledde till att justeringar i armaturens utformning skulle komma att behövas.
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Figur 31. Designförslag på takkoppen. 

 

 

Ljuslaboration 5 

LED sattes in i prototypen.   

 
Figur 32. Starkare LED i modellen. 

Med de nya LEDen blev ljuset avsevärt mycket starkare, med det medförde även ett 
problem. Problemet var att ljuset från dioderna var så starkt att det syntes längs 

att justeringar i armaturens utformning skulle komma att behövas.

 

medförde även ett 
problem. Problemet var att ljuset från dioderna var så starkt att det syntes längs 

att justeringar i armaturens utformning skulle komma att behövas.  
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3.10 Ljuslaboration 6 
 
En till modell i papp byggdes, denna variant med en djupare profil för att LEDen 
skulle döljas mer.  
 
 

 
 

Figur 33. Justerad modell.  

 

Modellen byggdes med inbuktad undersida och sluttande sidor som den riktiga 
armaturen var tänkt att ha.  
 

 
Figur 34. Modell av pendelarmaturen, i miljö. 
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De starkare LEDen provades även i en prototyp av väggarmaturen. För att ljus även 
skulle hamna på väggen bakom armaturen gavs den smala springor på varje kant. 
Armaturen blev helt upplyst inuti och lite av ljuset kom ut ur springorna.   
 

 
Figur 35. Modell av väggarmaturen.  

 

3.10.1 Mätning av belysningsstyrka 

 
Med hjälp av en luxmeter mättes belysningsstyrkan. Resultatet av mätningarna ses i 
diagrammet nedan. Prototypen jämfördes med pendelarmaturen Zintra. 
Belysningsstyrkan både med och utan de tre LEDen för nedåtljus mättes. 
Prototypens övre opala skiva täcktes för att ge ett mätvärde på belysningsstyrkan 
ifall det inte behövdes fördelas både upp och ned. 
 
 
Mätavstånd Zintra Pendel Prototyp 

Pendel 
Prototyp med 
LED nedåt 

Prototyp 
endast 
nedåtljus 

100 cm 101 lux 65 lux 270 lux 89 lux 
70 cm 331 lux 113 lux 332 lux 161 lux 
60 cm 458 lux 145 lux 512 lux 215 lux 
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Eftersom prototypen inte kom upp i samma belysningsstyrka som Zintra utan de tre 
LEDen riktade nedåt, beslutades att den slutgiltiga prototypen skulle byggas med LED 
för nedåtljus. Dessa LED ska placeras på armaturens undersida, i nivå med profilens 
yta.  

 

Figur 36. Illustration av pendelarmaturens konstruktion med LED riktade nedåt. 
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4 Resultat 
 

Resultatet av arbetet är ett designförslag på en armaturfamilj där LED används som 
ljuskälla. Störst vikt har lagts på pendelarmaturen då denna ansågs vara den mest 
problematiska armaturen att få fungerande med LED. Resonemanget var sådant att 
om funktionen skulle vara duglig hos pendeln borde tak- och väggarmaturen även de 
fungera. 

 

4.1 Pendelarmaturen 

 

Pendelarmaturen är utformad för att ge en så stor opal yta som möjligt för att ge en 
effektfull belysning. Tre LED på undersidan väcker uppmärksamhet och gör att 
armaturen ger tillräckligt mycket nedåtljus. Uppåt ges ljus genom en opal skiva. 

 

 

Figur 37. Rendering; Pendelarmaturen underifrån. 

 

Den inbuktade undersidan skall tillföra en ljuseffekt på armaturen i sig genom att bli 
upplyst av LED bakom det opala materialet. Samtidigt ska inbuktningen göra att 
LEDen på undersidan bli lite avskärmade när man ser på armaturen från sidan.  
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Figur 38. Rendering; Pendelns kant skärmar av den närmsta LEDen. 

 

Den opala ytan är tänkt att gå att lysa upp för sig utan att de tre LEDen på 
undersidan är tända. Med bara den opala ytan upplyst blir ljuset dämpat, en funktion 
som skulle kunna lämpa sig när ingen sitter vid bordet pendeln hänger över men det 
är personer i andra delar av rummet. 
 

 

Figur 39. Rendering; Pendelarmaturer i konferensmiljö. 
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Figur 40. Rendering, Svart pendelarmatur i miljö. 

 

4.2 Takarmaturen 

 

Takarmaturen har samma form som pendelarmaturen. Skillnaden är att den har 
mindre uppåtljus. Drivern kan ha sin plats antingen i ”takkoppen” eller i ramen som i 
pendeln. 

 

Figur 41. Konstruktion av takarmatur. 
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Figur 42. Rendering; Svarta tak och väggarmaturer i miljö. 

 

4.3 Väggarmaturen 

 

Väggarmaturerna har en hög och smal skiva opalt material och laborationerna har 
visat att det är lättare att lysa upp en sådan skiva än pendel- och takarmaturens 
stora runda skiva. 
Väggarmaturen är tänkt att kunna hängas både på längden och på höjden.  

 

 

Figur 43. Rendering; Väggarmaturer horisontellt. 

 
För att kunna variera och kombinera väggarmaturerna på ett intressant sätt är 
väggarmaturen tänkt att finnas i en liten variant också. 
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Figur 44. Rendering; Kombination av Stora och små väggarmaturer. 

  

4.4 Material 

 

Materialet som valdes att ha i profilen, som utgör ramen för armaturen, är tänkt att 
vara i aluminium. Aluminium är ett av de material med bäst värmeledningsförmåga 
något, som är essentiellt för att värmen som alstras på LEDens kretskort skall ledas 
bort på ett effektivt sätt.  
Att tillverka armaturerna i aluminium istället för i plast ger en mer exklusiv känsla. 
Materialet är mycket lätt i förhållande till andra metaller och det finns ett flertal 
ytbehandlingar för materialet. Aluminium är även ett material som går att återvinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.5 Ytbehandling
 
Materialets yta har en stor betydelse för 
med mycket fin struktur borde få armaturen att utstråla exklusivitet. I produktion 
skulle armaturerna kunna
Armaturfamiljen är tänkt att finnas i vitt och svart. 
Vitt är den mest funktionella färgen eftersom den inte absorbe
eftersom en stor del av armturens yta består av det opala bländskyddet, som är vitt, 
antas inte en svart inramning ha en negativ inverkan på ljuset.

 

Figur 45. Rend

 

4.6 Tillverkningsmetod

 

Från början var den tänkta tillverkningsmetoden strängpressning. Denna metod fick 
dock uteslutas som tillverkningsmetod för tak
profildjupet fick utökas för att passa de starkare LEDen. Den djupa profilen skulle 
göra det omöjligt att rulla.  
Trycksvarvning är istället den tänkta tillverkningsmetoden för tak
pendelarmaturen. Strängpressning kan dock fortfarande vara en lämplig 
tillverkningsmetod för väggarmaturens raka profiler.
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Ytbehandling 

Materialets yta har en stor betydelse för hur produkten upplevs. En halvmatt yta 
med mycket fin struktur borde få armaturen att utstråla exklusivitet. I produktion 

kunna pulverlackas.  
Armaturfamiljen är tänkt att finnas i vitt och svart.  
Vitt är den mest funktionella färgen eftersom den inte absorberar ljuset. Men 
eftersom en stor del av armturens yta består av det opala bländskyddet, som är vitt, 
antas inte en svart inramning ha en negativ inverkan på ljuset. 

 

. Rendering; Svart- respektive vitlackad pendelarmatur

Tillverkningsmetod 

Från början var den tänkta tillverkningsmetoden strängpressning. Denna metod fick 
dock uteslutas som tillverkningsmetod för tak- och pendelarmaturerna efter att 
profildjupet fick utökas för att passa de starkare LEDen. Den djupa profilen skulle 

öjligt att rulla.   
Trycksvarvning är istället den tänkta tillverkningsmetoden för tak- och 
pendelarmaturen. Strängpressning kan dock fortfarande vara en lämplig 
tillverkningsmetod för väggarmaturens raka profiler. 

En halvmatt yta 
med mycket fin struktur borde få armaturen att utstråla exklusivitet. I produktion 

rar ljuset. Men 
eftersom en stor del av armturens yta består av det opala bländskyddet, som är vitt, 

respektive vitlackad pendelarmatur. 

Från början var den tänkta tillverkningsmetoden strängpressning. Denna metod fick 
och pendelarmaturerna efter att 

profildjupet fick utökas för att passa de starkare LEDen. Den djupa profilen skulle 

och 
pendelarmaturen. Strängpressning kan dock fortfarande vara en lämplig 
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Figur 46. Röntgenvy som visar driverns placering i aluminiumprofilen. 

 

Figur 47. Röntgenvy där placeringen av de 5 st. LEDen för upplysning av det opala materialet 

visas. 

 

Figur 48. Placering av de tre LEDen med optik riktade ner genom hål i aluminiumprofilen för 

nedåtljus. 
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4.7 Återknytning till möbelmässan 

 

Ett par trender som noterades på möbelmässan var dels stora vita armaturer med 
grundgeometriska former och former som pusslades ihop i mönster. Dessa trender 
inspirerade armaturernas geometriska former med skillnaden att formen gjordes 
betydligt mer hoptryckt för att utnyttja LEDens små dimensioner och göra armaturen 
speciell. Väggarmaturerna är inspirerade av ”pusseltrenden” och är tänkta att gå att 
arrangera på olika sätt. 
 

 

Figur 49. Väggarmaturer i ett tätt dekorativt mönster.  
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4.8 Återknytning till värdeorden 
 
Enkel – Alla tre armaturerna består av enkla grundgeometriska former. Pendel/tak 
har formen av en tunn cylinder med något sluttande väggar och inbuktad undersida. 
Väggarmaturen i sin tur består av ett rektangulärt tunt block med diskret inbuktning 
på framsidan. 
 

 
Figur 50. Hur armaturen uttrycker ”enkelhet”. 

 

Funktionell- Formen är funktionell om den stöder alla funktioner hos produkten. I 
detta fall är ljuset den viktigaste funktionen. Formen medger att rummet och även 
själva armaturen blir upplyst på ett bra sätt. Formen stöder även plats för driver i 
profilen. 
 

 
Figur 51. Hur armaturen uttrycker ”Funktionalitet”. 
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Exklusiv- För att göra att produkten upplevs exklusiv är materialval av stor vikt. 
 Att få produkten att upplevas exklusiv genom bara formen kan vara svårt. För att en 
armatur ska upplevas som exklusiv måste helheten vara genomtänkt. Det gäller allt 
från ljusfunktionen till armaturens upphäng och förpackning. En åtgärd för att göra 
armaturen mer exklusiv var att designa en takknopp istället för att använda en 
standard takknopp. 
 

 
Figur 52. Hur armaturen uttrycker ”exklusivitet”.  

 

Diskret- Med en diskret form menas i det här fallet en form som inte är för 
iögonfallande eller distraherande.  Formen får gärna smälta in i omgivningen. 
Åtgärden för att göra armaturerna diskreta är att göra dem tunna.  På så vis sticker 
vägg och takarmaturen inte ut så långt från väggen medan pendelarmaturen sedd 
från sidan upplevs som smal medan den ändå har en stor volym sedd ovan eller 
underifrån vilket ger en stor yta ljus.  

 
Figur 53. Hur formen gör armaturen ”diskret”. 

 

 
 
 
 



Resultat 

40 

Stram – För att få formen att upplevas mer stram gavs den en ”riktning”. 
Pendelarmaturens form smalnar av uppåt vilket kan upplevas som att formen dras 
emot en viss punkt.  
 

 
Figur 54. Hur formen gör armaturen ”stram”. 

 

Modern- Den rena och enkla formen gör att formen inte snabbt blir omodern. 
Möjligheterna att variera väggarmaturerna genom att blanda små och stora och 
växla mellan att hänga dem horisontellt eller vertikalt medför att ett rum kan förnyas 
utan att armaturerna behöver bytas ut. 
 

 
Figur 55. Variationsmöjligheter gör armaturfamiljen ”modern”. 
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4.9 Återknytning till Målgrupp 

 

Här presenteras hur resultatet är tänkt att tillfredställa målgruppens behov.  
 
Köpare-  
Intressant för arkitekter borde vara att hitta underhållsfria, energieffektiva och 
tidlösa armaturer något som har eftersträvats i framtagandet av denna 
armaturfamilj. LED som ljuskälla innebär få eller inga byten av ljuskällor. Pendelns 
ovansida har gjorts plan för att vara lätt att damma av. Formen har gjorts enkel och 
diskret för att inte snabbt bli omoderna.  
För arkitekter/ljusplanerare eller andra personer i en position som faktiskt väljer 
armaturer kan denna armaturfamilj vara intressant för de med Hectors personlighet 
eftersom LED anses vara, eller i alla fall vara på väg att bli, en revolutionerande 
ljuskälla ur miljö och energisynpunkt. 
 
Användare-  
De som arbetar i eller besöker de offentliga miljöerna är de som ska trivas med 
armaturerna. Användarna kan alltså ha olika bakgrund och smak. Därför var tanken 
att ge armaturerna egenskaperna diskret och enkel, som värdeorden beskriver, för 
att passa de flesta användarna. Sådana användare som Jill (se persona), kan tycka att 
det är intressant med LED som ljuskälla när de får höra om fördelarna. Engagerade 
människor som Jill sprider säkert nyheten om LED vidare.  
De tre LED på undersidan av pendel- och takarmaturerna kan göra användare 
uppmärksamma på att det faktiskt är en armatur med LED något som annars skulle 
gått obemärkt förbi om det bara hade suttit inuti armaturen.  
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5 Slutsats och diskussion 
 

Huruvida principen med LED riktade rakt in i armaturen är försvarbart ur energi 
synpunkt kan diskuteras. En stor del av ljuset kommer aldrig ut ur armaturen utan 
används bara för att lysa upp det opala materialet för ett estetiskt syfte. 
Jämnheten på det opala materialet i prototypen är inte perfekt. I prototypen 
används 6 st. LED jämt fördelade på armaturens insida. Avståndet mellan dem blir ca 
30 cm. För att få bättre jämnhet skulle egentligen flera LED behövas eller ev. LED på 
tejp dvs. flera LED placerade tätt intill varandra på en remsa. Denna typ av LED på 
tejp drivs inte på samma sätt som de LED som använts i detta arbete och man kan 
inte ha båda typerna av LED i samma armatur. Därför kan man inte ha de tre LEDen 
för nedåtljus om LED på tejp skulle användas för att lysa upp det opala bländskyddet 
och frågan är då om belysningsstyrkan kan bli tillräcklig utan dessa.  
Även om det i framtiden kanske kommer finnas bättre drivers, som man kan koppla 
flera LED på, kan det vara för kostsamt för kunden då LED är en dyr ljuskälla. 
I armaturer med mindre diameter och därmed mindre opal yta som skall lysas upp 
skulle jämnheten eventuellt bli bättre.  
Mycket tid ägnades i arbetet till att få LED en att lysa upp det opala materialet, 
kravet på jämnhet var stort. Resultatet hade kanske blivit bättre ur energisynpunkt 
om man hade strävat efter att maximera ljusflödet snarare än att sträva efter att 
efterlikna en typ av armatur i vilken en ljuskälla med helt andra egenskaper använts.  
 
Hade det funnits mer tid hade mer tid med fördel kunnat läggas på utformningen av 
väggarmaturerna. Slutresultatet kan upplevas som för mycket inspiration kommit 
från tavelramar. En idé som inte hunnit utvecklas är att istället för fyra sidor i 
aluminiumramen skulle väggarmaturen bara ha två sidor i vilka LEDen skulle sitta. Att 
ha aluminiumprofiler på kortsidorna på väggarmaturerna har egentligen inget 
funktionellt syfte förutom som skydd mot bländning när väggarmaturen hänger 
horisontellt. Något som skulle kunna undersökas vid ett eventuellt vidarearbete med 
väggarmaturen är hur ljusbilden blir utan kortsidor. 
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Bilaga 1: Funktionsanalys: Armatur med LED 
 
 

 
 

 
HF- Huvudfunktion 
N- Nödvändig funktion 
Ö- Önskvärd funktion 
 

 

 

 

 

 

Funktion  Kommentar 
   
Lysa upp rum HF  
Bli jämnt upplyst N På det opala bländskyddet 
Avleda överskottsvärme N  
Utstråla estetik Ö  
Hindra bländning N Opalt material 
Rikta ljus Ö Upp- och nedåtljus 
Avge tillräcklig 
belysningsstyrka 

N Mål: 500 lux 

Inneha rätt färgtemperatur Ö Neutral vit eller varm vit 
Avge lagom skuggbildning Ö  
Återge färg Ö Ra- index 
Inneha hög 
bibehållningsfaktor 

N Ljusförlust efter ett antal 
timmar, samband med 
värmeavledningen 

Avge bra ljusfördelning Ö Ljus uppåt och nedåt 
Möjliggöra dimmning Ö  
Skapa jämn belysning Ö När armaturerna används i 

grupp 
Upplevas dekorativ Ö  
Skapa trivsamhet Ö  
Underlätta installation Ö  
Medge rengöring Ö  
Underlätta tillverkning Ö  
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Bilaga 2: Gant- schema 
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Bilaga 4: Imageboard Värdeord 
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Bilaga 6: Imageboard målgrupp- Köpare 
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Bilaga 7: Foton från ljuslaboration 3
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Bilaga 8: Idéskisser 
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Bilaga 9: Foton från ljuslaboration 4 
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Bilaga 10: konceptskisser 
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