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Abstract 

The students who wrote this report are educated in the areas of lighting design 
and product development of furniture design. The work is carried out in the field 
of product design and more specifically within the field of luminary design. The 
purpose of this work was to develop an alternative to floor luminaries for the 
commercial market in the lighting field in Sweden, presenting this alternative with 
a prototype or concept. The work started with an idea: that the market in Sweden 
with floor luminaries intended for private use today offers a very consistent range. 
To investigate this, we first had to look at how the lighting market in respect floor 
luminaries looks like in Sweden today. Through interviews and observations of the 
Swedish fittings market, we answered our main questions:  
 
• What is a floor fixture, form and functionality in common views?  
• What function is a consumer looking for when they buy a floor lamp?  
• Do today's floor fixtures meet up to the features consumers are looking for?  

 
In the study we have found out, among other things, who are not buying today's 
floor lamps, who are buying them and which audience we should turn to. We 
describe how we have done to formulate a proposal for an alternative floor lamp. 
The results show that there are differences in consumers' views on the floor 
luminaries depending on age and for what purpose they buy a floor luminary. In 
our results can be seen that the interviewed units reinforces our initial assumption 
that the floor lighting is now very designed uniform and it is clear from the study 
that a demand for an alternative to today's floor lamps actually exist. The results 
also show different features of a desired floor luminary, which emerged from the 
interviews, among other things, the units interviewed said they wish they can 
determine the light color and light level at which they can easily control 
themselves.  
 
By reading this report you will receive exam information on the current range of 
floor lamps for domestic use, seen in Sweden, and a proposal for an alternative 
floor lamp that we think may be a complement to the floor fixtures available on 
the market today. In the conclusions section, we provide recommendations for 
how we want to work can be built upon in further study and recommendations to 
the manufacturer for floor luminaries’ future.  
 
 

Keywords  
Fixture Design, floor lamps, lighting design, product development, market survey, 
the RGB LED. 
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Sammanfattning 

Studenterna som skrivit denna rapport är utbildade inom områdena ljusdesign och 
produktutveckling med möbeldesign. Arbetet är genomfört inom området 
produktdesign och mer specifikt inom armaturdesign. Syftet med arbetet var att ta 
fram ett alternativ till golvarmatur för den privata marknaden inom 
belysningsområdet i Sverige och redovisa detta alternativ med en prototyp eller 
som ett koncept. Arbetet startades med en uppfattning om att marknaden i 
Sverige med golvarmaturer ämnade för privatbruk idag erbjuder ett mycket 
likformigt utbud. En uppfattning vi fått efter att ha sett armaturer i olika 
inrednings kataloger, belysnings och inrednings butiker, belysningskataloger samt 
runt om oss i olika miljöer hemma hos bekanta och hos oss själva. För att kunna 
utreda detta så var vi först tvungna att titta på hur belysningsmarknaden i 
avseendet golvarmaturer ser ut i Sverige idag. Genom intervjuer och observationer 
av den svenska armaturmarknaden besvarade vi våra frågeställningar:  

 Vad är en golvarmatur, form och funktionsmässigt i allmänhetens ögon?  

 Vilken/vilka funktion/er är det en konsument är ute efter då de 
inhandlar en golvarmatur?  

 Uppfyller dagens golvarmaturer de funktioner som konsumenterna 
söker? 

I undersökningen har vi tagit reda på bland annat vilka som inte köper dagens 
golvarmaturer, vilka som köper dem, och vilken målgrupp vi bör vända oss till. Vi 
berättar om hur vi gått tillväga för att utforma ett förslag på en alternativ 
golvarmatur. Resultaten visar att det finns skillnader på konsumenternas syn på 
golvarmaturer beroende på ålder samt i vilket syfte de köper en golvarmatur. I vårt 
resultat kan ses att de intervjuade enheterna stärker vårt initiala antagande om att 
golvarmaturer idag är mycket likformigt utformade och det framgår tydligt av 
studien att en efterfrågan på ett alternativ till dagens golvarmaturer verkligen 
existerar. I resultatet framgår också olika önskade funktioner för en golvarmatur 
som framkommit av intervjuerna bland annat har de intervjuade enheterna sagt att 
de önskar ljus de kan bestämma färg och ljusnivå på och som de enkelt kan styra 
själva. 

Genom att läsa denna examensrapport erhåller du information om dagens utbud 
av golvarmaturer för privat bruk, sett i Sverige, samt ett förslag på en alternativ 
golvarmatur som vi tänker kan komma bli ett komplement till de golvarmaturer 
som erbjuds på marknaden idag. I avsnittet slutsatser ger vi rekommendationer till 
hur vi önskar att arbetet kan byggas vidare på i fortsatta studier samt 
rekommendationer till tillverkare inför golvarmaturens framtid.  

 

Nyckelord 

Armaturdesign, golvarmatur, ljusdesign, produktutveckling, marknads 
undersökning, RGB LED. 
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1 Inledning 

Som en del av programmet kandidatpåbyggnad teknikens tillämpning, skall ett 
examensarbete omfattande 15hp med anknytning till studenternas respektive 
inriktningar utföras. Vi som valt att göra det här examensarbetet tillsammans 
kommer från inriktningarna Ljusdesign och Produktutveckling med möbeldesign. 
Två yrkeskategorier som vi tror kan få ett intressant utbyte av varandra, 
ljusestetiska och ljustekniska kunskaper får möta produktions -, material- och 
formgivningskunskap. 

 

1.1 Bakgrund 

Den svenska belysningsarmaturmarknaden för privatpersoner idag erbjuder 
belysningsarmaturer för de flesta nyttjanden, de finns de som hänger i taket, fästs 
på väggen, står i fönstret, på bordet eller på golvet.  Vi tror oss se en möjlighet att 
kunna bidra med ytterligare en belysningsarmatur på området golvlampor(dessa 
kommer hädanefter refereras till som golvarmaturer då det är den fackliga term 
som används för golvlampor). Då vi ser att de golvarmaturer som idag finns 
tillgängliga i belysningsfackhandeln och som avses för privatbruk har ett mycket 
likformigt utseende så kommer vi att undersöka om möjligheten finns för att 
erbjuda ett komplement till dagens golvarmaturer. Troligtvis finns undantag från 
likformigheten på armaturerna och kanske får vi under vår utredning se att det 
sker eller har skett en utveckling av golvarmaturen under de senaste åren.  

Att vi tycker att det finns plats på armaturmarknaden för ett alternativ till 
golvarmatur har vi upptäckt efter att ha sett armaturer i olika inrednings kataloger, 
belysnings och inrednings butiker, belysningskataloger samt runt om oss i olika 
miljöer hemma hos bekanta och hos oss själva. Av att ha sett allt detta har vi fått 
en vag uppfattning om att de golvarmaturer som finns på marknaden idag har ett 
likformigt utseende. Detta har gjort att vi tror att det an finnas ett utrymme på 
denna marknad för en alternativ golvarmatur Detta för att förhoppningsvis kunna 
nå ett nytt kundsegment av köpare som är ute efter något annat än de likformiga 
golvarmaturer vi ser på marknaden idag. Vårt slutliga mål är att ta fram ett 
alternativ till dagens golvarmaturer. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Att ta fram ett alternativ till golvarmatur för den privata marknaden inom 
belysningsområdet i Sverige och redovisa detta alternativ med en prototyp eller 
som ett koncept. 

1.2.1 Frågeställningar  

1. Vad är en golvarmatur, form och funktionsmässigt i allmänt gällande syn?  
2. Vilken/vilka funktion/er är det en konsument är ute efter då de inhandlar 

en golvarmatur?  
3. Uppfyller dagens golvarmaturer de funktioner som konsumenterna söker? 

 

1.3 Avgränsningar 

Under arbetets gång kommer vi inte titta på den offentliga marknaden det vill säga 
vi kommer inte att titta på golvarmaturer som används i offentliga sammanhang 
och det är inte heller ett alternativ till golvlampa för denna marknad som vi söker 
finna.  Detta för att arbetet inte skall bli för omfattande. Vi kommer inte att lägga 

någon större vikt vid produktionssätt eller konstruktions/produktions lösningar men 

det kan dock förekomma i mycket kortfattade och övergripande drag. Vi anser inte 
att tekniken sätter några begränsningar som vi behöver ta i beaktning och anser att 
den uppgiften faller på en framtida producent. Vi kommer inte lägga någon större 
vikt vid tillverkare eller försäljares åsikter då vi fokuserar på konsumenten. Vi 
kommer inte att arbeta mot ett specifikt företag då vi tror att ett tillräckligt bra 
alternativ till golvarmatur så finns utrymme för att sälja in den efter att 
examensarbetet genomförts.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd genom att frågeställningarna kommer leda rapporten 
genom att de besvaras i turordning i både avseende genomförande, resultat, 
diskussion och analys. Detta kommer sedan avrundas med en slutsats som 
kommer referera till respektive frågeställning och avslutas med eventuella 
rekommendationer och egna tankar kring arbetet.   
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2 Teoretisk bakgrund 

För att kunna strukturera vårt arbete och för att säkerställa att vi genomförde 
arbetet med hög validitet och reliabilitet använde vi oss av olika hjälpmedel, 
metoder och undersökningsinstrument. Till att börja med letade vi upp en metod 
som vi tyckte kunde fungera för denna typ av projekt, design och undersökning.   
 

2.1 Undersökningsinstrument 

Som undersökningsinstrument valde vi att använda oss av intervjuer och 
observationer baserade på de råd och modeller som också återfinns i Jacobsens 
”Vad, hur och varför”, 2002. De intervjuer vi talar om gjordes med öppna, 
intensiva frågor och kan ses som halvstrukturerade, vilket betyder att frågorna 
ställts för att ge djupa och nyanserade svar (Jacobsen, 2002). 

  

2.2 Designverktyg  

Eftersom vi som slutmål hade att ta fram ett alternativ till golvarmatur fanns ett 
behov av att utarbeta någon form av kravspecifikation eller liknande för 
golvarmaturen. Som dokument för detta ändamål använde vi en design brief. En 
design brief är ett dokument som fungerar som ett verktyg, det tydliggör vilken 
typ av produkt som vi tänker skapa och den ska innehålla en beskrivning av 
brukaren. En design brief innehåller 2 delar en verbal brief och en visuell brief. En 
verbal brief utformas normalt sett av en beställare/kund och innehåller krav och 
önskemål på den aktuella produkten. Eftersom vi inte har en beställare fick vi 
använda oss av dokumentet på ett något annorlunda sätt och utformade det 
istället så att vår verbala brief visar de krav och önskemål som potentiella 
konsumenter har, baserat på intervjuresultatet. Modeller för en verbal brief kan 
återfinnas i olika litterära källor vi valde att titta på modellen av Dansk Design 
Centers tidsskrift, Design DK, 1995. Det andra dokumentet, en visuell brief, görs 
vanligtvis av designern som ett svar på den av beställaren givna verbala briefen. 
Den visuella briefen skall uttrycka form, färg, material och på så sätt förmedla de 
känslor som man tror beställaren eftersöker och som man själv vill inkludera i 
produkten. Vi gjorde även en funktionsanalys. Den är ett verktyg/dokument som 
används för att tydliggöra vilken som är produktens huvudfunktion samt att lista 
vilka funktioner som produkten skall uppfylla, det används även för att lista 
funktioner som inte är aktuella för produkten och hjälper till att avgränsa 
projektet. Dokumentet gås igenom med beställaren (Österlin, 2010). För oss som 
inte har en beställare ser vi kunden och de potentiella konsumenterna som våra 
beställare och deras önskemål och krav kommer vi få genom intervjuer. 
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2.3 Designprocessen  

Som verktyg för att hjälpa oss igenom tankar och idéer kring design så har vi använt 

oss av designprocessen som är en modell för att arbeta med design inom 

produktutveckling (www.svid.se, 2010-05-07). Designprocessen varierar mellan olika 

projekt och mellan olika designområden. De flesta designorganisationer har sin egen 

beskrivning av designprocessen. Men de liknar för det mesta varandra (www.svid.se, 

2010-05-07). Vi har använt designprocessen genom följande steg: 
– Uppstart 

 - analys  
 - Koncept och idé 
 - Bearbetning 
 – Resultat 

 

2.4 Material och visualisering 

Nedan följer några begrepp som kommer dyka upp senare i rapporten. 

Traditionell form: Detta begrepp har vi myntat själva och avser golvarmaturer 
med utseendet ”stag+skärm+fot”.  

Plexiglas: Plexi/plexiglas heter egentligen PMMA som betyder 
PolyMetylMetAkrylat och är en så kallad termoplast. Termoplaster är plaster som 
vid uppvärmning mjuknar och kan omformas, vid nedkylning stelnar materialet 
igen. (Björk, 2007) 

Truled: Truled är ett slags plexiglas som är en vidareutveckling av PMMA 
speciellt framtagen för att använda ihop med LED i olika belysnings applikationer. 
(www.plexiglas.de 2010-04-30) 

Aluminium: Aluminium är en metall som har en unik kombination av attraktiva 
egenskaper. Den låga vikten, den höga hållfastheten och formbarheten är bara 
några av de egenskaperna. Extra viktig för oss i detta sammanhang är att 
aluminium också har värmeavledande. Aluminium kan dessutom återvinnas (Sapa 
profiler och J&L Annons byrå AB, 2005). 

3D Studio max (3Ds): Autodesk 3ds är ett visualiseringsprogram som tillåter 
formgivaren att skapa bilder för att visa hur slutresultatet av en produkt kan 
komma att se ut. Detta program är ett rent visualiseringsverktyg och skall inte 
förväxlas med konstruktionsprogram som används för tillverkningsunderlag 
(Ravenna, 2009). 

 

2.5 Begreppsförklaring 

Vi kommer längre fram omnämna ljusfunktioner, med detta menar vi vilken 
uppgift ljuset skall ha, vilken typ av sätt ljuset skall kunna regleras på och även 
funktion i det avseendet vad brukaren vill använda armaturen till.  Det begrepp 
som ofta kommer förekomma i rapporten är nedan listade för att underlätta 
läsningen. 

http://www.svid.se/
http://www.svid.se/
http://www.plexiglas.de/
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Ljusreglering: med detta avses höjning och sänkning av ljusnivån med hjälp av 
någon typ med dimmer. Det kan också betyda att man reglerar ljuset med zoom 
eller reglerar ljusets färg. 

Dimning: Betyder nästan det samma som ljusreglering med syftar bara till att 
reglera ljusnivån från ljuskällan d.v.s. från svagt till starkare ljus eller omvänt. 

Dimmer: Den tekniska del som gör att ljuskällan kan dimmas/ ljusregleras. 

Avlastningsyta: En yta på armaturen som kan användas för avlastning t.ex. att 
ställa en kopp eller en blomma på. 

Zoom: med zoom menar vi att ljuskällan kan förflyttas i armaturen så att 
ljusbilden ändras, t.ex. blir mindre eller större. 

Reflektor: En del av insidan i armaturen som hjälper ljuset att reflekteras ut från 
armaturen. Reflektorn påverkar hur ljuset sprids ut ifrån armaturen till golv, tak, 
väggar etc.  

Samtlig information från Lars Starby en bok om belysning, 2006. 

Informationen är tagen från Lars Stabys ”En bok om belysning”, 2006.  

Ljuskällor 

Livslängd: Hur länge en ljuskälla håller, hur länge den lyser innan den dör och 
måste bytas ut. 

LED: Light Emitting , hela namnet används sällan det vedertagna är att säga 
LED. Detta är en lampa som kort sagt är det ett litet rör som lyser när det blir 
strömförande. Till skillnad från en glödlampa så har LED ingen glödtråd att 
bränna ut vilket ger den en mycket längre livslängd. De producerar också samma 
mängd ljus som en glödlampa men med cirka 10 % av den el som behövs till en 
glödlampa, detta gör dem mycket billiga att ha i drift (www.ledinfo.org, 2010-05-
24).  

RGB LED: Detta är den form av LED vi kommer prata om. RGB står för Rött, 
Grönt och Blått. RGB LED kombinerar dessa tre färger för att kunna ge 
miljontals olika färger på ljuset, det har på senare år även kommit LED som kan 
dimmas och ljusreglers vilket även gäller RGB LED (www.ledinfo.org, 2010-05-
24) . 

Ljusfärg: Enkelt sagt så är det den färg ljuset har. I vårt sammanhang pratar vi om 
ljusfärger som rött, blått, gult, lila, rosa, orange, vitt etc. Ljusfärg kan också 
användas tillsammans med om ljuset är varmt eller kallt vilket vi också gör. 

http://www.ledinfo.org/
http://www.ledinfo.org/
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3 Metod  

 

3.1 Metod  

Vår övergripande metod är en så kallade iterativ metod även kallad 
snöbollsmetoden (Jacobsen, 2002).  En iterativ metod används för att kunna 
pressa flexibiliteten i ett undersökande undersökningsupplägg till det yttersta 
(Jacobsen, 2002). Kortfattad kan metoden beskrivas med en metafor, en snöboll 
som rullar ner för en brant och med tiden växter sig större och större. Det vill 
säga vi utgår från en lite bit begränsad information vilken hjälper oss vidare i 
anskaffandet av mer information, efter varje informations insamlingssteg 
analyserar vi informationen för att få en signal till vart vi går vidare för att finna 
ytterligare information. Eftersom vi inte visste mycket om området i det inledande 
skedet av arbetet såg vi att det skulle krävas flera steg under vårt projekt som 
vardera krävde en typ av informationsinsamling, valet föll därför på iterativ metod.  

För själva designdelen av projektet har vi använt oss av designprocessen som 
övergripande metod (www.svid.se, 2010-05-07). Vi har valt att använda egen valda 
rubriker i designprocessen som vi anser stämmer bäst överens med vårt 
arbetsförlopp. 

3.1.1 Undersökningsinstrument 

Som undersökningsinstrument använde vi oss av observationer, intervjuer och till 
viss del av litteratur. Dessa valdes för att vi önskade få djupa och nyanserade svar 
av våra intervjuade enheter (Jacobsen, 2002). Observationerna genomfördes i olika 
belysningsbutiker samt på mässor och utställningar för belysning. Vi besökte 
Designers Saturday och Nordic light and furniture fair. Under Designers Saturday 
(ett arrangemang av Möbelriket småland där öppet hus hålls hos butiker och 
tillverkare inom designområdet)besökte vi flera möbel- och inredningsbutiker och 
olika tillverkare inom möbel och belysningsområdet för att se vad de erbjuder sina 
kunder idag. På mässan Nordic light fotograferade vi och samtalade med 
mässaktörer, observationerna samt en sammanställning av samtal finns i bilaga 1. 
Eftersom vi valt iterativ metod valde vi att intervjua i två led. I första ledet 
intervjuades tio stycken butiksförsäljare och i andra ledet konsumenter. I första 
intervjuomgången använde vi oss av en öppen fråga och intervjuerna 
genomfördes via telefon. Att vi valde att bara ställa en öppen fråga berodde på att 
vi ville ha svar på så lite från dem och för att få en utgångspunkt för konsument 
intervjuerna. I andra ledet använde vi oss av en intervjuguide och ställde öppna, 
halvstrukturerade frågor utan fasta svarsalternativ.  

http://www.svid.se/
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Syftet med att först intervjua butiksförsäljare var att få en uppfattning om vilka 
som köper golvarmaturer idag och för att få reda på vilka som inte gör det. Detta 
för att senare kunna fördela konsumenter och potentiella konsumenter i olika 
grupper, då vi trodde detta kunde underlätta för vår intervju med konsumenter. 
Totalt intervjuades 35 enheter vilka vi uppsökte på olika platser. Litteratur 
använde vi i första hand som hjälp för metodval och undersökningsinstrumentens 
användning. Intervjuguiden finns bifogad i bilaga 5.  

Som stöd förs oss i designprocessen använde vi instrument som design brief, som 
innehåller en visuell och en verbal brief. Vi använde oss även av modellen för 
funktionsanalys (Österlin, 2010).  

3.1.1.1 Utformning av Intervju frågor – konsument intervju 

Intervjufrågorna utformades efter litteraturstudier kring ämnet att skriva 
intervjufrågor för en kvalitativ studie. Frågorna utformade vi intensivt, eftersom vi 
ville få djupa och nyanserade svar på området (Jacobsen, 2002). Intervjufrågorna 
var starkt kopplade till våra frågeställningar då vi ville få svar på våra 
frågeställningar genom intervjuresultatet. För att vara säkra på att få svar som 
kunde ge oss underlag till våra frågeställningar testade vi våra frågeställningar på 
bekanta för att se om de gav oss de svar vi sökte. Detta gav oss en fingervisning 
på vad för svar vi skulle få men vi gick ändå igenom intervjufrågorna i samråd från 
handledare och efter några smärre ändringar började vi intervjua. Intervjuerna 
genomfördes muntligen och genom ett skissmoment. För att besvara vår första 
frågeställning gav vi dem svarande möjligheten att svara i både ord och med bild 
för att de skulle kunna uttrycka sig så fullständigt som möjligt. Vi intervjuade totalt 
35 personer, dessa hittade vi genom att besöka platser med många människor och 
platser där vi trodde att vi skulle få tag i den variationsbredd på ålder som vi sökte. 
Detta genom tidigare nämnt bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002). 

3.1.2 Urval  

I första ledet av undersökningen gjorde vi vårt urval utefter ett s.k. informations 
urval, det vill säga att vi i första steget vänt oss till att intervjua personer som vi vet 
eller antagit har information och kunskap av det slag vi söker. I vårt fall började vi 
därför med att intervjua försäljare inom belysningsfackhandeln för att få reda på 
vilken/vilka målgrupp/er som vi skall fokusera på för undersökningen (Jacobsen, 
2002).    

Som andra led i undersökningen gjorde vi vårt urval efter bekvämlighetsurval 
(Jacobsen, 2002) då vi intervjuade enheter som vi enklast kunde få kontakt med. 
De intervjuade delades in i åldersgrupper. Vi valde ålderskategorierna baserat på 
utvärderingen av den tidigare intervjun med belysningsförsäljare, i enlighet med 
iterativ metod (Jacobsen, 2002). Åldersgrupperna vi valde att dela in i var: 25-35år, 
36-45år, 46-55år och +56år.  
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Vi har intervjuat enheter som både ligger i den målgrupp som idag köper 
golvarmaturer och dem som ligger utanför denna grupp, dessa grupper kommer 
att redovisas under resultat. Att vi valt att intervjua enheter som ligger utanför 
denna målgrupp beror på att vi ville veta mer om varför de inte väljer att köpa 
dagens golvarmaturer.  

3.1.2.1 Metoder som vi använt för respektive frågeställning 

För att redovisa vilka metoder som använts för att besvara respektive 
frågeställning har vi valt att göra en tabell för en enklare översikt. Tabellen 
kommer återkomma senare i dokumentet för att underlätta läsningen. 

 

Tabell 1. Översikt för vilka metoder som besvarat respektive frågeställning 

Metod Observation 
på mässor, 
utställningar 
och i butiker  

Intervju 
butiksförsäljare 

Intervju 
konsumenter 

   

Frågeställning 1 X X X    

Frågeställning 2 X X X    

Frågeställning 3   X    
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Designprocessen 

Figur. 2 översikt av vår arbetsgång som beskriver vilka delar som genomförts samt 

vilka som löpt parallellt med varandra.  

4.1.1 Förstudie 

För att skapa oss en uppfattning över hur den svenska armaturmarknaden ser ut 
idag genomförde vi observationer av dagens armaturutbud med fokus på 
golvarmaturer. I ett första led besökte vi ljus och möbelmässan, Nordic light and 
furniture fair i Stockholm som hölls i februari 2010. Väl på mässan dokumenterade 
vi våra observationer med fotografier (bilaga 1). Vi samtalade också med 
mässaktörer, generella samtal om hur golvarmaturer ser och varför de ser ut som 
de gör en sammanställning av deras tankar finns också med i bilaga 1. Det samma 
gjorde vi på Designers Saturday. För att få en tydlig bild av de armaturer som 
erbjuds privatpersoner idag via belysningsfackhandeln besökte vi tio 
belysningsbutiker där vi studerade utbudet och pratade med butikspersonalen, 
tyvärr tilläts inte att vi fotograferade i butikerna och vi har därför ingen 
dokumentation på utbudet via fotografier. Vi har dock angivit vilka butiker vi tittat 
på så möjlighet finns för läsaren själv att besöka dessa butiker (bilaga 1).  

Förstudie

Intervju butiker

Intervju 
konsumenter

Analysering Verbalbrief Funktionsanalys Idégenerering Förslaget

Uppstart Analys
Koncept & 

idé
Bearbetning Resultat

Redovinsning
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Efter besöken på designers Saturday, på Nordic light and furniture fair och i 
belysningsbutiker kunde vi konstatera att utbudet inte skilde sig nämnvärt från de 
butiker vi varit i kontakt med, dock så fann vi att alternativ till de likformiga 
golvarmaturerna finns, emellertid till en, enligt oss, väldigt hög kostnad sett ur en 
privatpersons perspektiv. Efter att analyserat vår förstudie fastställde vi att 
marknaden erbjuder många likartade alternativ och att vi därför ser att det finns 
ett utrymme för ett nytt alternativ till golvarmatur.  

4.1.2 Intervju butiksförsäljare 

I ett första intervjuled valde vi att intervjua butiksförsäljare för att genom dem 
kunna fastställa vilken målgrupp det är som köper golvarmaturer idag. Vi valde att 
ställa en kort fråga; Vem/vilka köper golvarmaturer idag, kan du ge oss någon fingervisning 
på en särskild målgrupp eller hur ser det ut? Butikerna valde vi som tidigare nämnts ut 
genom informationsurval efter att ha besökt flera belysningsbutiker och 
observerat deras utbud visste vi nu vilket sortiment de erbjöd och kunde därför 
fråga dem alla samma fråga då deras utbud var mycket närliggande varandras. 
Intervjun genomförde vi på telefon då detta var det alternativ som våra resurser 
tillät. Vi intervjuade totalt 10 butiksförsäljare. Intervjusvaren finns sammanställda i 
bilaga 2. Dessa svar gav oss vilken målgrupp som idag köper golvarmaturer och 
vilka som idag inte köper golvarmaturer. För att kunna utforma ett alternativ till 
golvarmatur som tilltalar den målgrupp som i dag inte köper de befintliga 
alternativen eller har svårt att hitta en golvarmatur de tycker om så valde vi att 
intervjuade konsumenter som ett nästa led.  

4.1.3 Intervju konsumenter 

Efter att ha analyserat resultatet av den första intervjun med butiksförsäljarna 
utformades intervjuguiden för att kunna intervjua konsumenterna (bilaga 5). Efter 
att ha utformat intervjuguiden påbörjades arbetet med att söka upp enheter att 
intervjua. Detta skedde på olika platser där vi hade fann det möjligt att få kontakt 
med många enheter t.ex. utanför en matbutik och i ett bibliotek. Totalt 
intervjuades 35 enheter vilka både fick skissa och svara i ord för att helt kunna 
uttrycka sig. Intervjufrågorna finna längre fram i rapporten under rubriken resultat 
Hela intervjuguiden återfinns i bilaga 5. 
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5 Resultat och analys  
 

Tabell 2. översikt för vilka frågeställningar som besvarats av vilken/vilka metod/er 

Metod Observation 
på mässor , 
utställningar 
och i butiker  

Intervju 
butiksförsäljare 

Intervju 
konsumenter 

   

Frågeställning 1 X X X    

Frågeställning 2 X X X    

Frågeställning 3   X    

 

5.1 Intervjuer butiksförsäljare 

Vem/vilka köper golvarmaturer idag, kan du ge oss någon fingervisning på 
en särskild målgrupp eller hur ser det ut? 
 
Äldre personer(45år och äldre): 8 enheter 
Blandade åldrar: 2 enheter 

Intervjun av försäljarna i belysningsfackhandeln gav ett förvånansvärt unisont svar 
och pekade oss i en klar riktning mot vilka som köper de golvarmaturer som 
erbjuds idag samt vilka som inte köper dessa golvarmaturer. Svaren visade att det 
var i huvudsak personer, 45år och äldre, med syftet att få läsljus som köper 
golvarmaturer och de som inte köper dagens golvarmaturer är de yngre köpare, 
ålder runt 25-45år. De svarande gav också informations om att dessa yngre 
köpare(25-45år) söker mer designade golvarmaturer som fungerar mer som en 
inredningsdetalj(möbler, möblemang, bohag, dekor, utrustning) än en armatur 
som ger ett bra ljus. Det som också var av intresse från dessa intervjuer var att 
många kommenterade att mer designade armaturer är väldigt dyra 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=möblemang
http://www.synonymer.se/?query=bohag
http://www.synonymer.se/?query=dekor
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5.2 Intervjuer konsumenter 

Nedan redovisas antal åsikter som vi registrerat per ställd fråga. Observera att 
antal åsikter därför kan ha ett annat antal än antalet svarande då vissa enheter 
angett mer än ett svar per fråga. Här har vi valt att redovisa samtliga frågor samt 
de mest dominerade svaren. De svar som inte redovisas är en minoritet och ofta 
då med svaret ”jag vet inte”. Under frågorna och de redovisade åsikterna kommer 
en kortare analys av frågan och svaren. Det vi valt att nedan sätta som svars 
alternativ är ord och meningar som enheterna svarat med mest. Notera att fasta 
svarsalternativ inte fanns utan de ord som står angivet innan antal åsikter är en 
kort förklaring till vad majoriteten av de svarande givit för svar. Svaren är 
rangordnade efter det åsikter som vi fått flest av. Nedan följer sammanställningen:  

 

1. Vad är en golvlampa enligt dig? Rita en enkel bild av vad en 
golvlampa är för dig och/eller beskriv med ord. 
 

Traditionell form: 23 åsikter  

Avvikande från den traditionella synen: 11 åsikter 

 

Som vi ser är det en tydlig majoritet som anser att en golvarmatur, generellt 

uttryckt, ser ut så här:   

 

 

 

              

 

Figur 1. Golvlampa gängse syn 

 

Det var betydligt färre som tyckte att en golvarmatur var något annat än 

just det traditionell ”stag+skärm+fot”.  Av dem som svarade något som 

avvek från den här formen fick vi också i tillägg att de tycker de 

golvarmaturer som finns är fula och de vill inte ha några. Detta tycker vi är 

en indikation för att det finns utrymme för ett alternativ till golvarmatur på 

dagens marknad. De elva röster som avviker från den traditionella formen 

gav svar som bland annat; Inredningsdetalj, Snygg, soffbelysning och 

spotlight infälld i golvet. Dessa har vi inte valt att redovisa närmre då de 

svarat utan att egentligen ange form.  
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Var tycker du att det passar bra att ha en golvlampa? Tala gärna 

också om varför. ( har du ingen golvlampa idag så tänk dig var du 

tycker en golvlampa skulle passa in) 

 

Vardagsrum: 23st 

Sovrum: 12st  

Där man behöver läsljus: 6st 

Alla sorters rum: 5st 

 

Vår egna förutfattade mening när vi ställde den här frågan var att de flesta 

skulle svara just vardagsrum så att de flesta svarade detta kom inte som en 

överraskning. Dock fann vi det mycket intressant att många tänkte även på 

flera rum så som hall, sovrum, kök och till och med badrum. Detta anser vi 

vara en indikation på att man kan tänka sig en annan typ av golvlampa än 

den traditionella ”stag+skärm+fot” som oftast ger ljus för läsning eller 

agerar kompletterande till allmänbelysning. I tillägg till ovan redovisade 

åsikter var det åtta personer som svarade något avvikande från de ovan 

nämnda. Då endast en åsikt kunnat registreras på varje av dessa så väljer vi 

att inte skriva ut samtliga.  

De svar vi bara fick ett av var bland annat ”de är fula och jag vill inte ha 

en” vilket vi längre fram kommer se att fler anser trots att de inte givit detta 

som svar på just denna fråga. 

 

2. Tror du att det finns någon funktion en golvlampa skulle kunna fylla? 
T.ex. Ett ljusproblem eller som en inredningsdetalj. 

Att lösa ett ljusproblem är min högsta prioritering: 16st 

Att lösa ett ljusproblem och få en snygg armatur lika prioriterat: 6st 

Att få inredningsdetalj till mitt hem är min högsta prioritering: 12st 

 

Som vi ser är fördelningen mellan ljusfunktion och inredningsdetalj relativt 

jämn.  Det var dock få som svarade att de ville ha en kombination av 

inredningsdetalj och lösning av ett ljusproblem. Detta tycker vi visar på att 

det finns en efterfrågan för golvarmaturer som till större del har ett 

inredningsvärde än som löser ett ljusproblem, detta anser vi kunna 

konstatera då de armaturer som finns idag har fokus på att lösa ett 

ljusproblem så som t.ex. läsljus. 
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3. Finns det någon praktisk funktion som du idag saknar med en 
golvlampa men som du kanske tror kan lösas av en golvlampa? 
 

Vet inte: 7 

Olika former av ljusreglering: 4 

Stabilitet: 3 

Sladdlös: 3 

Förvaring: 2 

Snygg släckt och tänd: 2 

Avlastningsyta: 2 

De praktiska funktionerna som våra intervjuade saknade skilde sig mycket 
från varje individ. Dock var det tre svar som vi fann utmärkande som ses 
ovan, Vet ej, sladdlös samt stabilitet. Vi kunde också se att många svar 
liknade varandra som t.ex. ställbar ljuskälla jämfört med ljusreglering och 
dimmer funktion vilka är synonyma med varandra vilka vi samlat till att 
kalla olika former av ljusreglering.  Trots de mycket skilda svaren kunde en 
röd tråd hittas i att en praktisk funktion verkar vara något de svarande 
tänkt på. Vi kan inte av detta resultat dra en slutsats om vilka praktiska 
funktioner vårt alternativ till golvlampa ska ha däremot kan vi se det som 
riktlinjer eller ledord och ha i åtanke att åsikterna klumpats ihop på just 
ovan nämnda ställen. Vi ska också ha i åtanke att människan oftast när det 
får en fråga som denna svarar med något de redan vet finns (Norman, 
2002).  

 
4. Finns det någon ljusfunktion som du idag saknar med en golvlampa? 

Reglerbart ljus: 15st 

Nej: 14st 

Färg/välja färg på ljuset: 10st 

Styrbar optik: 5st 

Höj-, sänk- och roterbar: 4st 

 

Det vi fann mest intressant med dessa svar var att det av alla svarande bara 
var en som svarade en ljusfunktion som hade med läsljus att göra. Samtliga 
svar även de som vi bara fått registrerat en åsikt på visar att det finns fler 
önskemål kring golvarmaturens ljusfunktion än att ge ett bra läsljus. Bland 
de åsikter som varit enstaka fanns t.ex. tankar kring en armatur som ger 
mönster i ljuset, föränderlig ljusbild och helt och hållet riktbar 
armatur/armatur huvud. Av åldern på de som svarat kan vi se att oavsett 
om det varit en svarande i kategorin +56år eller svarande i kategorierna 25-
35, 36-45 eller 46-55år så har samtliga sagt något om en ljusfunktion som 
de gärna skulle vilja ha och som många sagt de letat efter. Funktionerna 
skiljer sig åt men som vi nämnde tidigare efterfrågade ingen en läslampa, 
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vilket är av stort intresse förs oss som tycker att vi kan erbjuda ett alternativ 
till dagens golvarmaturer. 

 

5. Finns det någon estetisk funktion du idag saknar med en golvlampa? 

Dimmer: 12st 

Jag vill ha en snygg lampa som inte ser ut som alla andra golvlampor: 9st 

Roligare form (än stag+skärm+fot): 8st 

Vet inte: 6st 

 
Som ni kan se går svaren här lite ihop med vad de svarande angett i 
föregående frågor. Att kunna reglera ljuset är något som är återkommande 
och de svarande hade en tydlig ståndpunkt och sa ofta ifrån med eftertryck 
att de letat efter och vill ha en ”snygg lampa!”. Detta säger oss precis som 
vi fått en aning om genom de tidigare svaren att det finns utrymme för ett 
komplement till dagens golvarmaturer. Att vi när vi utformar ett alternativ 
till golvarmatur bör ha i åtanke att frångå den traditionella formen på 
golvarmatur tycks vara en bra idé av svaren att döma.  
 

6. Om du skulle köpa en golvlampa, i vilket syfte köper du den? (T.ex. jag 
vill ha bra läsljus, städljus, snygg inredning, flexibilitet etc. 

Snygg inredningsdetalj: 17st 

Läsljus: 9st 

Kombination av ljusfunktion och estetik: 5st 

 

Det förvånade oss att se att så många svarade att; de ville ha en snygg 
inredningsdetalj, när majoriteten av de svarande på fråga tre (om vilken 
funktion man önskade med golvarmaturen) sa att ljusfunktionen var deras högsta 
prioritering vid köp av en golvarmatur. Av detta tycker vi oss kunna utläsa 
att estetiken talar starkare vid ett köp av en golvarmatur. Detta kan tolkas 
som att många personer köper golvarmaturer som de inte tycker är 
estetiskt tilltalande och det finns en önskan om förändring vilket är av 
intresse för oss då vi försöker pressentera ett nytt alternativ. 
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7. Om du får fantisera fritt, hur ser då din ”önskelampa” ut, vilka 

funktioner har den? Rita en enkel bild och/eller beskriv med ord. 

 

Vet ej: 14st 

Färgat ljus, mönster i ljusbilden: 8st 

Roterbar, böjbar, höja sänka: 6st 

Snygg: 2st 

 

De flesta svarande valde att inte rita en bild för oss utan tyckte att det var 
för svårt vilket vi så här i efterhand kan förstå, men de svarande kunde 
även ange svar med ord så ett resultat fick vi. Inte helt förvånande sa 
majoriteten av de svarande att de inte hade någon idé, att de inte vet hur de 
vill ha en golvarmatur etc. Trots detta så var det flera som tänkte ”utanför 
ramarna” och svarade med flera kreativa idéer än de som finns redovisade 
här ovan. Några av de mer inspirerande förslagen vi fick var; En 
golvarmatur med en fot som också är en kruka där man kan plantera 
växter, att kunna tända golvarmaturen från en knapp på väggen precis som 
en taklampa eller att den skulle vara sladdlös så den blir än mer mobil än en 
golvarmatur med sladd. Eftersom vi vet att det oftast är svårt för 
människor att tänka sig en helt ny produkt och inte föreställa sig en som 
redan finns (Norman, 2002)var det glädjande att nästan hälften av de 
svarande gav någon typ av önskning för hur deras golvarmatur borde se ut.  

5.2.1 Sammanfattande analys av konsument intervjuerna 

Våra frågeställningar 

1. Vad är en golvarmatur, form och funktionsmässigt i gängse syn?  
2. Vilken/vilka funktion/er är det en konsument är ute efter då de inhandlar 
en golvarmatur? 
3. Uppfyller dagens golvarmaturer de funktioner som konsumenterna söker? 
 

Efter att ha gått igenom och analyserat samtliga intervjuer kan man se flera tydliga 
tendenser. Tendenser som är av vikt för oss att ta tillvara på för att kunna utforma 
ett alternativ till golvarmatur. Majoriteten av de intervjuade visade sig ha en 
förutfattad mening om hur en golvarmatur ser ut och vad den är för något, 
merparten av dem svarade att en golvarmatur för dem var ”ett stag, en skärm och 
en fot” samt läslampa vilket kan förklaras med att golvlampan sett relativt 
likformig ut under många år vilket gör att de flesta svenskar idag har en kollektiv 
uppfattning om vad en golvlampa är. Människor tenderar nämligen ha vissa 
kollektiva referensbilder om vad saker är (Norman, 2002).  
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Intervjuerna stärkte det som försäljarna vi inledningsvis intervjuade sagt angående 
brukarna; att det är främst äldre som köper golvarmaturer och då för att använda 
armaturen för att få läsljus eller allmänljus. Kanske kan vi redan av detta 
konstatera att en större grupp konsumenter inte nås för att marknaden idag 
erbjuder främst läslampor när det kommer till golvarmaturer. 

De tendenser vi ser tydligt är att de yngre personerna (25-35år samt 36-45år) vi 
intervjuat främst är ute efter stämningsljus och som tillför något till rummet, en 
inredningsdetalj. Att majoriteten av de enheter som deltagit i undersökningen 
önskar andra former på golvarmaturer än den som vi kallat traditionellform 
(stag+skärm+fot) och att golvarmaturen önskas användas mer som 
inredningsdetalj tycker vi visar på att det finns ett outnyttjat kundsegment för 
golvarmaturer. Detta ger oss möjligheten att ta fram våra egna designförslag för 
att se om det går att kombinera de krav, ljusfunktioner och den estetik som vi ser 
att de intervjuade efterfrågat och på så sätt ta fram ett alternativ till golvarmatur. 
Flera av enheterna har som önskemål att golvarmaturen ska kunna ändra färg och 
ljusintensitet. Att ljuset dessutom ska kunna ge ett mönster och att man ska kunna 
förändra ljusbilden har upprepats av flera enheter. Att enheterna svarat just att de 
vill ha färg på ljuset och vill kunna bestämma färgen själva kom som en liten 
överraskning och det är något som idag inte finns på marknaden för privatbruk i 
avseendet golvarmaturer, kanske just därför värt att ta fasta på. 

Att skapa någon form av armatur som kan förändra känslan av ett rum skulle 
mycket väl kunna vara det som saknas för att nå ut till de kunder som idag inte 
köper en golvarmatur. Vi tycker det är viktigt att skilja på golvarmaturer och 
golvarmaturer, då de köps i olika syfte och erbjuder olika ljusfunktioner. Vi känner 
att det är viktigt att det framgår från vår sida att en golvarmatur för läsljus eller 
allmänljus inte är det samma som en armatur vars funktion är att vara en 
inredningsdetalj och att ge stämningsljus. Denna indelning är viktig att göra för att 
förtydliga att golvarmaturerna inte nödvändigtvis vänder sig till samma köpare.  

Vi kan av undersökningen urskilja att funktion går före form och pris när vi frågar 
de äldre(dem i grupperna 46-55år och +56år) detta för att de söker en lösning på 
ett ljusproblem och inte en inredningsdetalj som det visat sig att de yngre köparna 
(de i grupperna 25-35år samt 36-45år) prioriterar. I undersökningen framkom 
också en indikation på vilket pris konsumenterna är villiga att betala för en 
armatur som inkorporerar tidigare nämnda önskefunktioner och krav, det pris 
som framkommer som maxtak är 3000kr men ingen av de svarande enheterna 
angav ett pris under 1500kr.  Avslutningsvis kan sägas att resultatet lett oss till att 
forma några ledord för i vilken riktning vi bör tänka när vi ska utforma ett 
alternativ till golvarmatur. Som slutlig kommentar vill vi förtydliga vad för svar vi 
fått för respektive frågeställning.  
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Vad är en golvarmatur, form och funktionsmässigt i gängse syn? 

Enligt vad vi kan utläsa från intervjuerna så är den gängse synen på vad en 
golvarmatur relativt homogen och samtliga enheter som vi kan se redovisas ovan 
ser framför sig en armatur av typen stag+skärm+fot när de tänker ”golvlampa”. 

Vilken/vilka funktion/er är det en konsument är ute efter då de inhandlar en golvarmatur? 

Beroende av vilken ålder de svarande enheterna varit i har vi här fått i grund två 
olika svar där vi ser en markant skillnad mellan svarande i ålder 25-45år och 
svarande i ålder 46-55år samt +56år. Där den yngre åldersgruppen efterfrågar 
funktioner som är svåra att hitta bland dagens golvarmaturer, de önskar färg, 
ljusreglering och en armatur som med enkla medel kan förändra känslan av ett 
rum. De svarande i den äldre ålderskategorin svarade uteslutande att de sökte 
läsljus och som vi då kan fårstå av dagens utbud ser de inga svårigheter i att hitta 
en golvarmatur i belysningsfackhandeln.  

Uppfyller dagens golvarmaturer de funktioner som konsumenterna söker? 
 
Ja de gör dem i avseendet för de konsumenter som söker en läslampa men svaret 
blir nej för de konsumenter som söker en golvarmatur för stämningsljus. 
 
 

5.3 Förslaget 

5.3.1 Designprocessen  

Vi kommer här att beskriva vår arbetsgång med att designa ett alternativ till 
golvarmatur i designprocessen. Vi kommer även utifrån vår studie förklara hur vi 
kom fram till ett förslag på en alternativ golvarmatur efter de önskemål och 
funktions krav vi fått. 

 

5.3.1.1 Uppstartande 

Eftersom vi undermedvetet funderar kring former och designer under hela arbetet 
så valde vi tidigt att skriva ner tankar och idéer även om vi inte just då gick vidare 
med dem utan fokuserade i det läget på att analysera undersökningen och skapa 
våra stöddokument (bilaga 3 och 4). Det var viktigt för oss att göra detta innan vi 
gick vidare till skapandeprocessen så vi hade all information vi behövde innan vi 
låste oss i en idé. Eftersom det uppkommit fler önskemål på funktioner som vi 
finner spännande så kommer vi att redovisa ett resultat av vår tolkning i avseendet 
form, funktioner och estetik. Vi inleder vårt designarbete med att utforma ett 
koncept för golvarmaturen, detta i slutskedet av vår undersökande del av 
projektet. 
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5.3.1.2 Analys  

Efter att vi genomfört våra intervjuer och analyserat resultatet av dem gick vi 
således vidare med att påbörja utformningen av ett alternativ till golvarmatur. Från 
intervjuerna tog vi fram ledord från de meningar och ord som var mest frekventa 
från våra intervjuade enheter:  

 Avvika från dagens mest dominerande utseende (stag+skärm+fot) frångå! 

 Sovrum, vardagsrum, hall, alla rum 

 Snygg inredning & ljusfunktion (mys, häftig, accent, effekt, stämning) 

 Skifta färg  

 Dimmer 

 Styrbar optik, ska kunna förändra ljusbilden  

 Inredningsdetalj 

 Snygg 

Vi använde ledorden(de praktiska) för att utforma en verbal brief (bilaga 3) vilken 
kom att bli vår utgångspunkt för idéer till en alternativ golvarmatur. Eftersom vi 
inte har en beställare utgår vi utifrån de indikationer vi fått från våra intervjuer och 
tänker således att alternativet till golvarmatur skall motsvara konsumenternas 
förväntningar och krav, det är alltså dessa som återfinns i den verbala briefen och 
ej en beställares krav och förväntningar vilket det vanligtvis är.  

Med den verbala briefen som grund skapade vi en design brief, detta dokument 
skapas normalt sett i samarbete med en beställare/kund men eftersom en 
beställare saknas i vårt fall så använder vi resultatet från våra intervjuer som ett 
underlag för att gå vidare med koncept och idé. Men innan vi satte igång att 
generera lösningar för produkten gjorde vi en funktionsanalys. För hela 
funktionsanalysen se bilaga 5. 
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5.3.1.3 Koncept och idé 

För att generera idéer började vi skissa slumpartat med våra ledord i åtanke. 
Skisserna gick vi igenom tillsammans och började diskutera vilken av idéerna vi 
tyckte kunde införliva våra ledord bäst. När vi valt en av skisserna började vi titta 
på möjligheterna för att skapa en prototyp och om detta skulle vara möjligt eller 
om vi skulle fokusera på att göra ett koncept, beroende av tid och resurser.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tidig idé skiss (bortse från benen) 

Funktioner  

Armaturens huvudfunktion är att avge stämningsljus. Ljuset skall av brukaren 
kunna regleras såväl i ljusnivå som i färg. Färgen skall man kunna bestämma helt 
efter humör och önskad stämning i rummet, kanske starkt blått i rummet när 
lördagens fest ska stunda eller varmt glödljus liknande färg på en låg nivå när man 
sitter i soffan och myser. Armaturen skall vara rund/oval och vara delad i två 
delar. Armaturens ovansida skall kunna användas som en avlastningsyta för t.ex. 
en blomma, en bok, en väckarklocka eller en kopp te. Genom att trycka till på 
armaturens ovansida ska den tvådelade armaturkroppen kunna delas och en ny 
ljusbild erhållas, reflektorerna skall kunna ge ett mönster i ljuset som ska kunna 
reflekteras på såväl väggar som på golvet. Det är av största vikt att brukaren själv 
kan förändra den ljusbild och ljusfärg helt efter eget tycke. Nedan listas 
armaturens funktioner och till viss del form: 

 Reglerbart ljus (förändra ljusintensitet, låg, medel, hög ljusnivå etc.) 

 Färgat ljus 

 Rund/oval 

 Två delad armaturkropp 

 Tryckas på 

 Avlastningsyta 

 Möjligt att förändra ljusbilden 

 Flyttbar 
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Flexibilitet 

Vi förespråkar en design som kan stå på golvet med hjälp av en hållare. Hållaren 
kan också flyttas mycket enkelt vilket gör användningsområdet för armaturen 
mycket brett, brukaren kan t.ex. välja att ha armaturen placerad såväl på golvet 
som på en byrå eller i bokhyllan. Hållaren hjälper också till att få upp ljuskällans 
höjd från golvet. Genom att göra designen delbar så finner vi att man kan använda 
armaturen på olika sätt för olika tillfällen, t.ex. kan armaturen när den är delad och 
ger ett mönster i ljuset vara effektfullt vid en fest av något slag samtidigt som när 
armaturen är så att säga stängd kan den passa sig bra i vardagen. Att användaren 
kan välja att ha armaturen placerad på sin fot bredvid soffan eller placerad i 
bokhyllan, på bordet eller i sovrumshörnet tror vi gör variationsmöjligheterna 
betydligt fler än om vi väljer en fast fot på armaturen. Kan man skapa 
förutsättningar för flera användningsområden så anser vi att värdet av produkten 
kommer att öka. Grundtanken kring armaturen är att den ska kunna förändra 
uttrycket och känslan i rummet där den placeras, dels genom att färgen kan ändras 
men även att genom att ljusintensiteten är justerbar och armaturen mycket flexibel 
i avseende för var du kan placera den. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Alternativ till armaturfot 

Avlastningsyta 

Önskemål om att armaturen skall fungera som något utöver en ”vanlig” 
golvarmatur gav oss idén att integrera en yta för avlastnings på armaturen. Här 
kom vi fram till att det går att kombinera golvarmaturen med flera olika typer av 
praktiska funktioner men vi valde att lägga fokus på en avlastningsyta på 
armaturens ovansida, ni ser den som en nedsänkning mitt på ovansidan av 
golvarmaturen på skisserna nedan, figur 4. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Yta för avlastning 
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Ljuskälla - RGB LED 

Eftersom det under våra intervjuer framgick ett önskemål om valbarhet av färgen 
på armaturens ljus så föll valet av ljuskälla på RGB LED (www.optoga.se, 2010-0-
27). Att ljuskällan kan regleras i styrka var också ett tydligt önskemål från de 
intervjuade så en RGB LED som kan ljusregleras ser vi som en nödvändighet. 
RGB LED möjliggör justering mellan olika färger genom att kombinera rött, 
grönt och blått ljus. Lampornas kapacitet varierar men idag kan man få upp till 16 
miljoner färger att välja bland, allt från ljus som påminner om dagsljus eller som 
påminner om varmt glödlampsljus till lila- eller gröntljus(www.philips.se, 2010-04-
20). Flera varianter har dock ett fast färgläge och tillåter inte valmöjligheten att för 
användaren själv välja färg eller hur lång tid lampan ska hålla just den valda färgen 
vilket inte fungerar för de funktioner vi tänkt oss.  

Det största problemet är att flesta RGB LED som finns på marknaden har ett 
förinställt tidsintervall på hur länge en viss färg hålls av lampan innan den byter till 
nästa och vi önskar en lampa där ljusfärgen bestäms av användaren själv beroende 
av sinnesstämning eller tillfälle. Vi fann dock en lämplig ljuskälla och lämliga 
komponenter att använda i vår armatur, ljuskällan och komponenterna tillåter att 
armaturen styrs från en fjärrkontroll och som tillåter brukaren att själv helt och 
hållet bestämma vilken färg och ljusnivå denne önskar. Ljuskällan och 
komponenterna finns idag i armaturen Living Colors från Philips 
Lighting(www.philips.se, 2010-04-20). Ett problem är dock att Living Colors 
endast säljs som en hel armatur medans vi endast är ute efter den ljuskälla och de 
komponenter som ingår i armaturen. Mer om detta i avsnittet bearbetning lite 
längre fram i dokumentet.  

 
Figur 5. Philips armatur Living Colors med fjärrkontroll 

Källa www.lighting.philips.com (2010-04-20) 

 

 

http://www.optoga.se/
http://www.philips.se/
http://www.philips.se/
http://www.lighting.philips.com/
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Materialval  

För att få ut den visuella effekten som vi strävar efter så rekommenderar vi att 
använda ett plastmaterial som är en vidareutveckling av plexiglas och heter Truled 
(www.plexiglas.de 2010-04-30)till armaturkroppen. Genom att välja detta 
plastmaterial så fås en relativt enkel tillverkningsprocess och armaturen klarar även 
av de påfrestningar och krav som vi upplever ställs på en sådan här produkt som 
t.ex. det ska klara av att bli till knuffat och falla. De metalldetaljer t.ex. 
infästningsanordningar eller liknande som behöver ingå i armaturen kommer 
kunna vara i lackat stål. När det gäller reflektorerna i armaturen som skall sprida 
ljuset från och i armaturen så kan vi inte specificera ett specifikt material t.ex. plast 
eller aluminium utan att göra laborationer vilket vår tid och våra resurser ej räckt 
till.  

Enligt den information vi fått fram efter ett handledningssamtal med Magnus 
Wikander (Industridesigner/ljusdesigner samt doktorand inom 
belysningsvetenskap på Tekniska högskolan i Jönköping) så kan ett plastmaterial 
fungera mycket bra ihop med de ljusfunktioner som vi eftersträvar, detta är dock 
omöjligt för oss att svara på utan att genomföra grundliga laborationer. 

Materialvalen är gjorda med visuella effekter i åtanke men också med tanke på 
miljön. Genom att välja ovan nämnda material så blir delar av armaturen 
återvinningsbara. Att ta miljön i beaktande vid framtagandet av en ny produkt 
känner vi är av stor vikt.  

Vid användning av LED som ljuskälla måste man ta med i beräkningen av 
materialval att den har en hög värmeutveckling bakåt från sig. Det är dock ingen 
fara för värmeutveckling framåt (www.optoga.se, 2010-04-27). Eftersom LED 
ljuskällan utvecklar värme bakåt i armaturen betyder det att vi här behöver ha 
någon form av värmeavledande material oftast någon metall. Vi vet att 
platsmaterialet till armaturkroppen klarar värme mycket bra då den är utvecklad 
för att fungera med LED (www.plexiglas.de 2010-04-30).  Vi har dock inte tittat 
närmre på vilka material som är värmetåliga för den bakre värmeutvecklingen som 
skulle ske i botten av armaturen men vi skulle rekommendera någon typ av metall. 

http://www.plexiglas.de/
http://www.optoga.se/
http://www.plexiglas.de/
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5.3.1.4 Bearbetning 

Som vi nämnt tidigare har vi funnit att de komponenter och den ljuskälla som vi 
önskar använda finns på marknaden men saluförs idag som en komplett armatur; 
Living Colors från Philips Lighting, tyvärr så har det med våra kontakter och med 
den tid som vi haft till vårt förfogande visat sig ogenomförbart att få tag i dessa 
komponenter utan att köpa hela Philips armatur. På grund av detta fick vi titta på 
alternativ till de komponenter som vi funnit i Philips Living Colors. Efter att ha 
varit i kontakt med flera leverantörer och tillverkare för att försöka hitta ett annat 
alternativ på RGB LED som erbjuder ljusregleringsfunktion har visat sig svårt. 
Alternativ till ljuskälla och komponenter finns men dessa är allt för kostsamma för 
oss som studenter och tyvärr så kan vi inte skapa en prototyp med rätt 
komponenter i dagens läge. Möjligheten att skapa en prototyp av armaturen med 
en annan ljuskälla övervägdes men då vi anser att välja en annan ljuskälla kraftigt 
skulle avvika från den målbild vi satt upp för armaturen så vi väljer att presentera 
ett koncept med skisser och 3D modeller istället för en prototyp som inte 
representerar det vi är ute efter att skapa.  

Att ta fram själva armaturkroppen i ett prototyputförande till en rimlig kostnad för 
oss som är studenter har visat sig svårt. För att kunna tillverka armaturen och ens 
att göra en prototyp av armaturen krävs att vi tar fram ett verktyg. Ljuskälla och 
elmateriel till armaturen medför kostnader vilka vi i dagsläget inte kan täcka. Vi 
skulle behöva göra omfattande laborationer för att helt kunna bestämma material 
och ljuskälla till armaturen vilket vi inte hunnit med under arbetets gång. Summa 
kardemumma av detta blir att vi inte kan säkerställa de funktioner vi vill att 
armaturen ska ha i en prototyp just nu. Vi kan inte försäkra oss om att 
materialrekommendationen fungerar tillsammans med ljuskällan och eftersom vi 
saknar så vitala komponenter som ljuskällan och reflektormaterial. På grund av 
detta så valde vi att illustrera funktioner och estetik i ett koncept istället för med 
en prototyp. Eftersom vi från början siktat på att skapa en prototyp av vår 
tolkning av produkten men misslyckats med detta riktar vi fokus på att istället 
presentera ett koncept för golvarmaturen. Vi kommer att försöka skapa en visuell 
bild av vad vi tänkt oss och hur produkten skulle kunna se ut, vi kommer även att 
försöka förmedla de funktioner och effekter som armaturen skall erbjuda 
brukaren genom skisser och 3d modeller. 
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5.3.1.5 Resultat och analys  

När vi påbörjade detta arbete så anade vi inte att det skulle komma så många 
önskemål om funktioner som det gjorde, vi trodde snarare att synpunkterna skulle 
gälla designen. Efter att ha analyserat våra data och försökt kategorisera de olika 
inslagen så växte behovet av att få in funktioner som idag inte kan anses som 
vanliga hos golvarmaturer för privat bruk t.ex. färgat ljus och reglerbart ljus. Med 
detta i åtanke så skapades en funktionsanalys(bilaga 4) som låg till grund för vilka 
olika tekniska och praktiska funktioner som vi anser vara möjliga att integrera i 
golvarmaturen. Funktions analysen baserar på den information vi fått från våra 
intervjuer och innehåller därför sådant som kan utläsas av resultatet från 
konsument intervjuerna. Vi har t.ex. valt att inkludera ljusreglering och färg på 
ljuset i armaturen vilket efterfrågades som ljusfunktioner av konsumenterna. 
Armaturen har även fått en avlastningsyta vilket var något som vi kom på när vi 
såg resultatet av vilka praktiska funktioner en konsument önskar ha inkluderade i 
sin golvarmatur. Detta grundas på svaren från bland annat intervjufråga 3 och 4 i 
konsument intervjuerna.  

Tack vare vår studie kunde vi se en skillnad på den svenska marknaden där den 
äldre generationen(åldersgrupp 45år och uppåt) främst söker allmänljus och mer 
specifikt läsljus. Detta ser vi både i resultatet från butiksförsäljarintervjuerna och i 
intervjusvaren från konsumenterna. Då vi i vår observation av marknaden har 
insett att det idag finns många olika produkter som är inriktade på just 
läsjus(bilaga 1) så valde vi att inte fokusera på detta i vårt förslag till golvarmatur. 
Detta förslag riktar sig således till ålderskategorin 25-45 år och tillgodoser inte de 
förväntningar som de äldre konsumenterna ställer på allmänbelysning och läsljus, 
detta alternativ lägger fokus på stämningsljus och inredning, vilket vi av intervjun 
med konsumenterna sett efterfrågas.  

Eftersom vi av fått fram förslag till flera funktioner så började vi med att 
undersöka möjligheterna för att bygga en prototyp för att visa den ljuseffekt och 
design vi önskade uppnå med golvarmaturen. Som vi nämnt tidigare lyckades vi 
tyvärr inte få tag i de önskade och behövda komponenterna för att erhålla önskade 
ljusfunktioner vilket gjorde att vi inte gjorde några större efterforskningar på 
konstruktionslösningar. Vi anser dock inte konstruktionsprocessen som ett hinder 
för att ta fram vår golvarmatur som produkt eller prototyp i dagens 
industrisamhälle. Då att ta fram en prototyp visade sig för krävande i avseende av 
tid och resurser valde vi att skapa modellen i 3D-studio max(visualiseringsprogram 
för att skapa 3D modeller)och istället förklara vår golvarmatur som ett koncept 
som vi anser ha en möjlighet att nå en outnyttjad del av den svenska 
armaturmarknaden. 

Bilderna som tagits fram är till för att påvisa ljuseffekter av armaturen snarare än 
den slutgiltiga designen av armaturen. Bilderna har gjorts med resultatet av 
konsument intervjuerna i åtanke, vi fick bland annat som svar att en golvarmatur 
kan man tänka sig ha i såväl vardagsrum som sovrum. Bilderna nedan redovisar 
därför olika exempel på några av de 16 miljoner ljusfärger LED kan kombineras 
till att ge. Syftet med att visa de olika färgerna är för att påvisa hur färgerna kan 
spegla rummet och känslan av rummet på olika sätt. 
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Figur 6. 3D visualisering av ljuseffekt 

 

 

 

Figur 7. 3D visualisering för att visa ljusbild och ex. på ljusfärg samt ljusintensitet. 
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Genom att med enkla medel kunna justera färgvalet till önskat läge förändrar vi 
stämningen och hela sinnesbilden av rummet. För att tydligt se skillnaden se figur 
6(ovan) och figur 7(ovan) där det är samma ljusintensitet på alla foton och bara 
färgvalet justerats. Kanske kan bilden med det vita ljuset sägas ge ett kallare 
intryck än t.ex. det lila ljuset. På dessa bilder användes två armaturer en på vardera 
sidan av sängen för att kunna spegla den praktiska funktionen med 
avlastningsmöjligheten på armaturens ovansida som på bild 6 och 7, ett 
nattduksbord. Armaturen får tack vare flera funktioner ett annat värde, den kan 
användas till mer än bara sprida ljus. Som vi nämnt tidigare var vi förvånade över 
att flera av våra enheter i intervjuerna svarade att de önskade praktiska funktioner 
utöver ljuset i armaturen. Detta önskemål om att inkludera andra praktiska 
funktioner i armaturen ledde oss till att göra en egen tolkning som genom att ge 
armaturen en yta för avlastning vilken dels kan användas som sängbord, soffbord 
eller varför inte som avlastning i hallen att lägga nycklar på eller ställa telefonen på. 

Illustrationen nedan(figur 10) visar istället armaturen i ett vardagsrum för att 
påvisa skillnaden i en annan typ av miljö. 

 

 

Figur 8. 3D visualisering för att visa ljusbild och ex. på ljusfärg samt ljusintensitet. 
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Som vi tidigare omnämnt kom önskemål om att armaturen efter brukarens behov 
skall kunna sprida olika ljus/skuggbilder som ytterligare förändrar hur brukaren 
uppfattar rummet. Exempel på mönster i ljuset kan ses nedan i figur 10. Att alla 
ljusfunktioner i armaturen kan styras via en fjärrkontroll ser vi som nödvändigt för 
att brukaren skall vilja använda armaturens alla funktioner, om brukaren måste 
göra något omständigt för att komma åt av/på knapp eller dimmer så kommer 
hon/han heller inte att använda dessa funktioner(Norman, 2002). För att kunna få 
mönsterspridning av ljuset så funderade vi på olika möjligheter att styra en sådan 
effekt. Vi förmodar att det skulle gå att lösa genom att ha armaturen delbar så att 
man kan justera den mellan två lägen, öppen och stängd och då vid de olika lägena 
möjliggöra två olika ljusbilder eller fler. Vid öppen armatur möjliggör man för 
spridning av ljuset på såväl golv som väggar eller närastående möbler. 

 

Figur 9. Visar exempel på mönsterspridning i ett mörklagt rum. 

 

 

Figur 10 & 11- Visar det förmodade utseendet i stängt och öppet läge. 
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Fjärrstyrningen anser vi underlättar för brukaren att snabbt och enkelt kunna 
förändra rummets utryck för att passa det dagliga ändamålet eller efter brukarens 
sinnesstämning. Genom att ge armaturen en praktisk funktion så anser vi att den 
inte blir en modefluga som snabbt förlorar sitt värde utan att armaturen växer in i 
brukarens dagliga liv. 

 

 

Figur 12. Visar Philips fjärrkontroll med nödvändiga funktioner. 

Källa: www.lighting.philips.com (2010-04-20) 

 

För att visa fler möjliga färger finns illustrationen nedan och en illustration av en 
annan alternativ placering av armaturen än på golv vilket det är tanken att den 
tidigare nämnda armaturfoten skall kunna möjliggöra. 

 

Figur 13 till vänster. 3D visualisering av olika färger armaturen kan få, det finns omkring 

16miljoner färger att välja på för brukaren. Figur 14 till höger. Visar ett tänkbart 

användningsområde. 

 

 

http://www.lighting.philips.com/
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Metoddiskussion 

Vi utgick från en kvalitativ metodansats och valde iterativ metod och kvalitativa 
undersökningsinstrument. Våra frågeställningar ansåg vi lättast skulle besvaras 
genom intervjuer och analys av intervjuer samt en observation av 
belysningsutbudet i Sverige. Fördelen med att intervjua var att vi kom åt de djupa 
och nyanserade svar vi var ute efter. I efterhand kan dock sägas att vi önskat 
intervjua fler enheter, såväl butiksförsäljare som konsumenter, för att kunna öka 
undersökningens kvalitet något, dock begränsades antal enheter av den tid och de 
resurser vi hade. Vi har under arbetets gång både känt oss nöjda och missnöjda 
med att valt en iterativ metod, den har varit bra i det avseende att vi i början inte 
hade så mycket information om området mer än egna aningar och icke 
undersökande observationer av marknaden. Metoden gjorde oss dock smått 
stressade över tanken på att varje steg i undersökningen måste följas av en 
noggrann analys för att kunna leda vidare till hur man ska gå tillväga med nästa 
steg. Efter våra initiala observationer under förundersökningen fick vi göra vår 
första analys och efter att ha gjort den så lade sig stressen av att vi skulle analysera 
flera steg för vi upplevde inte första analysen som så svår som vi förväntat oss och 
vi fick tack vare denna metod snabbt svar att bygga vidare undersökningen på. 

Det var också svårt att formulera våra intervjufrågor så att vi kunde vara säkra på 
att få de djupa och nyanserade svar vi var ute efter. Efter att ha fått hjälp av lärare 
på skolan så lyckades vi formulera relativt öppna frågor efter vad som vi nämnt 
tidigare kallas halvstrukturerade (Norman, 2002). Vi testade frågorna på vänner 
och bekanta så vi kunde se om vi verkligen fick svar som vi ville ha. Om vi inte 
vidtagit detta sista moment tror vi en del av frågorna blivit för öppna och gett 
sämre data för oss att analysera.  

Så här i efterhand kan också sägas att vi känner oss nöjda med de svar vi fått från 
intervjuerna då de besvarade samtliga av våra frågeställningar och gav dessutom 
tillfredställande svar på ett sätt vi inte förutspått, dock ska nämnas att vi gjorde en 
miss med våra intervjufrågor som kompromissade undersökningsresultatet till viss 
del. Vi hade en förväntan på att få svar som kunde ge oss indikationer om vilken 
form en konsument är ute efter eller i vilket material de önskar en golvarmatur i, 
tyvärr fick vi få svar som direkt talade om något av detta för oss. Så summa 
kardemumma kan sägas att vi är nöjda med vårt metodval och med sättet att jobba 
med iterativ metod vi ser likväl att vi i framtiden behöver lägga ytterligare kraft på 
hur vi utformar intervjufrågorna.  
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De svar vi fått i undersökningen och på våra frågeställningar anser vi inte vara 
kompromissade av vår valda metod. Vi anser inte att undersökningsresultatet 
påverkats negativt av metoden i avseendet reliabilitet. Vi tror inte att om vi 
genomför studien igen med samma personer, metoder och frågor skulle få ett 
annat resultat än det vi redan fått vilket vi anser styrka arbetets reliabilitet. 
Validiteten ser vi kan ha kompromissats på grund av antalet undersökningsenheter 
i intervjuerna och av vårt urval av undersökningsenheter till konsument 
intervjuerna. Kanske kunde vi varit mer specifika i fråga om vilken ålder de 
intervjuade hade. Vi är ändå nöjda med urvalet inför butiksintervjuerna då dessa 
gjordes på en informationsbaserad grund ser vi att det höjer undersökningens 
validitet. Parallellt med den iterativa metoden använde vi oss av designprocessen 
för att få struktur på designbiten av arbetet. Designprocessen har fungerat bra och 
genom att den är föränderlig och anpassas efter situationen (www.svid.se, 2010-
05-07) kunde vi med den vara flexibla när vi insåg att göra en prototyp inte skulle 
bli av. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med det här projektarbetet var att ta fram ett alternativ till golvarmatur 
för den privata marknaden inom belysningsområdet i Sverige.  

Våra frågeställningar lyder: 

1. Vad är en golvarmatur, form och funktionsmässigt i gängse syn?  
2. Vilken/vilka funktion/er är det en konsument är ute efter då de inhandlar 

en golvarmatur?  
3. Uppfyller dagens golvarmaturer de funktioner som konsumenterna söker? 

Vi kommer nu att diskutera de olika frågeställningarna i tur och ordning och 
därefter redogöra för våra slutsatser från studien. 

 

6.2.1 Vad är en golvarmatur, form och funktionsmässigt i gängse syn?  

Den här frågan besvarades med hjälp av en tvådelad intervjufråga under 
konsumentintervjuerna, det vi var ute efter var att få spontana svar på vad 
konsumenterna anser vara en golvlampa. Dels ville vi veta detta för att fastställa 
att alla enheter hade samma bild, för annars skulle det bli svårt för oss att fortsätta 
våra intervjuer och tro att alla enheter svarade på samma saker utifrån samma 
perspektiv. Det var också av intresse för oss att se hur dominerande den form, 
som vi valt att kalla traditionell i rapporten, var bland enheterna. Då många av 
enheterna dessutom gav svar på mer än vi frågade om fick vi här mycket 
information att bygga vidare på t.ex. var det många enheter i de yngre 
ålderskategorierna (25-35år samt 36-45år) som rent ut svarade att golvarmaturer 
helt enkelt är fula. Denna starka reaktion stärkte vårt antagande om att det finns 
ett outnyttjat kundsegment att nå på golvarmaturmarknaden.  

http://www.svid.se/
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6.2.2 Vilken/vilka för funktion/er är det en konsument är ute efter då de 
inhandlar en golvarmatur?  

Som vi kan se av undersökningen så finns det inget entydigt svar på vår 
frågeställning. Då vi upptäckte att kunderna kan delas in i två behovskategorier så 
var det givet att deras olika behov kräver olika funktioner. De kategorier som vi 
kan dela in konsumenterna i är de som söker ljusfunktioner för läsljus och 
allmänljus och de som söker ljusfunktioner för stämningsljus och en 
inredningsdetalj. Så kortfattat kan sägas att de funktioner som efterfrågas är dels 
läsljus och allmänljus men å andra sidan också funktioner som ljusreglering, färgat 
ljus, praktiska funktioner, stämningsljus, inredningsdetaljer mm. 

 

6.2.3 Uppfyller dagens golvarmaturer de funktioner som 
konsumenterna söker? 

Precis som föregående frågeställning kan inte denna besvaras entydigt. Eftersom 
vi upptäckt att konsumenterna kan delas in i två grupper och dessa söker olika 
funktioner så kan sägas att dagens golvarmaturer både uppfyller och inte uppfyller 
konsumenternas önskade funktioner. Vi har sett vid besök av Nordic Light and 
furniture fair samt vid besök hos belysningstillverkare under Designers Saturday 
att alternativ till de mer traditionella golvarmaturerna finns, dock till högt pris och 
sällan tillgängliga i belysningsfackhandeln. Dessa armaturer kan i vissa fall 
återfinnas i inredningsbutiker. De mer traditionella golvarmaturerna kan däremot 
återfinnas i så gott som samtliga butiker inom belysningsfackhandeln så för dem 
som söker dessa blir svaret ja på frågeställningen om inte så blir svaret nej.  

 

6.2.4 Summering  

Vi valde i undersökningen att titta på den kategori som inte köper golvarmaturer 
och försökte få fram varför dessa enheter inte är intresserade av de golvarmaturer 
som erbjuds på dagens marknad. Detta gav oss mycket information som vi inte 
väntat oss få vid inledandet av undersökningen. Vi förmodade att de svarande 
skulle säga att det i huvudsak är missnöjda med formspråket på dagens 
golvarmaturer, det estetiska. Av undersökningen ser vi dock att flera av enheterna 
saknade många praktiska funktioner med en golvarmatur, funktionerna de saknar 
finns inte alls eller erbjuds på vissa håll med då till ett mycket högt pris.  Efter att 
ha analyserat resultatet av undersökningen kunde vi besvara våra frågeställningar 
och därefter påbörja designprocessen. Designprocessens mål var inledningsvis att 
presentera undersökningsresultatet i form av en prototyp. Tyvärr visade det sig 
längs med vägen att våra resurser inte skulle räcka till i avseende av tid och 
ekonomi. För att ändå uppnå vårt syfte och ta fram ett alternativ till golvarmatur 
så fick vi istället fokusera om målet mot att försöka förmedla vårt 
golvarmatursalternativ och dess koppling mellan flexibilitet, praktiska funktioner, 
ljusfunktioner och valmöjligheter för brukaren i form av färg och ljusintensitet 
och redovisa detta i form av 3D visualiserade bilder och skisser. 
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Det finns som det i vår undersökning framgår en stark antydan till att marknaden 
för golvarmaturer är delad i två halvor, de som köper dagens golvarmaturer och de 
som inte köper dem. Det som gör att några väljer att köpa och andra inte, tycks i 
grund och botten beror på brukarens behov men också mycket på ålder. Det är 
idag de äldre (46-55år och +56år) som köper golvarmaturer, vilket inte förvånar 
oss då vi vet att personer ser sämre med åren och behovet av extra ljus vid t.ex. 
läsning ökar då (Starby, 2006). Eftersom de flesta av golvarmaturerna, som vi 
anser vara likformiga, är den modell som dominerar utbudet på marknaden så är 
det inget större bekymmer för den som letar efter en läslampa eller en golvarmatur 
för allmänljus att hitta en.  

De som inte köper golvarmaturerna är de i de yngre målgrupperna(25-35år samt 
36-45år) de svarade i undersökningen i tillägg till att svara att en golvarmatur för 
dem är modeller av traditionell form sa också med eftertryck, att de aldrig skulle 
köpa en sådan för de är så fula mm. När det gäller dessa yngre målgrupper så 
söker de efter mer estetiskt tilltalande golvarmaturer som även sammanfogar 
praktiska funktioner med ljusfunktioner.  

 

Vi hade inte kunnat föreställa oss i inledningen av arbetet att vi skulle få så många 
förslag på praktiska funktioner i kombination med ljusfunktioner. Att det finns 
dem som idag inte köper golvarmaturer ser vi som potentiella konsumenter. Dessa 
konsumenter är de som inte vill ha en golvarmatur med traditionell form. Ett 
kundsegment som söker det som inte idag erbjuds i belysningsfackhandeln men i 
vissa fall förekommer i inredningsfackhandeln. Den traditionella formen beskrivs 
av majoriteten enheter i undersökningen som ”stag+skärm+fot” en armaturtyp vi 
under våra observationer sett är den mest vanligt förekommande på 
golvarmaturområdet. Att det verkar finnas ett område på marknaden som nyttjas 
sparsamt och av ett fåtal aktörer tycker vi borde göra golvarmaturområdet 
intressant för flera tillverkare och leverantörer att titta närmare på.  

Vi kan se tecken på att produkters livscykel blivit kortare under de senaste åren, 
för ett par år sedan räckte det till exempel med att ett företag kom med en vår och 
en höst kollektion. Idag pratar insatta i ämnet om att man är nere på kvartals 
intervaller för att  kunna tillfredställa marknaden(Broman & Schiller, 2008). Att 
marknaden kräver ständig förändring i ett högt tempo tror vi att vi kan bemöta 
genom att kombinera en armatur med praktiska funktioner och 
ljusestetiska/ljustekniska funktioner. Detta ser vi som en bra möjlighet för oss 
som kan presentera ett alternativ till dagens golvarmaturer. 
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6.3 Slutsatser 

Som vi nämnt vid flera tillfällen tidigare i rapporten ser vi efter vår undersökning 
att det finns en antydan till ett outnyttjat kundsegment på den svenska 
armaturmarknaden idag. Vi rekommenderar att armaturtillverkare tar en ny titt på 
marknaden och gör en mer grundlig marknadsundersökning än vår. Detta för att 
se om det vi hittat är tillämpligt på hela marknaden. Att det finns många som vill 
ha en golvarmatur men som helt enkelt inte kan hitta en med de funktioner de 
önskar har vi sett i undersökningen. Gäller det samma för än fler konsumenter så 
förstår man nog att det finns en hel del pengar att som tillverkare att tjäna på att 
hitta tillfredställande alternativ av golvarmaturer för konsumenterna. Kanske kan 
vår undersökning och vårt alternativ av en golvarmatur öppna ögonen för 
personer i design och belysnings branschen att ta vara på de önskemål och krav på 
funktioner som konsumenter som inte söker en golvarmatur vill ha.   

Vi ser att konceptet också kan fungera i en systemdesign, där det inryms olika 
typer av golvarmaturer som alla frångår den traditionella armaturens funktion med 
läs- eller allmänljus. Kanske kan man även se det som en produktfamilj och 
tillämpa vårt koncept även på tak- eller väggarmaturer. Vi vill uppmana tillverkare 
att komplettera marknaden för golvarmaturer för att nå detta nu icke nådda 
kundsegment.  

Genom att idag inte erbjuda alternativa golvarmaturer tror vi såväl tillverkarna och 
belysningsfackhandeln går miste om ett kundsegment vilket vårt 
undersökningsresultat antyder, även om omfattningen av undersökningen kan ses 
som för liten för att tillämpa på en population så stor som alla konsumenter. Att 
det finns potentiella konsumenter som idag inte köper golvarmaturer visar, tycker 
vi, att det finns utrymme för en golvarmatur som kan tilltala den som inte söker en 
golvarmatur med traditionell form. Så med vår studie vill vi rekommendera 
tillverkare att ta fram armaturer för detta kundsegment, till ett rimligt pris, med en 
förhoppning om att själv få delta i den processen.  

Avslutningsvis vill vi säga att vår intention fortfarande är att skapa en prototyp 
som vi önskar ska tas i produktion i en inte allt för avlägsen framtid. För att kunna 
göra detta måste en material- och ljuskällestudie av större omfattning genomföras 
samt laborationer.  
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8 Bilagor 
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Bilaga 5 Intervjuguide konsumenter 

Bilaga 6  Rådata – intervju konsumenter 
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Bilaga 1 

Förundersökning 

Bilddokumentation från Nordic Light and furniture Fair i Stockholm februari 2010 samt 
från de butiker som tillät fotografering (de har önskat vara anonyma). Här återfinns också 
en kortare sammanställning av den information vi erhöll från samtal med mässaktörer.  

 

Bilder 
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Sammanfattning av våra samtal med mässaktörer och i viss mån butiksförsäljare 

 

Som ses av bilderna ovan är det mesta vi kan se i grund och botten ett stag, en skärm och 
en fot lika med en golvarmatur. Dessas syfte är onekligen att erbjuda läsljus eller 
allmänljus för brukaren, vilket vi fått veta av såväl mässaktörer som butiksförsäljare under 
våra samtal. Vi fick även under dessa samtal en indikation om att köparna av dessa 
armaturer oftast är i övre medelålder. Som vi nämnt i rapporten fick detta oss att se en 
möjlighet att komplettera marknaden med ett alternativ till golvarmatur som kan tilltala 
även yngre köpare.  

 

Vi märkte på mässan att det finns alternativ redan idag och även i vissa butiker men vi 
såg att priset på dessa låg avsevärt högre än på de traditionella golvarmaturerna och det 
tror vi kan påverka att de inte når ut till den stora massan. Enligt en av mässaktörerna har 
det skett en utveckling av golvarmaturen de senaste fem åren där man kan se att det finns 
en ökad efterfråga på golvarmaturer och armaturer över lag med större fokus på design 
och mindre fokus på ljusfunktion. 

  

http://www.belid.se/Plugins/Album/photoalbum.view.asp?al_id=3641&gr_id=3&back=/rwdx/cache/golvlampor_869.asp?
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=11873&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=20523&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=20605&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=20038&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=20044&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=18479&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=11139&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=19896&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=15134&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=20510&SectionId=973
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=19808&SectionId=973
http://www.belid.se/Plugins/Album/photoalbum.view.asp?al_id=3129&gr_id=3&back=/rwdx/cache/golvlampor_869.asp?
http://www.markslojd.se/Products/Product2.aspx?ItemId=20518&SectionId=973
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Bilaga 2 

Intervju försäljare i ljusbutiker 

Eftersom det är en öppen fråga var det många av enheterna som även gav 
relaterade svar. Dessa finns redovisade i samband med svaret på huvudfrågan 
markerat inom parantes.   

  

De som intervjuats: 

 

Ljusexperten i Kungälv. 

Ljusexperten i Grästorp. 

Ljusexperten i Tyringe. 

Ljusexperten i Jönköping. 

Ljusexperten i Skellefteå. 

Ljusexperten i Sundsvall. 

Ljusexperten i Borlänge. 

Ljusexperten i Karlskrona. 

Ljusexperten i Linköping. 

Jönköpings El affär.  

 

Den fråga vi ställde till anställda inom belysningsfackhandeln:  

 

Vilka är dem som i huvudsak köper de golvarmaturer som ni erbjuder? 

1. 55+ (söker främst läslampor och uppljus) 

2. Stor variation 

3. 60+ (de få designlampor de har köps av yngre par) 

4. 65+ (Söker främst läslampor) 

5. 40 till 60 (söker läslampa och bra ljus) 

6. Blandat (mestadels som läslampa) 

7. 45+ (läslampa, mest kvinnliga kunder) 

8. 40 till 60 (Läslampa) 

9. Blandat (de äldre söker läslampa och yngre vill ha inredningsdetaljer) 

10. Främst äldre (som söker läslampor) 
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Bilaga 3 

Designbrief (verbal + visuell brief) 

 

Verbal brief 

•    Användarens önskemål och behov: 

• Avvika från dagens mest dominerande utseende (stag+skärm+fot) frångå! 

• Sovrum, vardagsrum, hall, alla rum 

• Snygg inredning, ljusfunktion (mys, häftig, accent, effekt, stämning) 

• Skifta färg  

• Dimmer 

• Styrbar optik, ska kunna förändra ljusbilden  

• Inredningsdetalj 

• Snygg 

• Mönster i ljuset 

•    Marknadens krav och förväntningar 

- Målgrupp kvinnor och män I ålder 25år upp till 40år. 

- Pris ut max 3000kr  

- Något som inte ser ut som allt annat gör.  

 

• Identifiera vad den nya produkten skall vara: 

En inredningsdetalj som avger någon form av ljus 

• Beskriv produktens grundfunktion: 

Avge ljus  

• Se produkten på brukaren/användarens sätt: 

En inredningsdetalj för hemmet som tillför rummet något med ljus, form och 
material. 

• Beskriv brukaren och produktens personligheter: 

Brukaren är en kvinna eller man i ålder mellan 25år och 40år. Brukaren söker inte 
en läslampa som de golvarmaturer som finns erbjuder. Brukaren söker en 
produkt som tillför rummet något, skapar ny stämning, ger accentljus eller bara 
förgyller rent estetiskt. 

• Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda: 

Värdet bestäms av att produkten erbjuder funktioner som andra golvarmaturer 
inte erbjuder. T.ex. färgskiftning, att dimma ner, variation och valbarhet. 

• Vilka element avgör den tekniska kvalitén: 

Ljuskällan och produktens yttre material och ytskikt. 
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Vad: Ett alternativ till den traditionella(stag+skärm+fot) golvlampan, golvarmaturen. 
Varför: För att det saknas golvarmaturer på den svenska marknaden som uppfyller de 
önskningar och behov som många konsumenter söker. Bland annat funktioner som inte 
involverar att ge allmänljus eller läsljus utan funktioner som leder tankarna åt ett mer 
evenemangsinriktat ljus. Det saknas idag är bland annat golvarmaturer som kan ändra 
färg, höjas och sänkas, snurras, dimmas, ge mönster i ljuset, förändra stämningen i ett 
rum, tillföra något som inredningsdetalj.  
Vem: kvinnor och män inom ålderspannet 25-40år som är ute efter något annat än en 
läslampa, men som vill ha läslampans flexibilitet, flyttbarhet. De söker en armatur som 
agerar mer som en inredningsdetalj än som en golvarmatur, de vill se att armaturen avger 
färg, att den kan dimmas och att de själva kan byta färg. Konsumenterna frågar efter en 
inredningsdetalj med förmågan att förändra stämningen i ett rum.  
Hur: Genom att skapa en armatur som är ständigt går att förändra och som med enkla 
medel tillför något annorlunda till rummet den är placerad i. Även genom att göra 
armaturen till något mer än bara en armatur utan mer som en lysande inredningsdetalj 
med praktiska funktioner. 
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Vad
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Visuell brief 
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Bilaga 4 

 

Funktionsanalys 

 

Datum 2010-05-03  Ex-jobb 

   

Johan & Kim  Projekt: Golvarmatur  
H= Huvudfunktion. N= Nödvändigfunktion  Ö= Önskvärdfunktion. T= Tveksamfunktion 

 

Egenskaper Grad Begränsning 

Avge ljus H I huvudsak stämningsljus  

 

Äga identitet N  

Äga stabilitet N Vid placering på plan yta 

Äga tydlighet N För att underlätta användandet för brukaren 

Äga ljusjusterings möjlighet N Dimmer på ljuskällan 

Äga färg valmöjligheter N Ljusskenet som ändrar färg (ej armaturen) 

Äga yttålighet N Vid normalt slitage 

Vara mobil N Vid placering på plant underlag 

Äga affektionsvärde Ö Ägaren tröttnar aldrig på produkten, utan 
utvecklar ett förhållande till den. Den innehar 
ett värde hos ägaren 

Vara miljövänlig Ö Tillverkas och målas i nedbrytbart materiel  

Erbjuda avlastning Ö För ett par drinkglas alt. Nycklar och en 
mobiltelefon samt snusdosa 

Skapar ljus/skuggmönster Ö För närliggande golv och väggar 

 Ö  

Avge allmänljus Ö Om möjligt i ett närområde på någon meter från 
armaturen 

Fjärrstyrning  N Via fjärrkontroll som används i direkt anslutning 
i rummet där armaturen placeras 

Erbjuda läsljus O Köp en läslampa 

Erbjuda justeringsmöjlighet Ö Reglerbar i höjdled om ett par decimeter 

Erbjuda förvaring Ö För mindre produkter 
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Intervjuguide - konsument intervjuer 

 

Åldersindelning: 

 

25-35år  36-45år  45-55år  +56år 

 

1. Vad är en golvlampa enligt dig, skissa och/eller besvara med ord 

2. Var tycker du att det passar bra att ha en golvlampa? Tala gärna också om varför.  

( har du ingen golvlampa idag så tänk dig var du tycker en golvlampa skulle passa in) 

3. Vilken funktion fyller en golvlampa för dig? Välj ett av dessa alternativ: Löser ett 

ljusproblem, som en inredningsdetalj, annat. 

4. Finns det någon praktisk funktion som du idag saknar med en golvlampa men som 

du kanske tror kan lösas genom en annan design? 

5. Finns det någon ljusfunktion som du idag saknar hos en golvlampa? 

6. Finns det någon estetisk funktion du idag saknar med en golvlampa? 

7. Om du skulle köpa en golvlampa, i vilket syfte köper du den? (T.ex. jag vill ha bra 

läsljus, städljus, snygg inredning, flexibilitet etc.) 

8. Om du får fantisera fritt, hur ser då din ”önskelampa” ut, vilka funktioner har den? 

Beskriv med ord och/eller en enkel skiss: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

49 

Rådata från Konsument intervjuerna 
 
1.Vad är en golvlampa enligt dig, skissa och/eller besvara med ord 
2. Var tycker du att det passar bra att ha en golvlampa? Tala gärna också om varför.  
( har du ingen golvlampa idag så tänk dig var du tycker en golvlampa skulle passa in) 
3.Vilken funktion fyller en golvlampa för dig? Välj ett av dessa alternativ: Löser ett 
ljusproblem, som en inredningsdetalj, annat. 
4. Finns det någon praktisk funktion som du idag saknar med en golvlampa men som du 
kanske tror kan lösas genom en annan design? 
5. Finns det någon ljusfunktion som du idag saknar hos en golvlampa? 
6. Finns det någon estetisk funktion du idag saknar med en golvlampa? 
7. Om du skulle köpa en golvlampa, i vilket syfte köper du den? (T.ex. jag vill ha bra 
läsljus, städljus, snygg inredning, flexibilitet etc.) 
8. Om du får fantisera fritt, hur ser då din ”önskelampa” ut, vilka funktioner har den? 
Beskriv med ord och/eller en enkel skiss: 

 
 

1. Traditionell syn : IIIII IIIII  IIIII IIIII III 23st 

Avvikande syn på golvlampa: IIIII IIIII I 11st 
2. (Var) 

Sovrum: IIIII II 12St 
Vardagsrum: IIIII IIIIII IIIII III 23st 
Hall: I 1st 
Kök: I 1st 
Badrum: I St 
Samtliga rum: IIIII 5st 
Där man behöver läsljus: IIIII I 6st 
I ett mörkt hörn: IIII 4st 
Överallt där det är mörkt: I 1st 
Färg och form tilltalande: I 1st 
De är fula vill inte ha en: I 1st 
Där jag vill lysa upp något: I 1st 

 
 
 

3. (Funktion) 

Lösa ljusproblem prio 1: IIIII IIIII IIIII I 16st 
Lösa ljusproblem och få snyggarmatur: IIIII I 6st 
Få inredningsdetalj prio 1: IIIII IIIII II 12st 
 
4. Saknad praktisk funktion: 

- Svåra att flytta omkring I 1st 

- Sladdlös III 3st 

- Stabilitet III 3st 

- Vet inte IIIII II 7st 

- Lätta att hitta av/på knapp I 1st 

- Tamburmajor/golvlampa ihop I 1st 
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- Kunna tända golvlampan så som en taklampa på samma ställe, knapp på väggen 

I 1st 

- Med dimmer och snygg! I 1st 

- Fler än en funktion med ljuset I 1st 

- Lampfot som en kruka där man kan plantera I 1st 

- IP klassad för badrum/våtutrymme/uteplats II 2st 

- Ställbarljuskälla typ Zooma I 1st 

- Nej IIII 4st 

- Höj och sänkbar I 1st 

- Förvaring II 2st 

- Snygg släckt och tänd II 2st 

- Barnsäker I 1st 

- Bord på, litet för kopp eller bok II 2st 

- Fler användningsområden I 1st 

- Hjul, enkel att flytta I 1st 

- Olika typ av styrning av ljuset, uttag för el, kombinera med musik I 1st 

 
5. Saknad ljusfunktion: 

- Vet ej III 3st 

- Nej IIIII IIIII  IIII 14st 

- Höj och sänkbar och reglerbart ljus II 2st 

- Spridning av mönster som kan regleras I 1st 

- Olika ljusbilder, skuggor, glitter II 2st 

- Att belysa specifikt område I 1st 

- Styrbar optik IIII 4st 

- Uppfyller flera funktioner I 1st 

- Färgskiftningar/Välja färg IIII 4st 

- Dimma ljuset III 3st 

- Tända lampan som en taklampa knapp på väggen I 1st 

- Dimmbar LED I 1st 

- Läslampa för flera läsare I 1st 

- Helt riktbar armatur för att förändra var ljuset kommer I 1st 

 
 

6. Saknad estetisk funktion: 

- Roligare former/annan form (än stolpe skärm) IIIII IIII 8st 

- Roligare färger I 1st 

- Snygg skärm/mönster i skärm III 3st 

- Sticka ut (bra sätt) II 2st 

- Ljust trä I 1st 

- Plats I 1st 

- Inte se ut som en den tillhör mormor III 3st 

- Nej IIII 4st 

- Vet inte IIIII I 6st 
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- INTE intetsägande/trist I 1st 

- Del av system(systemdesign) I 1st 

- Dimmer IIIII IIIII II 12st 

- Snygg design IIIII I 6st 

- Alla ser likadana ut(mer eller mindre) Frångå detta IIIII IIII 9st 

- Variationsmöjligheter I 1st 

 
7. (Syfte köper du lampan i) 

Kombination av ljusfunktion och estetik: IIIII 5st 
Som en möbel: I 1st 
Ljusstyrning: I 1st 
Flexibilitet: III 3st 
Läsljus: IIIII IIII 9st 
Allmänljus: I 1st 
Stämningsljus/Mysbelysning: IIII 4st 
Vet inte: II 2st 
Snygg inredningsdetalj: IIIII IIIII IIIII II 17st 
Ljusfunktionen: I 1st 

8. Önskefunktioner: 

- Annat material än dagens lampor II 2st 

- Mycket färg I 1st 

- Roliga former II 2st 

- Flyttbar/reglerbar/justerbar ljuskälla I 1st 

- Flera ljuskällor I 1st 

- Dimmerfunktion IIII 

- Ska kunna byta ljusfärg/välja färg IIII4st 

- Mjuka former I 1st 

- Spotlights istället för skärm/ar I1st 

- Flexibla armar I 1st 

- Bredare stomme som grenar ut i runda distinkta kanter I 1st 

- Både accentljus, punkbelysning och läslampa I 1st 

- Vet ej IIIII IIIIII IIIII 15st 

- Systemdesign, golvlampa med matchande bords och taklampor I 1st 

- SNYGG II 2st 

- Retro I 1st 

- Fot som en kruka som man kan plantera växter i I 1st 

- Mönster som blir i ljuset med hjälp av något I1st 

- Bra uppåtljus I 1st 

- Nätt och diskret II 2st 

- Läsljus I 1st 

- Runda former IIII 4st 

- Roterbart huvud II 2st 

- Avskärmning mot bländning I 1st 

- Futuristisk I 1st 

- Glittrigt ljus ”blingigt ljus” ej armaturen I 1st 



Bilagor 

52 

- Tufft formspråk I 1st 

- Stabil I 1st 

- Inte klumpig I 1st 

- Bra ljus I 1st 

 
Alla svarar att de skulle köpa en lampa som uppfyllde de önskade funktionerna det 
genomsnittliga pristaket ligger på 3000kr. 

 
 

 


