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Abstract 

The aim of our study is to ascertain whether a hanging suspension fluorescent 
lamp for a private home environment is going to be attractive for a large 
audience. We want to open up for new uses of fluorescent lamps as light 
sources. 

The main approach in this work is how to design a fixture with fluorescent 
lamps as a light source that will meet the requirements and requests of the 
home environment could look like. At the same time we want to make a new 
impression of how a fluorescent light source. 

Primarily we used a quantitative method, but this was rejected after a pilot 
study. Instead we used a qualitatively based method in the sense that we 
conducted a group interview as well as individual interviews.  

Based on data from the interviews and our preliminary work a prototype was 
built. This prototype is a fluorescent fixture equipped with 2x14W T5 
fluorescent lamps, dimmed separately. The shape can be described as a soft, 
organic elongated oval. The luminary screen is made of rice paper, which gives 
a soft and pleasant light transmission. Access to the interior and electronics is 
provided via the open ends of the screen, which is concealed by two end 
capsules in plastic. The luminary is a hanging suspension via two wires from 
the ceiling, down to a metal bracket with the same curvature as the luminary 
screen. This metal bracket is then attached to the fixture with wires attached to 
the interior, which in turn holds the screen.  

Our main conclusion is that you can create a very attractive light fitting for the 
private home market. In addition, we concluded that in order to achieve 
sufficient data in a quantitative based study you need more time than what is 
permitted within the timeframe of our work. We believe more in the idea of 
first develop a good and functional prototype and then ask a panel of 
prospective customers what they think about it. Their response will thereafter 
be worked in to the final product. 

Keywords 
Fluorescent Luminary, fluorescent lamps, fluorescent lamps and luminaries, 
market, rice paper, dimmable  
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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur en pendlad lysrörsarmatur 
för en privat hemmamiljö skall se ut, för att vara tilltalande för en stor 
målgrupp. Vi vill öppna upp för nya användningsområden för lysrör som 
ljuskälla. 

Frågeställningen vi ställer oss är:  

Hur ska en armatur med lysrör som ljuskälla som möter brukarnas krav och 
önskemål på en armatur för hemmamiljö se ut och som samtidig förnyar 
brukarnas bild av lysrör som ljuskälla. 

Den metod vi använder är kvalitativt baserad, då vi genomfört en gruppintervju 
och enskilda intervjuer. Vi började med att använda en kvantitativ metod, men 
förkastade det upplägget efter att vi genomfört en pilotstudie. Efter 
intervjuerna, byggdes en prototyp utefter vad som framkommit i intervjuerna 
och förarbetet. Resultatet blev en prototyp på en lysrörsarmatur  bestyckad med 
2x14W T5-lysrör, separat dimbara. Formen kan beskrivas som en mjuk, 
organisk avlång oval. Armaturens skärm är av rispapper, som ger ett mjuk och 
behagligt ljusgenomsläpp. Åtkomsten till innanmäte och elektronik ges via 
skärmens öppna ändar, som vanligtvis döljs av två ändkoner i plast. Armaturen 
är pendlad via två vajrar från taket, ner till en metallbygel med samma böjning 
som skärmen. Via denna metallbygel är sedan armaturen fäst med vajrar som 
sitter fast på innanmätet, som sedan bär upp skärmen. 

Vår främsta slutsats är att man mycket lätt kan skapa attraktiva 
lysrörsarmaturer för den privata hemmamarknaden. Dessutom har vi dragit 
slutsatsen att våra metoder för att ta reda på ett faktaunderlag innan 
framtagningen av prototypen inte fungerade alls för oss. Vi tror att om man ska 
göra som vi, och ta fram en armatur som ska kunna passa i många olika hem 
och inredningsstilar, måste man göra långt mycket större kvantitativa studier än 
vad som ges tid till inom ett examensarbete. Vi tror mer på att ta fram en 
prototyp och försöka göra den så bra som möjligt från början, och sedan fråga 
dem tilltänkta brukarna vad de tycker om den. 

Nyckelord 

Lysrörsarmatur, lysrör, lysrör och armatur, marknad, rispapper, dimbar  
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1. Inledning 

Vi har med hjälp av våra respektive utbildningar Ljusdesign och 
Produktutveckling med möbeldesign velat ändra på den negativa synen 
gällande lysrörsarmaturer, genom att för det första göra intervjuer med experter 
inom respektive utbildningsområde och utifrån resultaten av intervjuerna ta 
fram en tilltalande lysrörsarmatur för hemmabruk. 

Vi författare har en egen hypotes. Vi ser idag ett problem med att 
lysrörsarmaturer har ett oförtjänt dåligt rykte, både i offentlig och i 
hemmamiljö. På hemmamarknaden associeras lysrör med flimmer, dålig 
ljusnivå och dålig ljuskvalitet. Dessutom är ljuskällan starkt förknippad med ett 
industriellt och kontorsmässigt ljussken. 

Arbetet har utförts som ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till vårt arbete är att vi båda Anton Lindahl (Produktutveckling 
med möbeldesign och Samuel Sandelin (Ljusdesign) ville ta fram en fysisk 
produkt dvs. en möbel/armatur. Efter idéseminarierna inom våra respektive 
program som var inlagda i uppstarten av ex-jobbet kom olika idéer fram. Den 
idé vi fann mest intressant var att ta fram en tilltalande lysrörsarmatur för en 
hemmamiljö. 

Den negativa synen på lysrör tror vi idag också förstärks av att armaturer som 
hänger i industrilokaler, kontor, skolor och under köksskåpen i svenska hem 
inte har en speciellt lockande yttre design. Detta gör att människor i allmänhet 
inte vill ha lysrör i hemmet, trots att lysrör är den mest energieffektiva 
ljuskällan på marknaden. 

De negativa associationerna som nämnts ovan, vill vi försöka ändra på genom 
att ta fram en prototyp på en lysrörsarmatur, som har modern teknik med raka 
lysrör, och som samtidigt tilltalar den blivande brukaren som vill ha armaturen 
i hemmet. Ljuskvalitén ser vi självklart som en viktig del i detta, men på många 
sätt kommer även en attraktiv yttre design att vara avgörande för att bryta 
människors negativa bild av lysrör som ljuskälla. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur en pendlad lysrörsarmatur för en privat hemmamiljö 
skall se ut, för att vara tilltalande för en stor målgrupp. Vi vill öppna upp för 
nya användningsområden för lysrör som ljuskälla. 

Frågeställningen vi ställer oss är:  

Hur ska en armatur med lysrör som ljuskälla som möter brukarnas krav och 
önskemål på en armatur för hemmamiljö se ut och som samtidig förnyar 
brukarnas bild av lysrör som ljuskälla. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss på en del punkter vad det gäller vilken typ av 
armatur vi ska arbeta med att ta fram. Detta för att minska vårt arbetsområde. 
Se även bilaga 2, Funktionsanalys för lysrörsarmatur, samt bilaga 3, 
Designbrief för lysrörsarmatur. 

Vi kommer att utveckla produkten i första hand för hemmamarknaden. Med 
hemmamiljö och hemmamarknad menar vi miljön i köket i samband med 
matbord/köksbord och miljön i vardagsrummet i samband med 
vardagsrumsbord, då dessa är lämpliga användningsområdena för vår design. 
Armaturen skall vara en pendlad armatur för kök/matrum och vardagsrum, då 
vi här ser en marknadsnisch för denna typ av lysrörsbelysning. 

Armaturen skall vara självförklarande i sin design, man skall lätt kunna veta 
hur man sätter ihop den, samt monterar ner armaturen och installerar nytt 
lysrör. Armaturen vi tar fram skall distinkt skilja sig i utseendet från den bild av 
lysrörsarmaturer i hemmamiljöer som folk har idag. 

Vi kommer enbart att arbeta med raka T5 lysrör med HF-don, då dessa är det 
miljövänligaste, energieffektivaste alternativ som finns på marknaden. 

En attraktiv lysrörsarmatur menar vi är en armatur som vi tror tilltalar den 
eventuella köparen utifrån design, ljuskvalitet och funktion 
(dimmningsmöjlighet och on/off-funktion). 

Armaturen skall i konsumentledet helst kosta mindre än 2000 kr. Därför måste 
teknik, formgivning och material vara så prisvärda som möjligt, utan att ge 
avkall på kvalitén. 
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1.4 Disposition 

Vårt examensarbete börjar först med en kort teoretisk bakgrund som skall sätta 
in läsaren och ge denne en teoretisk förklaring av vilka olika designverktyg, 
teoretiska koncept och designteorier som vi använt i arbetet och som har 
inspirerat oss i utvecklingen av vår produkt och den design vi har utarbetat. I 
den teoretiska bakgrunden följer en förklaring på vad en designbrief, 
funktionsanalys, CAD-program och designkompassen är för något. 

I metod och genomförande som följer beskrivs först hur vi utformade en 
designbrief, funktionsanalys, ritningar, illustration och själva prototypen på 
lysrörsarmaturen. I samma avsnitt presenteras sedan vilka metoder vi använde 
för att ta reda på fakta som vi behövt för att senare kunna utforma en 
lysrörsarmatur. 

Efter metod och genomförande kommer själva resultatdelen där vi presenterar 
först och främst det slutgiltiga resultatet på prototypen och senare en 
resultatdiskussion där för och nackdelar med vår prototyp diskuteras. 

Sist i rapporten tas en metoddiskussion upp och avslutas med en slutsats, där vi 
diskutera om prototypen vi tagit fram uppfyller de av oss uppsatta kraven. 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Ljuskälla: En kropp som sänder ut elektromagnetisk strålning i den s.k. 
”synliga” delen av spektrum, även kallat ”ljus”. 

Armatur: Den del av en lampa som bär upp ljuskällan och all annan nödvändig 
teknik. 

Lampa: En armatur och en passande ljuskälla till den bildar tillsammans en 
lampa. En lampa kan inte fungera utan den ena eller den andre. Ofta används 
ordet även som benämning på både ljuskälla och armatur, vilket kan verka 
förvirrande. Oftast framgår det dock av kontexten vad som åsyftas för stunden. 

Lysrör: Rörformad lågtrycksljuskälla innehållandes gas och lysämne. När 
elektroner exciterar gasen emitterar den ultraviolett strålning, vilket omvandlas 
till synligt ljus av lysämnet. Lysämnet, som även kallas lyspulver, består av bl.a 
kvicksilver. 
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T5-lysrör: En modern lysrörsvariant. Det är smalare och effektivare än sina 
föregångare. Kräver HF-don. 

HF-don: Ett elektroniskt högfrekvent förkopplingsdon höjer växelströmmens 
frekvens från 50 Hz till mellan 30 000-70 000 Hz, vilket gör att ljuset från en 
urladdningsljuskälla upplevs flimmerfritt. Det finns även HF-don som är 
dimbara.  
 
Konventionellt förkopplingsdon, magnetdon: Äldre typ av förkopplingsdon 
med magnetkärna och glimtändare.  
 

Dimbar: Betyder att en ljuskälla eller drivdon kan ljusregleras. 

Flimmer: Ett högfrekvent blinkande som uppstår när exempelvis en 
urladdningslampa drivs med ett gammalt förkopplingsdon med magnetkärna. 
Då kommer flimmret att ha frekvensen 50Hz per sekund, vilket är lågt nog för 
att det mänskliga synsinnet skall kunna uppfatta det. 

Färgtemperatur, Ljusfärg: Anges i Kelvin (K). Färgtemperaturer högre än 5400 
K brukar uppfattas som kallt med en ökad dragning åt blått, under 3300 K som 
varmt med en ökad dragning åt rött och där emellan som neutralt vitt. 

Najtråd: Lättböjlig metalltråd som inte rostar 
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2 Teoretisk bakgrund 

Vi författare har en egen hypotes om att människor idag har fördomar om 
lysrör som ljuskälla i hemmet. En faktor är att lysrörstekniken utvecklat flera 
andra varianter än just raka lysrör, som exempel cirkellysrör och 
kompaktlysrör. De senare bildade dessutom grunden till dagens 
lågenergilampor. Denna utveckling av kompaktare ljusskällor med 
standardiserade socklar har hämmat utvecklingen av hemmaarmaturer för raka 
lysrör. 

Det som vi kallar lysrör idag, är ett glasrör med ett lysämne i som omvandlar 
UV-ljus till användbart ljus, kan sägas vara skapat 1924 av ett tyskt forskarlag. 
Dock finns det tidigare varianter än så, och kunskapen om att gaser kan förmås 
avge ljus är känt ända sedan 1600-talet. Den första lysrörsanläggningen togs i 
drift 1936 i USA, och 1938 fanns de första lysrören på marknaden. I början var 
ljuskvalitén inte något vidare, och först 1973 började Philips sälja lysrör 
baserade på synsinnets färgseende. Denna typ av lysrör är de som idag kallas 
för fullfärgslysrör. 

1940 installerades Sveriges första lysrörsanläggning i ett kontor i Stockholm, 
och det kan också ha varit Europas största lysrörsanläggning på den tiden. 
Detta gav lysrören en rivstart på den svenska marknaden. I början var 
armaturerna tämligen enkla, men vartefter nya innovationer kom så ökade 
armaturernas effektivitet. I mitten-slutet av 1940-talet var inte lysrörens 
färgkvalité särskilt bra, men det fördes inte någon diskussion om det än. Men 
däremot hade lysrörsarmaturerna ett uppsving utan dess like! Det fanns till och 
med lysrörsljuskronor, och designen på vanliga armaturer var uppenbarligen 
viktig och något man tänkte på vid utformningen av dem. ”Ja man kunde 

faktiskt börja tala om snygga lysrörsarmaturer” som Lars Starby skriver.[1] 

Men allt eftersom tiden gick blev lysrören sakta men säkert förpassade till 
områden där man inte hade så höga krav på färgkvalitén men däremot ett behov 
av mycket ljus. Det estetiska och vackra i armaturerna försvann, och sedan 
återstod bara enklare och billiga armaturer. Det, tillsammans med en tvivelaktig 
ljuskvalité och problem med flimmer, satte spiken i kistan för 
lysrörsarmaturerna i hemmen. När sedan dessa problem åtgärdades, flimret 
försvann, färgåtergivningen blev bättre och modernare tekning ökade 
ljusutbytet, så fanns bara den offentliga marknaden kvar.  

Den yttre designen av befintliga armaturer är även den en faktor som har 
bidragit till den negativa bilden av lysrör. Bilden förstärks av att människor 
associerar lysrör med armaturer som hänger i industrilokaler, kontor, skolor 
och under köksskåpen i svenska hem som inte har en speciellt yttre lockande 
design. 
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Generella designkoncept/designmodeller som ges på designutbildningar, borde 
enligt vår mening går att implementera i designen av en lysrörsarmatur som 
samtidigt tar hänsyn till brukaren vad det gäller ljus och yttre form. 

Vid diskussion med varandra kom vi fram till att det marknaden efterfrågar är 
bra, miljövänligt ljus, och att de alternativ som finns inte alltid är tillräckligt bra 
eller används dåligt. 

 

2.1 Designteori 

Vi har använt oss av boken ”Design i fokus” [2, Sid. 34] för att hitta en fungerande 
designteori. I boken diskuteras de under benämningen ”strategier”. Den 
designteori vi skapat och använt är en blandning av ett par av de exempel som 
tas upp i boken; 

• ”Självorganiserande system: Värdering av sökandet och resultatet som 

helhet. Strategin ändras när den inte lämpar sig för situationen” 

• ”Cyklisk: Flödet återkopplas och resultaten omarbetas. Exempel: 

prototyptester och justeringar.” 

• ”Adaptiv: Strategin anpassas efter situationen. Exempel: etappindelning 

av produktutvecklingen med avstämningspunkter. Man kan utnyttja 

aktuell information, men tids och resursåtgång kan bli svårare att 

planera.” 
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Figur 1 – Vår egen designteori, som flödesschema 
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2.2 Designbrief [2, Sid. 28] 

I ett designarbete eller i en produktutvecklingsprocess är det bra om man börjar 
med att man går igenom vad man har för målsättning med själva arbetet. Detta 
innefattar vilka ramar man skall hålla sig inom, vilka resurser man kan använda 
sig av och vilka tider det är som gäller att förhålla sig till. 

Grunden ligger i att man måste veta åt vilket håll man vill och vilka 
förutsättningar som gäller för att komma till målet. 

En designbrief är uppdragsgivarens dokument i produktutvecklingsprocessen 
som beskriver en användares önskemål och behov på den tilltänkta produkten. 
Förutom att beskriva önskemål och behov, så skall man i en designbrief även 
specificera marknadens krav och förväntningar, företagets förutsättningar för 
nya och kreativa lösningar, men aldrig föreslå en lösning på uppgiften. 

Meningen med att skriva en designbrief, är att det skall bidra till att 
uppdragsgivaren själv måste tänka igenom projektet ur ett helhetsperspektiv, 
som i sin tur ökar förutsättningarna för ett högt kvalitetsarbete i projektet eller 
designarbete. Alltså kan man säga att en väl genomgången designbrief ökar 
förutsättningarna att undvika missförstånd i det fortsatta arbetet. 

Designbriefen utarbetas av uppdragsgivaren och ligger till grund för 
designföretagets skriftliga offerter och senare även den senare det fortsatta 
arbetet med produkten utvärderingen av produkten. 

 
 

2.2 Funktionsanalys[2, Sid. 36][3] 

När man utformar en produkt gäller det att fundera på varför produkten finns, 
vad har produkten för huvudsyfte och hur huvudsyftet kan uppnås.  

Idén med funktionsanalysen är att en produkt skall uttryckas i funktioner och 
inte i färdiga/tekniska lösningar. Den är ett sätt att samla in och organisera 
funktioner och egenskaper som man vill att en produkt/tjänst ska innehålla eller 
äga. Den genomförs alltid som ett teamwork där alla inblandade i projektet 
skall få möjligheter att påverka och medverka. 

Organiseringen av funktionerna i en funktionsanalys gör genom att man förs 
definierar Huvudfunktionen (H). Huvudfunktionen är den primära funktionen, 
alltså själva huvudsyftet till varför produkten finns. Uppfylls inte denna, 
kommer produkten inte alls att fungera. 
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När huvudfunktionen är definierad, definierar man sedan Nödvändiga 
funktioner (N), Önskvärda (Ö) och Onödiga(O). Nödvändiga funktioner skall 
alltid uppfyllas för att huvudfunktionen skall gälla. De önskvärda funktionerna 
är funktioner som man ”önskar” men inte kommer att prioritera om 
extraresurser kommer att användas. Onödiga funktioner är som benämningen 
beskriver onödiga. 

 

2.3 CAD Computer-aided design 

Design av en produkt kan göras på många olika sätt. Ett lätt alternativ är att 
använda sig av ett CAD – program (Computer-aided design.). 

CAD – tekniken har under 1980 och 1990-talet utvecklats i en snabb takt och 
har gjort att man idag snabbt kan producera exakta 3D-visuella bilder. Andra 
fördelar med CAD, är att man kan återanvända designelement, göra snabba 
ändringar på befintliga filer, möjligheten att utvärdera formgivning gentemot 
traditionella designregler, samt en verklighetstrogen simulering av formgivning 
utan att behöva göra några handgripliga prototyper.[6] 

CAD – programmet som vi använder i examensarbetet heter Solid Edge och är 
ett s.k. 3D CAD solidmodelleringsprogram där man arbetar med att forma 
solida kroppar genom t.ex. rotation, eller dragning av profiler. Fördelen 
gentemot andra CAD – program som finns är att man i ett solidprogram som 
Solid Edge snabbt kan ta fram en 3D-modell, dessutom arbetar man i ett s.k. 
historieträd som gör att man i efterhand kan gå in och kontrollera eller ändra i 
modellens uppbyggnadshistoria utan att få börja om från början.[2, Sid. 63, 65] 

2.4 Designkompassen[8] 

Designkompassen är en som metod innebär att man börjar med att titta på 
marknaden ur en behovssynpunkt när man skall utveckla en produkt med 
ledorden VEM, VAD, VARFÖR och HUR. Man tittar först på ”Vem?” som 
ska använda en produkt man tänkt sig att tillverka. Sedan frågar man sig 
”Vad?” det är som ska lösas eller utvecklas. Därefter berättar man ”Varför?” 
man ska lösa detta problem och vilken nytta den lösningen kan tillföra 
brukaren. Sist, tittar man på ”Hur?” man kan lösa problemet, hur lösningen ser 
ut. 
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3 Metod och Genomförande 

3.1 Arbetsprocess med metod och genomförande 

Tabell 1 – Tidsschema här nedanför illustrerar när de olika arbetsmomenten i 
examensarbetet påbörjades och avslutades. 

 

Tabell 1 – Tidsschema för projektet 

Den modell (Figur 2 - Designteori som flödesschema) som användes i 
arbetsprocessen illustreras på sid. 9. 

3.1.1 Förstudie 

För att komma fram till hur armaturen skulle se ut och fungera i slutänden, 
användes ett antal verktyg för att ge oss en verbal och visuell bild av den. De 
verktyg som användes kom från båda våra professioner samt vår gemensamma 
utbildning. 

Den metod som användes för att ta fram syftet och frågeställningen kallas 
designkompassen. Se s.11 

Sedan gjordes en avgränsning till vilka funktioner, tekniker och estetiska mål 
som ansågs krävas. Alla avgränsningar gjordes syfte till att hålla arbetet så 
fokuserat som möjligt på att nå målet och syftet med arbetet. Till detta gjordes 
först en funktionsanalys. I funktionsanalysen listade och kategoriserades alla 
funktioner som ansågs att till produkten vara nödvändiga för att kunna uppfylla 
dess huvudfunktion. Se s.10, samt bilaga 2, Funktionsanalys lysrörsarmatur 
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Efter funktionsanalys gjordes en designbrief, se s.10. I designbriefen beskrevs 
en användares relevanta önskemål och behov som den kunde ha på en 
lysrörsarmatur, samt marknadens krav och förväntningar och våra 
förväntningar på produkten. 

Designbriefen finns som bilaga. Se bilaga 3, Designbrief lysrörsarmatur 

3.1.2 Undersökningar och intervjuer 

För att få reda på hur marknaden såg ut gällande vad för lysrörsarmaturer som 
salufördes i dagsläget gjordes en produktundersökning, som syftade till att 
undersöka om det fanns armaturer för en privat hemmamiljö som var 
bestyckade med raka lysrör. Faktainsamlingen skedde genom en undersökning 
av utbudet för den privata marknaden i butiker, armaturkataloger och på 
internethemsidor (E-butiker) som sålde armaturer till privatpersoner. Samtidigt 
undersöktes det också efter vilken generell form på armaturer som upplevdes 
vara den mest använda för en privat marknad. 

Avgränsningar som sattes till denna undersökning, var följande: 

• Med ”privat hemmamiljö” menades en miljö i ett hem som inbegrep ett 
matbord. 

• Följande typer av armaturer för inomhusbruk som var av intresse, var: 
Pendlade armaturer med raka lysrör som såldes för privata hem på den 
privata marknaden. 

• Följande typer av armaturer för inomhusbruk som inte inkluderades i 
undersökningen, var: Kontorsarmaturer, konferenslokalsarmaturer, 
industriarmaturer, arbetsbelysning samt garagearmaturer. 

Detta var en enkel studie, där det inte söktes statistik per källa, utan mer 
övergripande vad som fanns på marknaden. Se bilaga 1, Källor i 

Produktundersökning, där företagen som undersöktes, redovisas. Resultatet av 
undersökningen tas i sin tur upp i kap 4.1 

I ett första skede gjordes en pilotstudie för att få en bild av hur brukarnas krav 
och önskemål på en armatur för hemmabruk ser ut. Efter problem med 
pilotstudien, resulterade detta i att metoden ändrades till att göra 
gruppintervjuer. 

Gruppintervjuer genomfördes med personer (experter) med olika bakgrunder 
och kunskaper som var relaterade till projektet. I de fall då dessa personer inte 
kunde medverka i gruppdiskussionen ombads de att ställa upp på individuella 
intervjuer istället. De resultat, diskussioner, frågor och erfarenheter som kom 
fram, låg till grund för ändringar i funktionsanalysen och designbriefen, samt 
hjälpte till i utformningen av produkten. 
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Följande metodupplägg för gruppintervjun och de enskilda intervjuerna 
användes: 

Efter en kort presentation av projektet, vad det handlade om och inte handlade 
om, efterfrågades intervjupersonernas åsikter på ett antal punkter. Genom att 
använda öppna frågor och motfrågor var tanken att diskussionen skulle komma 
igång om vad de ansåg var intressant, viktigt eller relevant att tänka på vad det 
gäller de områden som behandlades. 

Tanken med intervjuerna var att på ett snabbt sätt skulle få tips från lärare på 
hur deras tankar och idéer på hur en lysrörsarmatur med raka lysrör kunde se 
ut. Upplägget på intervjuerna på intervjuerna, tänktes vara mer som ett 
diskussionsforum där lärarna med oss diskuterade igenom ett antal punkter som 
vi förberett. Se bilaga 5, Intervjuguide till experter. 

3.1.3 Skissning och prototypframtagning 

Efter att intervjuerna var gjorda analyserades vad som sagts och efteråt gjordes 
i första hand skisser utifrån de erfarenheter som gavs från undersökningen. 
Skissarbetet utgick inte enbart från intervjuerna, utan också ifrån de kunskaper 
och erfarenheter som gruppmedlemmarna förvärvat under sina respektive 
grundutbildningar. 

Grundidén skissades fram i Cad-programmet Solid Edge, genom att bygga upp 
en virtuell modell av den tilltänkta lysrörsarmaturen och ta fram måttritningar. 

Under arbetet med prototypen ändrades tankar och idéer på lösningar, så därför 
utvecklades ritningarna i Solid Egde till hur den färdiga prototypen kom att se 
ut. I bilaga 6, Ritningar på slutgiltig idé, kan ni se den utvecklade idén till 
armaturen. 

Det gjordes också renderade illustrationer i 3D-programmet Autodesk 3ds 
MAX, för att visa på hur idén och den färdiga prototypen på lysrörsarmaturen 
kom att se ut. Se bilaga 7, Illustrationer på slutgiltig idé. 

När skissarbetet var färdigt valdes de skisser ut som ansågs vara bäst gällande 
både yttre design och den inre ljustekniken. Dessa skisser blev de som utgicks 
från när prototypen togs fram. 

Tanken bakom att göra en prototyp, var att det var det enda sättet att 
åskådliggöra den ljustekniska biten för en framtida brukare. 

När arbetet med prototypen började bestämdes direkt att skärmen skulle göras i 
silkespapper och najtråd. Silkespappret valdes för att efterlikna rispapper, och 
najtråden för att den är relativt lätt att forma men ändå så tjock att den kan ge 
stadga i skärmen. Den avgörande orsaken till dessa val var för att den stil som 
rispapper och ståltråd ger är intimt förknippat med en privat miljö. 
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Formen på skärmen är en lång, genomskinlig ellipsoid sett från sidan, vars 
ändar är öppna. I ändarna sattes ogenomskinliga ändkoner av plast. 
Lampskärmen gjordes så att den skulle fungera som ett bländskydd, samtidigt 
som det låter ljuset från lysrören passera genom rispapperet och ge ett bra, 
stämningsfullt och inte allt för starkt och irriterande ljus. 

Ändkonerna togs fram via 3D-printern på skolan, istället för att vakuumforma 
och limma ihop en lösning. Detta gjorde att ändkonerna inte blev ihåliga som 
den riktiga armaturen bör vara, utan fick ett inre uppbyggt av en bikakestrukur 
med ett tätt yttre. 

De två dimbara elektroniska förkopplingsdonen är av märket Helvar. Lysrören 
är två stycken Philips T5-lysrör på 14W vardera. Ett är varmvitt med en 
ljustempereratur på 3000 kelvingrader, och det andra mer kallvitt på 4200 
kelvingrader. 

Upphängningens funktion är att tillåta pendling på ett avstånd man finner 
passande. Lösningen blev i prototypen en vajer. Två vajrar som går från 
armaturen upp till taket är en väldigt vanlig lösning då man pendlar ned en 
armatur. Den avlånga formen kräver minst två fästpunkter för att armaturen 
inte skall börja rotera eller vippa. Avståndet är tillräckligt för att den inte skall 
rotera, men ändå så pass nära att man enkelt ska kunna använda de fästen i 
taket som är avsedda för vanliga takarmaturer med enbart en fästpunkt i taket. 
Metallbygelns form är främst estetiskt vald, förutom de små böjningar som 
gjordes i ändarna, vilka är till för att de fastskruvade vajerlåsen skall riktas rakt 
ned och därmed bli både mer praktiska och mer estetiskt korrekta. Nätkabeln 
kommer upp på ena sidan, kryper sedan under bygeln för att slutligen gå vidare 
upp mot taket via ena sidans vajer. 
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4. Resultat och analys 

Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur en pendlad lysrörsarmatur för 
en privat hemmamiljö skall se ut, för att vara tilltalande för en stor målgrupp. 
Vi vill öppna upp för nya användningsområden för lysrör som ljuskälla 

Frågeställningen som ställdes i det här examensarbetet, var: Hur ska en armatur 
med lysrör som ljuskälla som möter brukarnas krav och önskemål på en 
armatur för hemmamiljö och som samtidig förnyar brukarnas bild av lysrör 
som ljuskälla se ut. 

För att uppfylla syftet och frågeställningen togs det fram en prototyp (Se bilaga 
9, Bilder på färdig prototyp) på en lysrörsarmatur för hemmabruk utifrån egna 
idéer och de tips som framkommit i intervjuerna som gjorts. Resultatet blev 
som följer, en prototyp till en lysrörsarmatur bestående av en lampskärm av 
najtråd och silkespapper, två ändkoner till sidorna, en H-balk med lysrör och 
lysrörsdon fastsatta i och en metallbygel. 

Under prototypframtagningsarbete har det skett små förändringar på utseendet 
av prototypen kontra grundidén. Dock har alla tänkta funktioner som listats i 
funktionsanalysen förblivit detsamma (Se bilaga 2, Funktionsanalys), som t.ex. 
att armaturen ska äga enkelhet i sin form, underlätta montering, medge 
dimmning och att den ska tillåta upphängning. Det enda som lagts till är 
upphängningskonstruktionen som ändrats från enkla, raka vajrar upp till taket, 
till att vara en metallbygel som hänger i vajrar från taket. Från den går sedan 
tunnare vajrar ned till innanmätet som bär upp armaturen. Armaturens kablage 
följer ena sidans vajer och går sedan igenom ett eget hål i bygeln, via en av 
takvajrarna upp till taket. I bilaga 6, Ritningar på slutgiltig idé, samt bilaga 7, 

Illustrationer på slutgiltig idé följer en sammanställningsritning och illustration 
på hur själva resultatet kom att bli. 

 

4.1 Produktundersökning 

Utbudet av pendlade armaturer med raka lysrör samt för en hemmamiljö är 
litet. Av utbudet hos 18 källor fann vi 4 separata armaturer som passade in på 
våra avgränsningar, samt hos två av källorna en armatur som redan var 
medräknad. 

Den form som generellt är vanligast för armaturer för hemmabruk på 
marknaden är den runda, i olika varianter. Men det finns uppenbart 
representanter för de flesta former, material och utföranden. Värt att nämna är 
att få av de lysrörsarmaturer vi funnit har varit särskilt runda eller rundade, med 
ett undantag i Fogg från Ateljé lyktan. 

Nedanstående tabell hänvisar till bilaga 1, Källor i Produktundersökning; 
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Källa nr: 1 2 3 4 5 6 

Antal passande objekt 0 0 0 0 0 0 

Generell form Rund 
Fyrkantig 

Rund Rund, 
Spretig 

Rund Rund, 
Spretig 

Rund 

       

Källa nr: 7 8 9 10 11 12 

Antal passande objekt 0 0 0 0 0 2 

Generell form Rund Rund Rund Rund Rund Rund 

       

Källa nr: 13 14 15 16 17 18 

Antal passande objekt 2 (1) 0 0 0 (1) 

Generell form Rund Rund Rund Rund Rund Rund 

Tabell 2 Sammanställt resultat från produktundersökning, förtydligande av bilaga 1 

Källor i produktundersökning 

4.2 Ingående delar och konstruktion 

Konstruktionen av själva armaturen är uppbyggd på följande sätt: Inne i 
armaturen är själva stommen en H-skena. Här har det monterats två dimbara 
elektroniska förkopplingsdon. Elektriciteten har fördelats från nätkabeln via en 
sockerbitskoppling vidare ut till vartdera lysrörsdonet. Från varje don går det 
sedan sladdar till de båda lysrörens socklar. Socklarna är av s.k. lös typ, då 
lysrören är fästa i skenan med clips. I H-skenans högra respektive vänstra ände 
har det sedan gjorts hål för fastsättning av upphängningsvajrar som går till 
metallbygeln. Från två fästpunkter, närmre mitten på metallbygeln, går det 
sedan en vajer per hål upp till taket. 

Från armaturen, via bygeln och vajrarna, leds nätkabeln samt 
ljusstyrningskablarna upp till taket eller motsvarande fästpunkt. 

I vardera av H-skenans respektive ändar sitter sedan ändkonerna inskjutna. 
Ändkonerna håller i sin tur upp lampskärmen. Figur med förklaring, följer 
nedan 
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Figur 2 Konstruktionsförklaring 

Ändkoner som håller upp 
lampskärm 

Lampskärm 

Upphängningsvajrar till tak 

Metallbygel 

Upphängningsvajrar från 
H-skena 
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4.3 Intervjuer 

I intervjuerna deltog 3 experter som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt 
med design och konstruktion. Det som framkom i intervjuerna med D.H. och 
M.W. var att stora armaturer är något som börjar komma, och att 
lysrörstekniken har aldrig varit så bra som den faktiskt är nu. 

Det M.W. ytterligare hade att tillföra och tyckte att man skulle göra, var att 
försöka förklara vad skillnaden mellan en kontorsarmatur och en 
hemmaarmatur är. Han tryckte också på att man skulle försöka beskriva en 
känsla i en yttre form, vad det för form som passar och hur har den förpackat 
den inre tekniken. Hur detta är åskådliggjort, var det viktiga. 

Gällande vad för material som man skulle ha till prototypen, så tyckte både 
D.H. och M.W. att man skulle testa olika material och se hur de förhåller sig till 
ljuset och laborera fram ett utseende utefter det.[7] 

Det A. R tyckte var viktigt, var att formen skulle passa utifrån rummet och att 
det skulle vara en form som kändes naturlig. Det viktiga var också att det skulle 
vara en form som tilltalade brukaren, vilket i sin tur gjorde att detta kunde 
frångå en lysrörskänsla, då A.R. ansåg att det är den yttre formen som brukaren 
ser. 

När frågan om vad det var för material som gruppen tänkte använda till 
prototypen dök upp och att man hade tänkt sig en vakumformad skärm i plast. 
och att tankar på att kontakta Prototal (ett företag som arbetar med plast och 
stålprodukter i små serier), berättade A.R. att ett verktyg för projektet, skulle 
hos Prototal kosta runt 10 000 kronor och föreslog att man istället skulle göra 
en prototypskärm i exempelvis papper och ståltråd.[8]
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5. Diskussion och slutsatser  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt examensarbete, var att vi ville ta reda på hur en pendlad 
lysrörsarmatur för en privat hemmamiljö skulle se ut. 

Frågeställningen vi ställde oss var:  

Hur ska en armatur med lysrör som ljuskälla som möter brukarnas krav och 
önskemål på en armatur för hemmamiljö se ut och som samtidig förnyar 
brukarnas bild av lysrör som ljuskälla? 

Ett problem som uppmärksammats i utbildningen Ljusdesign har varit att det är 
stor skillnad i utbudet av belysning mellan den privata och den offentliga 
marknaden. På den privata sidan dominerade glödljus något enormt, medan på 
den offentliga marknaden var det urladdningsljus, främst lysrör, som 
marknadsfördes. När nya regler för energieffektivare ljusskällor införs[9] 
kommer den privata marknaden främst vara hänvisad till lågenergilampor, 
vilka ur både ett ljuskvalitetsperspektiv och energisynpunkt inte är lika bra som 
raka lysrör. 

Det vi har sett när vi tittat på utbudet för den privata marknaden, är att det finns 
väldigt få, om några, bra armaturer med raka lysrör för hemmet. Vi misstänker 
att det beror på en fördomsfull syn på lysrör, främst hos konsumenterna, men 
även för att producenterna inte lyckats med att presentera en armatur som 
förvaltar lysröret och dess ljus på ett sätt som är attraktivt för en 
privatkonsument. Förutom att ljuskvalitén måste vara bra måste armaturen vara 
designad för största möjliga enkelhet gällande handhavandet, både vad gäller 
brukandet och underhållet. Till detta måste den yttre designen verkligen visa att 
detta är en armatur för hemmabruk, och därtill inte för hårt knuten till en 
speciell inredningsstil. 

Vi valde därför att skapa en armatur avsedd att passa i ett privat hem över ett 
köksbord eller ett matbord, då detta är centrala delar av hemmet där vi ser att 
lysrör skulle kunna passa bra.  

När vi påbörjade själva tillverkandet av armaturen hade vi bestämt vissa 
materiella saker och funktioner den skulle ha, allt från funktionsanalysen. 
Formen som valdes till vår armatur var en oval form, pendlad och med en 
bestyckning av två lysrör som var individuellt kopplade och dimbara. 
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Vi delade upp diskussionen om vår armatur i olika delar, ”Skärm”, 
”Innanmäte”, och ”Upphängningen” då vi fann det mycket enklare att diskutera 
byggandet av armaturen på detta sätt, därför kommer vi också fortsätta använda 
dessa uttryck här. Observera också att vi i denna diskussion utgår och 
koncentrerar oss på den prototyp vi tagit fram, dvs. en s.k. ”Rispapperslampa”.  

Den prototyp som vi fått fram uppfyller nästan alla våra krav från vår 
funktionsanalys. Den är dimbar, ger ett bra och tilltalande ljus samtidigt som 
det är enkelt att komma åt innanmätet för service etc. Den enda punkt som 
prototypen inte uppfyller är vårt krav på tålighet i nedmonterat läge för 
transporter eller förvaring. 

Vår åsikt är att det i ett hem inte får vara för stelt och strikt, samtidigt som 
brukaren inte får bli bländad eller störa sig på ljuset. Detta är något vi tagit 
fasta på i prototypen, genom att använda en pappersskärm som går runt hela 
armaturen. För att minimera risken att ljuset blir störande använder vi moderna 
elektroniska högfrekvensdon och T5-lysrör, så att ljuset inte kommer att 
upplevas som flimrande. Är sedan brukaren noggrann i sitt val av lysrör och 
följer de rekommendationer vi gett kommer även ljuskvalitén vara väldigt bra. 
Det organiska materialet, likaså den mjuka och rundade formen i prototypen, 
ger en bra hemtrevnadskänsla. Detta ökar dess möjligheter att passa in i ett hem 
då man inte får känslan av att det är samma typ av lysrörsarmatur man är van 
att se i mer offentliga miljöer. Här ser man nu en lysande kropp som leder 
tankarna till ett moln eller fluffiga kuddar, istället för en strikt och 
arbetsanpassad miljö. Då en del av vår frågeställning handlade just om att 
försöka ge brukaren en ny bild av lysrör är detta bra. Vi anser att vår prototyp 
uppfyller det syfte och den frågeställning vi satt upp. Det krävs att den 
presenteras som färdig produkt för marknaden innan vi definitivt vet om det är 
så här en lysrörsbestyckad armatur för en privat, hemtrevlig miljö skall se ut, 
samt om detta är den enda lösningen. 

Det som varit vårt mål i hela projektet är att armaturen vi tog fram skulle vara 
en armatur som passade och tilltalade en stor massa. Vi var ute efter att skapa 
något enkelt och mångsidigt, och inte något som var nära knutet till en viss stil 
eller typ av inredning. I början diskuterade vi mycket hur man kanske skulle 
kunna göra detta, och vad vi trodde skulle kunna passa. Men vi valde att inte 
låsa oss vid någon idé, vi utforskade mest möjligheterna. Vi diskuterade löst 
fram en omvärldsanalys med en tänkt produkt. Diskussionerna var mest en 
metod för att senare kunna skriva en bra funktionsanalys och designbrief. Vi 
diskuterade mycket om IKEA:s armaturserie ”Regolit”, som i folkmun bara 
benämns som ”Rispapperslampan”. Varför vi talade om den är för att det är en 
enkel, mycket billig konstruktion som finns i väldigt många svenska hem, 
oavsett inredningsstil. Vi tror att dess enkla, spröda estetik och snälla 
behandling av ljuset de avger har gjort att de blivit så populära i så vitt 
stilmässigt skilda miljöer. 
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Ska man rekommendera ett lysrör som ljuskälla, skall man först utvärdera dem, 
men för projektet är det mer intressant att inte göra det, då armaturen måste 
kunna se bra ut även om ljuskvalitén inte är perfekt. Detta för att en brukare i 
första hand kommer att använda de lysrör den kan få tag på, oavsett vad som 
rekommenderas. En sak som vi dock vill påpeka som vi ser som en vital del av 
vår idé är att vi använder två lysrör med olika ljusfärg. Det lysrör som är riktat 
nedåt är i en varmare ton än det lysrör som är riktat uppåt. Det är också den 
främsta anledningen till att vi vill kunna tända, släcka samt dimma vår 
prototyp. Vi anser att ett kallvitt ljus inte är fel i ett hem, utan kan hjälpa 
brukaren att få ett mer varierat ljus.[10] 

När man vill ha en intimare, varmare atmosfär använder man i huvudsak det 
varmare lysröret, medan man använder det övre eller båda lysrören om man vill 
skapa en aktivare atmosfär med en annan rumslighet eller bara ha mer ljus. 
Detta är dock helt upp till vad brukaren sedan önskar, men vi ser bara en fördel 
i att kunna erbjuda brukaren flera valmöjligheter utan att det blir för avancerat. 
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5.2 Metoddiskussion 

Med de metoder som har använts under arbetets gång ser vi att vi har lyckats 
komma till det mål som sattes i det fastställda syftet och frågeställningen. Vi 
har även lyckats med en av de saker vi ville göra i detta arbete, nämligen att 
designa och ta fram en prototyp på en armatur som vi är riktigt nöjda med. 

Efter en pilotstudie i ungefär mitten av examensarbetet utvärderades 
arbetssättet som använts fram till denna tidpunkt och förkastades. 

Under etappredovisningen fick vi förslaget att först göra vår prototyp och sedan 
studera vad brukarna tyckte om den, men i det läget var vi fortfarande för 
styrda av tanken på att göra en undersökning innan. Vi bytte här metod, och 
inriktade oss på att genomföra en kvalitativ gruppintervju med personer som vi 
ansåg var mycket kunniga inom ljus och design. Vi hade hoppats att dessa 
”experter” i en diskussion skulle kunna hjälpa oss att komma fram till vilka 
former, färger, material etc. som en ”normal” brukare ville ha 

Vi insåg efter genomförda intervjuer att vi med den tid vi hade och vad vårt 
syfte krävde, först måste visualisera en armaturidé innan vi kunde studera hur 
den mottogs av marknaden. Det vi hade sedan projektets förarbete och arbetet 
med designbriefen och funktionsanalys var tillräckligt för att vi skulle kunna 
påbörja vårt prototypframtagande. 

Efter att ha gjort förundersökningsarbetet hade vi långt större klarhet om hur vi 
skulle gå till väga för att bygga vår prototyp än innan. Då vi hade vissa kriterier 
fastställda (Se Kap. 1.4 Avgränsningar, Kap. 2.1 Designbrief, Kap. 2.2 

Funktionsanalys, Kap. 2.4 Designkompassen) var det lätt att bestämma vad 
som skulle inhandlas och hur vi skulle lägga upp arbetet. Det vi såg som mest 
kritiskt var arbetet med den yttre designen, då det är den brukaren främst 
upplever och måste då läggas mest energi på. Vi valde därför att börja med den 
yttre formen. 

Vi fann under arbetets gång att själva framtagandet av prototypen var knepigt, 
så mycket att våra metoder har varit resultatet av diskussioner och 
experimenterande på plats för att lösa de uppkomna problemen. Vi har under 
arbetets gång också sett möjligheterna på långt fler applikationsmöjligheter för 
lysrör i hemmamiljöer än vad vårt arbete tar upp. Därför anser vi att konceptet 
med lysrörsarmaturer för hemmabruk är långt ifrån en omöjlighet, om man ser 
till att tänka utifrån både en belysningsvetenskaplig och en designvetenskaplig 
synvinkel. 
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5.2.1 Validitet och reliabilitet 

Validiteten och reliabilitet i arbete kan diskuteras. Från början tänkte vi att vi 
skulle göra en enkätundersökning, där vi av resultatet av denna kunde bygga 
vår prototyp efter. Att vi efter ett tag frångick att göra enkätundersökningen och 
sedan valde att göra kvalitativa intervjuer med experter påverkar reliabiliteten 
då vi inte fick synpunkter från den stora massan. Vi fick bara synpunkter från 
personer som är involverade inom området. Men det som kan stärka arbetets 
validitet, är att vi gjorde en undersökning och försökte bygga prototypen utifrån 
detta. 

Någon större reliabilitet i arbetet finns inte. Resultatet skulle med stor 
sannolikhet bli något helt annat om någon annan försöker göra samma sak. 
Andras idéer och metodval gör lätt att resultatet blir något annat. 

Något som både kan höja reliabilitet och validitet, är om man i efterhand visar 
upp vår prototyp för den stora massan och får se deras reaktion och omdömen 
om idén. 

5.2.2 Vad som kunde göras bättre 

Det som varit problematiskt för oss i examensarbetet är att vi inte haft en metod 
som vi kunnat hålla stenhårt på. Vi har, efterhand som vi stött på problem, varit 
tvungna att ändra oss angående vårt metodutförande. Vi var hela tiden flexibla 
vad det gällde hur själva prototypen kunde komma att se ut, men vi hade inte 
samma flexibilitet i vårt metodval, och det var också där de största problemen 
uppkom. Hade vi valt att fortsätta med vår pilotstudie skulle vi redan från 
början ha arbetat igenom denna mer, och ändrat mycket av innehållet till att bli 
mer lättförståeligt och hanterbart, både för försökspersonerna och för oss. Ett 
problem med enkäten var att vi inte ville styra försökspersonerna allt för 
mycket genom att presentera vår idé för dem innan, samtidigt som vi skulle ha 
behövt förklara syftet med enkäten. Dessutom ville vi inte avgränsa oss själva 
för mycket till en viss målgrupp, vilket skulle ha resulterat i att undersökningen 
blivit alldeles för stor för oss att hantera vad gäller antalet deltagare. Därför 
stannade vår enkätundersökning efter pilotstudien. 

De expertintervjuer vi senare genomförde var alldeles för löst styrda för att 
besvara de frågor vi hade. Här vill vi dock varna för att felet inte nödvändigtvis 
ligger i vare sig frågorna vi ställde eller i själva metoden, utan kanske snarare i 
vårt val av experter att intervjua. De experter vi använde är alla nära kopplade 
till Tekniska Högskolan i Jönköping, och kan därmed vara för involverade i vår 
utbildning. Om vi skulle pröva denna metod igen skulle vi använda oss av 
utomstående experter. Det som hade tjänat oss bäst egentligen hade varit att ta 
fram en armatur redan i början, efter förundersökningen, och sedan testat hur 
reaktion skulle ha blivit på ett antal försökspersoner.  
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5.3 Slutsatser 

Det vi framförallt har lärt oss med att göra ett examensarbete med att ta fram en 
lysrörsarmatur för hemmabruk är att man kanske först och främst faktiskt inte 
skall gå tillväga på det sättet vi faktiskt gjort. Att använda en akademiskt 
forskande metodik på vad som egentligen är ett designprojekt är opassande, då 
metoderna inte alltid kan samspela. Detta erfar vi inte minst från vår pilotstudie 
där inget riktigt gick som vi hade tänkt oss, vissa frågor blev fel besvarade av 
testpersonerna. En enkätundersökning av det slag som vi försökte göra i 
pilotstudien ser vi nog dock kan behövas i den här typen av projekt, men då 
med lärdomen att vara mer genomarbetad och lättförståelig. Att också 
dessutom inskränka sig till en liten del av marknaden gör att man förvisso kan 
få en populär, stilren armatur för just den marknaden, men man riskerar att 
tappa den breda marknaden som vi var ute efter.  

Vi kan också konstatera att det resultat vi fått fram i form av en armatur, 
tillsammans med det förarbete vi gjort, har ökat vår tro på att lysrör fungerar 
bra i ett privat hem. Vi tror på att det finns en enorm potential för lysrör i hem, 
och vår prototyp är ett exempel på detta. Den har, trots sitt väldigt handgjorda 
utseende och tämligen enkla teknik, uppskattats av dem som sett den. Om man 
bara tänker efter lite och undviker att ge armaturen associationer till kontor, 
industri- eller annan steril design, och i stället koncentrerar sig på de formspråk 
som redan finns i hemmen så har man en god början för att förändra den bild av 
lysrör som många har idag. 

5.3.1 Fortsatt arbete 

Att fortsätta arbetet med vårt syfte, att ta reda på hur en pendlad lysrörsarmatur 
för en privat hemmamiljö skall se ut, för att vara tilltalande för en stor 
målgrupp. Där vi vill öppna upp för nya användningsområden för lysrör som 
ljuskälla, skulle kunna vara mycket givande för både ljusbranschen och 
konsumenterna. Mer studier behövs, men också modiga tillverkare med rätt 
kunskaper som vågar ta fram nya, hemtrevliga armaturer med lysrör. Vi ser att 
här behövs det tas med i beräkningen att området är väldigt brett i, vilket gör att 
antalet intervjupersoner måste vara stort då man gör studien, kanske rentav 
1 000 personer för att få ett så brett spektrum som möjligt på krav och 
önskemål. Man måste också se till att man frågade alla typer av populationer, 
exempelvis alla som har ett hem och handlar på Ikea. Det handlar främst att 
hitta enkla koncept som det redan finns exempel på i våra hem, och sedan 
anpassa dem för lysrörsbestyckning, för att ge människor en ny bild på lysrör. 
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Vad det gäller prototypen kan den ses som ett exempel på vad man kan 
åstadkomma, men inte som det enda lyckade konceptet. Med en finansiär och 
en tillverkare i ryggen, skulle man på relativt kort tid kunna ta fram en nollserie 
med avsevärda förbättringar vad det gäller både komponenter och 
tillverkningsmetoder jämfört med vår prototyp. På lite längre sikt ser vi också 
möjligheterna till bl.a. andra varianter i samma stil för att komplettera vår 
armatur med en hel serie, men också helt nya modeller, utformningar och 
applikationsmiljöer. 
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Bilaga 1 Källor i Produktundersökning  

 

Källor: 

 

1. IKEA (Butik, Jönköping. Besökt senast i Januari 2010) 

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund, fyrkantig, både mjuk och taggig 

 

2. Ljusexperten (Butik, Jönköping, Besökt senast i Januari 2010)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund 

 

3. Jönköpings El-Affär  (Butik, Jönköping, Besökt senast i Maj 2010)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund, spretig, hård 

 

4. Belid (Hemsidekatalog, www.belid.se) 

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund, mjuk 

 

5. AH Belysning AB (Hemsidekatalog, http://ahbelysning.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Spretig, kristaller, rund 
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6. Konsthantverk AB i Tyringe (Hemsidekatalog, http://www.konsthantverk.com/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund 

 

7. Aneta (Hemsidekatalog, http://www.aneta.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund, Hård 

 

8. Lyktan Belysning AB (Hemsidekatalog, http://www.lyktan-bankeryd.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund 

 

9. Herstal (Hemsidekatalog, http://www.herstal.dk/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund  

 

10. LampGustaf (Hemsidekatalog, http://www.lampgustaf.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund  

 

11. Eglo (Hemsidekatalog, http://www.eglo.com/index.php/sweden)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund  
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12. Ateljé Lyktan  (Hemsidekatalog, http://www.atelje-lyktan.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 2 (Buddy och Fogg, Atelje-lyktan/Interiör/Pendel ) 

Generellt mest använd form: Rund  

Not: Företaget vänder sig huvudsakligen till den offentliga marknaden. Dock säljs 
några av deras produkter i vissa butiker.) 

 

13. Lampgrossen (E-butik, http://www.lampgrossen.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 2 (Cavo och Ergen, 
Lampgrossen/Armaturer/Inomhus/Pendel ) 

Generellt mest använd form: Rund, metalliskt 

Not: De två pendlade lysrörsarmaturerna är till utseendet ganska kontorsaktiga. 

 

14. Designlampor Sverige AB (E-butik, http://www.lampor.nu/)  

Antal armaturer med lysrör: 1 

Generellt mest använd form: Rund, metalliskt 

Not: Den armatur de har är Buddy, från Ateljé Lyktan. Se ovan. 

 

15. Conrad (E-butik, http://www.conrad.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund 

Not: Den armatur som erbjuds ser ut och säljs som en kontorsbelysning. Därför faller 
den utanför våra avgränsningar. 

 

16. Belysningsdesign.se (E-butik, http://www.belysningsdesign.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund 
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17. UTTAGET.se (E-butik, http://www.uttaget.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 0 

Generellt mest använd form: Rund 

 

18. designonline.se (E-butik, http://www.designonline.se/)  

Antal armaturer med lysrör: 1 

Generellt mest använd form: Rund 

Not: Den armatur de har är Buddy, från Ateljé Lyktan. Se ovan. 
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Bilaga 2 Funktionsanalys för lysrörsarmatur  

 

Funktionsanalys 

Datum 2010-01-26 
Produkt: Lysrörsarmatur Sida 1 

FUNKTIONER KLASS        FUNKTIONSGRÄNS/ 

  ANMÄRKNING 

Medge belysning H Allmänljus 

Äga energieffektivitet N Val av belysningsteknik 

Passa användaren Ö Smak 

Passa   ägaren N Tilltalande design 
   och funktion 

Äga  enkelhet N Utformning 

Äga  image N Visa idé med produkt 

Skapa  upplevelse N Positiv attityd 

Tåla  rengöring N Avdamma fuktad trasa 
   utsida 

Tåla  rengöring N Avtorka torr trasa 
   teknik 

Underlätta produktion Ö Brukare monterar 

Underlätta montering Ö Medföljande manual 

Skapa  föredöme Ö Energieffektiv  
   marknad 

Tåla transport N I nedmonterat läge 

Tillåta upphängning N I monterat läge 

Tillåta byte N Lysrör 

Tillåta dimmning Ö Reglage 

Äga  enkelhet Ö Teknik 

Medge lågt pris Ö Konstruktion 

Medge varmstart N Alltid 

Äga ljuskvalité N T5-lysrör 

Medge variation Ö Utformning 
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Bilaga 3  Designbrief för lysrörsarmatur 

 

• Identifiera vad den nya produkten skall vara 

Produkten skall vara en lysrörsarmatur för hemmabruk med tilltalande design 

 

• Beskriv produktens grundfunktion  

Att ge en attraktiv hemmabelysning på ett så energieffektivt sätt som möjligt 

 

• Se produkten på brukaren/användarens sätt 

Brukaren skall uppleva en god ljusmiljö 

Brukaren skall se ett enkelt handhavande med produkten 

Brukaren skall uppleva miljömedvetenhet 

Brukaren skall tycka att produkten är tilltalande och snygg 

 

• Beskriv brukaren och produktens personligheter 

Brukaren/brukarna är personer med känsla för god design och miljömedvetenhet. 
Produktens personligheter bygger på miljömedvetenhet och enkel estetik 

 

• Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda 

Gott ljus, enkelt handhavande och tilltalande design 

• Beskriv produktens avspegling och bidrag till företagets image. 

Produkten skall förmedla att företaget har ett stark miljötänkande ur 
energibesparingssypunkt och att företaget säljer god design både på produkt och 
ljus. 

 

• Systemdesign: Skall produkten knytas till ett produktsystem 

Alternativt till Ikeas befintliga regolitserie. 
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Alternativt till Ateljé Lyktans befintliga bebopserie 

 

• Vilka element avgör den tekniska kvalitén 

T5 lysrör  

HF-don 

 

• Skapa goda miljökvalitéer och gör dem synliga 

Miljökvalitén är ytterst närvarande då produkten innehåller teknik som är 
energibesparande. 

 

• Vem är huvudmålgruppen (Är kunden även brukare?) 

Kunden är brukarna och som målgrupp ser vi människor i alla åldrar. 

 

• Vilka krav, önskemål, behov och förväntningar är lika för målgrupperna? 

Med dagens miljötänkande känner kunderna ett behov av att ha så energieffektiv 
belysning hemma samtidigt som det inte ger avkall på en god ljusmiljö 

 
 

• Vilka värden och uppfattbara egenskaper skall produkten – projektet – 
tjänsten kommunicera för att vara attraktiva på marknaden? 

Miljömedvetenhet, bra ljus, ekonomisk, enkel att förstå och ha en Modern design 

 

• Vilka faktorer avgör valet mellan vårt företags och konkurrenternas 
produkter? 

Mer miljövänlig, mer (dimmbart) ljus och bättre ljus 

 

• Ska det nya ”projektet” anpassas eller vara starten på något nytt? 

Det är ett försök till att trendkoncept. 
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Bilaga 4 Pilotstudieenkät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marknadsundersökning 
- 

Innovativ lysrörsarmatur 
 
av 

Samuel Sandelin & Anton Lindahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålder: 
 
 
Kön: 
 
 
Hur många är ni i ert hushåll? 
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1. Hur ser du som privatperson på lysrör som ljuskälla?  
Ringa in de ord som du tycker beskriver lysrörsbelysning 

 
              Varmt ljus                       Lättförståeligt                           Färgrikt 

 
       Bra ljus                       Flimrande                            Avbländat                          Industriellt 

 
                Färgsvagt                             Arbetsljus                     Energieffektivt 
 
Bländande                  Kontorsmässigt                          Billigt                               Dåligt Ljus 
 
                Flimmerfritt                             Funktionellt                    Miljöfarlig   
 
Dekorativt                        Miljövänligt                           Kallt ljus                       Hemtrevligt 
 

2. Hur vill du att ljusets ska upplevas hemma hos dig?(Färgtemperatur) 
Kryssa i ruta  nedan  

 
Eld/Stearinljus (2500 grader kelvin)                    Mulen dag (6500 grader kelvin) 

 
Varmt     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Kallt 

 
3. Om du hade möjligheten att kunna välja och växla fritt mellan kallt och varmt ljus hur du 
ville men att det då kostar lite extra, skulle du fortfarande vara intresserad av lampan då? 

 
Ja � Nej� 
 

4. Hur viktigt är det att färger ser naturliga ut i ljuset hemma hos dig?(Färgåtergivning) 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Mycket viktigt     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Mycket oviktigt 
 

5. Hur ljust vill du ha det? (Ljusnivå) 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Mycket ljus     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Lite ljus 

 
6. Hur viktigt är det att man kan ändra mängden ljus som lampan ger? (Dimningsfunktion) 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Mycket viktigt     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Mycket oviktigt 
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7. Vill du att ljuset skall vara? 
Ringa in ditt svar nedanför 

 
Rundstrålande                   Riktat             Spelar ingen roll 
 
Följdfråga: 
Om du vill ha det riktat, hur vill du då att ljuset skall vara riktat? Ringa in ditt svar nedanför 

 
Enbart uppåt – Mest upp, lite nedåt – Lika mycket upp som ned – Mest ned, lite uppåt – Enbart nedåt. 
 
8. Vilken form på en lampa tycker du skulle passa hemma hos dig i ditt vardagsrum eller 
ovanför matbordet i köket ex.? 
Ringa in ditt svar nedanför! Ange även mått som du tycker lampan skall ha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxmått på lampa (cm)? 

Höjd: 
Längd: 
Bredd:  
 

. Hur användarvänlig vill du som brukare att lampan skall vara gällande installation av 
lampan/byte av lysrören? 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Mycket viktigt     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Mycket oviktigt 

 

Runda former  

Fyrkantiga former  

Fria former  

Övriga kantiga former 
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10. Hur användarvänlig vill du som brukare att lampan skall vara att underhålla (rengöra etc)? 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Mycket viktigt     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Mycket oviktigt 
 

11. Hur avancerad vill du som brukare att lampans styrenhet skall vara (on/off-funktion och 
dimning, etc.) 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Mycket avancerad   1. �               2. �               3. �               4. �               5. �   Mycket enkel 
 

12. Nämn tre saker på varje punkt som du tycker är bra med dagens design på lysrörslampor! 
Formgivning (Hur den ser ut) 
1 
 
2 
 
3 
Funktionalitet(Praktisk den är att använda) 
1 
 
2 
 
3 
Användbarhet(Hur lätt den är att använda) 
1 
 
2 
 
3 
13. Nämn tre saker på varje punkt som du tycker är dåligt med dagens design på lysrörslampor! 
Formgivning (Hur den ser ut) 
1 
 
2 
 
3 
Funktionalitet(Praktisk den är att använda) 
1 
 
2 
 
3 
Användbarhet(Hur lätt den är att använda) 
1 
 
2 
 
3 
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14. Hur mycket är du som privatperson villig att betala för en lampa? 
Kryssa i svar nedan 

 
0 – 300 kr       � 

300 – 600 kr   � 

600 – 900 kr    � 

 

 
900 – 1200 kr    � 

1200 – 1500 kr  � 

Mer än 1500 kr � 

15. Väger en låg energiförbrukning upp ett högre inköpspris? 
Kryssa i ruta  nedan 

 
Ja, mycket     1. �               2. �               3. �               4. �               5. �     Nej, inte alls. 
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Bilaga 5 Intervjuguide till experter 

 

1. Former: 

Rund? Elipsformad? Boxformad? Sfär? 

 

2. Material (Mjukt hårt) 

Rispapper? Plast? Trä? Metall? Övrigt 

 

3. Styrning 

Hur skall man gå till väga? Placering? Hur mycket? 

 

4. Ljusspridning 

Upp? Ner? Omni? 

 

5. Bestyckning 

W 1x14? 

W 2x14? 

 

6. Vad tror du brukaren gillar i sitt hem 

Brukarkrav? 

 

7. Upphängning av armatur 

Pendlad på vilket sätt? 

 

8. Dagens design 

Komma ifrån?  
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9. Stil/Image 

 

10. Användarvänlighet 

Gräns  Rimlighet 

 

11. Hur motverkar vi en lysrörskänsla 
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Bilaga 6 Ritningar på slutgiltig idé, ritade av Anton Lindahl 

Ritning 5 Sammanställningsritning  
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Ritning 6 Ritning på lampskärm, vy från sidan 
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Ritning 7 Ritning på najtrådsstomme för lampskärm 
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Ritning 8 Ritning på ändkapsel 
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Ritning 9 Ritning på metallbygel 
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Bilaga 7 Illustrationer på slutgiltig idé, framtagna av Anton Lindahl 

Illustration 1: Slutgiltig idé i perspektivisk vy 

Illustration 2: Slutgiltig idé vy framifrån 
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Illustration 3: Slutgiltig idé vy från sidan 

Illustration 4: Slutgiltig idé vy ovanifrån 
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Bilaga 8 Bilder från prototypframtagning 

Bild 1: Överförning av form till formmall Bild 2: Formning av formmall 

Bild 3: Halv formmall färdig Bild 4: Formning slutförs 
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Bild 5: Finputsning av formmall  Bild 6: Najtrådsstomme formad, efter mall 

Bild 7: Ändkapslar färdiga Bild 8: Visning av tänkt formkoncept 

Bild 9: Najtrådsstomme frigörs från formmall 

Bild 10: Uppspänd stomme, för att behålla form 
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Bild 11: Najtråd inlindad i silkespapper Bild 12: Beklädnad av najtrådsstomme 

Bild 13: Färdig lampskärm  Bild 14: Målade ändkapslar 

Bild 15: Innanmäte med HF-don 
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Bilaga 9 Bilder på färdig prototyp. 

 

Bild 16: Bild på tänd prototyp från sidan 

 
Bild 17: Miljöbild på tänd prototyp snett framifrån från höger 
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Bild 18: Miljöbild på tänd prototyp snett framifrån från vänster 

 
 


