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Abstract 

The final project work was performed within the two courses Lighting Design and 
Product Development with Furniture Design, where a common interest existed 
for the design of luminaire fixtures. Research showed that no previous investiga-
tions or studies had been conducted to find out why people have lights in their 
windows. Maybe window lighting is redundant and consume unnecessary amount 
of energy? Lively discussions with classmates and acquaintances resulted in several 
hypotheses about the presence of window lighting. 

Because of the lack of knowledge about why people have window lighting, the 
purpose of the work was to determin why. If the lack of knowledge can be filled it 
will be easier to design luminaire fixtures suited for the needs. The work was 
guided by the main research questions Which are the real reasons people have lighting 
placed in the window? and What shall a window lighting look like to satisfy identified needs in 
terms of function and appearance? 

The work would result in determining why people have window lighting and from 
the result develop a product suggestion for a luminaire fixture that meets the 
needs.  

Relevant theory was studied about the advent of electricity in Sweden, different 
types of luminaire fixtures, lighting principles and how a design process for a 
product development can be carried out.  

A pre-study summoned and phrased seventeen hypotheses for the reasons for 
window lighting. The hypotheses were the basis for a survey conducted among 
one hundred informants in Jönköping. 

The survey also aimed to identify requirements on function and appearance for a 
product suggestion.  

The conclusion is that people use window lighting because it is considered cozy 
viewed from both outside and inside the home, the impression of lighten a dark 
window, it looks nice for the neighbors, it prevents burglary and it defines the 
shape of the room. The most desirable requirements for a window light to meet is 
coziness, a standing fixture, stability, to be simultaneously trendy and timeless, and 
that it can be controlled even when no one is at home.  

Window lighting did not prove to be an unnecessary energy consumer in the 
home but it´s appreciated for its ability to create a nice and cozy atmosphere, for 
both people who are in the home and for the viewer on the outside of the home. 

Based on the requirements that emerged a suggestion for a window luminarie fix-
ture which fulfilled the required properties was made and presented in sketches 
and digital drawings. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes inom de två utbildningarna Ljusdesign och Produktut-
veckling med möbeldesign, där ett gemensamt intresse fanns för armaturdesign. 
Efterforskningar visade att inga utredningar eller studier tidigare hade utförts om 
varför människor egentligen har belysning i sina fönster. Kanske är fönsterbelys-
ning överflödigt och förbrukar onödigt med energi? Livliga diskussioner med stu-
diekamrater och bekanta resulterade i flera hypoteser om fönsterbelysningens fö-
rekomst. 

Syftet med arbetet var att ta reda på varför människor placerar belysning i sina 
fönster eftersom det inte fanns någon dokumenterad teori om det. Kan luckan i 
litteraturen fyllas blir det också lättare att utforma fönsterarmaturer som uppfyller 
de krav och önskemål som ställs. Den frågeställning arbetet styrdes av var Vilka är 
de egentliga skäl till att människor väljer att ha belysning placerad i fönstret? och Hur ser en 
fönsterarmatur som uppfyller kartlagda behov i form av funktion och utseende ut? 

Arbetet skulle därför resultera i att fastställa varför människor har armaturer i 
fönster och utifrån resultatet ta fram ett produktförslag på en fönsterarmatur efter 
de behov som visar sig finnas.  

Relevant teori söktes kring elektricitetens intåg i Sverige, olika typer av armaturer 
och belysningsprinciper samt hur en designprocess för ett produktutvecklingspro-
jekt kan utföras. 

Utifrån en förstudie formulerades sjutton hypoteser om skälen till fönsterbelys-
ning. Hypoteserna var grunden till en enkätundersökning som genomfördes bland 
etthundra informanter i Jönköping. Enkätundersökningen syftade även att kartläg-
ga funktions- och utseendemässiga krav och önskemål på ett produktförslag. 

Det visade sig att de främsta skälen till varför människor placerar belysning i sina 
fönster var för att det är mysigt, sett både ut- och inifrån hemmet, det lättar upp 
intrycket av en mörk fönsterruta, ser trevligt ut för grannarna, förebygger inbrott 
och förtydligar rummets form. De krav som visade sig vara de viktigaste för föns-
terarmaturen är att den ska vara mysig, stående, stabil, både vara trendig och tidlös 
samt kunna styras även när ingen är hemma i bostaden. 

Fönsterbelysning visade sig inte vara en onödig energislukare i hemmet utan upp-
skattas för sin förmåga att skapa en trivsam och mysig stämning, både för männi-
skor som befinner sig i hemmet och för betraktare på utsidan. 

Utifrån de kartlagda kraven utvecklades i skisser och visualiseringar ett produkt-
förslag för en fönsterbelysning, som uppfyllde de önskvärda egenskaperna. 

 

Nyckelord 

Fönsterbelysning, designprocess, armatur, mysigt, hemmiljö, ljus 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 5 

1.2 SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................ 6 

1.2.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 6 

1.2.2 Mål .................................................................................................................................... 6 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 6 

1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 7 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................. 8 

2.1 DET ELEKTRISKA LJUSETS INTÅG I DEN PRIVATA BOSTADEN ....................................................... 8 

2.2 BELYSNINGSPRINCIPER ............................................................................................................... 8 

2.2.1 Belysningsprinciper i rummet ........................................................................................... 8 

2.2.2 Olika typer av fönsterbelysning ........................................................................................ 9 

2.2.3 Ljuskällor passande för fönsterbelysning ....................................................................... 11 

2.3 METODTEORI ............................................................................................................................ 12 

2.3.1 Enkätkonstruktion ........................................................................................................... 12 

2.3.2 Z-test ............................................................................................................................... 13 

2.4 DESIGNPROCESS FÖR PRODUKTUTVECKLINGSPROJEKT ............................................................. 14 

2.4.1 Funktionsanalys .............................................................................................................. 15 

2.4.2 Kravspecifikationer......................................................................................................... 15 

2.4.3 Boards ............................................................................................................................. 15 

2.4.4 Visualiseringsmetoder .................................................................................................... 16 

3 Metod och genomförande ..................................................... 17 

3.1 METOD ...................................................................................................................................... 17 

3.1.1 Förstudie ......................................................................................................................... 17 

3.1.2 Enkätundersökning ......................................................................................................... 17 

3.1.3 Minnesanteckningar från förstudien och samtal med informanter ................................. 17 

3.1.4 Analys av resultatet från enkätundersökningen .............................................................. 18 

3.1.5 Designverktyg ................................................................................................................. 18 

3.2 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................................... 18 

3.2.1 Intervjuer ........................................................................................................................ 18 

3.2.2 Hypoteser ........................................................................................................................ 18 

3.2.3 Enkätundersökningen ..................................................................................................... 19 

3.2.4 Designverktyg ................................................................................................................. 21 

4 Resultat och analys ................................................................ 23 

4.1 DE EGENTLIGA SKÄLEN TILL VARFÖR MÄNNISKOR PLACERAR BELYSNING VID FÖNSTRET ........ 23 



Innehållsförteckning 

4 

4.1.1 Intervju med ljusbutiker .................................................................................................. 23 

4.1.2 Resultat av deltagandet vid enkätundersökningen .......................................................... 23 

4.1.3 Resultat av hypotesprövningen ....................................................................................... 24 

4.1.4 Övriga skäl till fönsterbelysning ..................................................................................... 26 

4.1.5 Minnesanteckningar från förstudien och samtal med informanter ................................. 26 

4.2 KARTLAGDA BEHOV OCH KRAV PÅ FÖNSTERBELYSNING I FORM AV FUNKTION SAMT UTSEENDE

 27 

4.2.1 Önskemål kring armaturens styrning ............................................................................. 27 

4.2.2 Önskad typ av fönsterbelysning ...................................................................................... 28 

4.2.3 Så ofta byts fönsterbelysningen ut .................................................................................. 28 

4.2.4 Ljuskällans påverkan på val av fönsterbelysning ........................................................... 29 

4.2.5 Materialets påverkan vid val av fönsterbelysning .......................................................... 30 

4.2.6 Fönsterbelysningens viktiga egenskaper ........................................................................ 31 

4.3 EN MÖJLIG PRODUKTUTFORMNING ........................................................................................... 31 

4.3.1 Stockholm Furniture Fair and Northern Light Fair ....................................................... 31 

4.3.2 Funktionsanalys .............................................................................................................. 32 

4.3.3 Kravspecifikationer......................................................................................................... 33 

4.3.4 Designbrief ..................................................................................................................... 34 

4.3.5 Visuell moodboard .......................................................................................................... 35 

4.3.6 Jämförelse befintliga produkter på marknaden .............................................................. 36 

4.3.7 Idéskisser och vidareutvecklingar .................................................................................. 36 

4.3.8 Färdigt produktförslag för fönsterbelysning................................................................... 38 

5 Diskussion och slutsatser ...................................................... 41 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 41 

5.1.1 Skälen till varför människor har fönsterbelysning .......................................................... 41 

5.1.2 Ett möjligt produktförslag utifrån kartlagda behov ........................................................ 43 

5.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 44 

5.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 46 

5.3.1 Fortsatta studier om fönsterbelysning ............................................................................ 46 

6 Referenser .............................................................................. 47 

7 Sökord ..................................................................................... 48 

8 Bilagor ..................................................................................... 49 



Inledning 

5 

1 Inledning 

Examensarbetet utförs inom de två utbildningarna Ljusdesign och Produktutveck-
ling med inriktning möbeldesign. Fokus ligger på en vetenskaplig undersökning 
som ger underlag till en praktisk designprocess, vilken resulterar i ett produktför-
slag. De båda utbildningarna medför att det finns ett gemensamt intresse från un-
dersökarna inom området armaturdesign. Studien fokuserar på fönsterbelysning 
och varför fenomenet förekommer. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Efterforskningar i litteraturen visar att inga utredningar eller studier tidigare har 
utförts om varför människor egentligen har belysning i sina fönster. En tillbaka-
blick i tiden kanske ger en förklaring till varför folk började placera belysning i sina 
fönster och om de skälen även gäller idag. Kanske är fönsterbelysning överflödigt 
och kommer i framtiden anses som oförsvarbart då den förbrukar onödigt med 
energi?  

Är det så att människor har ett gemensamt skäl till varför belysning placeras i 
fönster eller är anledningarna helt individuella?  

Diskussioner med studiekamrater och bekanta har väckt livliga diskussioner om 
fönsterbelysning och dess förekomst och flera olika skäl har lagts fram. Vissa säger 
att det skapar en ”mysig atmosfär i hemmet” och ”att det ser trevligt ut”, men vad 
betyder det? Vilka parametrar styr valet av fönsterbelysning och varför har vi det 
egentligen? Vissa påstår att endast armaturens utseende kan vara ett skäl eller att 
det skulle skydda hemmet mot insyn, underlätta orientering och öka synbarheten. 
Kan det vara så att fönsterbelysning ersätter dagsljusinsläpp och döljer en mörk 
fönsterruta efter mörkrets inbrott? Påverkar energianvändning val av fönsterbe-
lysning eller är det ovidkommande vid inköp?  
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1.2  Syfte, mål och frågeställning 

1.2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att ta reda på varför människor placerar belysning i sina 
fönster eftersom det inte finns någon dokumenterad teori om det. Kan luckan i 
litteraturen fyllas blir det också lättare att utforma fönsterarmaturer som uppfyller 
de krav och önskemål som ställs. De frågor syftet brutits ner i är följande: 

 Vilka är de egentliga skäl till att människor väljer att ha belysning placerad i 
fönstret? 

 Hur ser en fönsterarmatur som uppfyller kartlagda behov i form av 
funktion och utseende ut? 

1.2.2 Mål 

De mål undersökningen ska resultera i är att: 

 Fastställa varför människor har belysning i fönster samt om vissa skäl är 
mer frekventa. 

 Utifrån resultatet av undersökningen ska ett produktförslag, i form av skis-
ser och visualiseringar, på en fönsterarmatur tas fram efter de behov som 
visar sig finnas. 

 

1.3 Avgränsningar 

Med armatur menas lampans samtliga delar inklusive ljuskällan som är den ljus-
producerande delen.  

Med fönsterbelysning avses endast armaturer som kan placeras nära fönstrets glas. 
Fönsterbelysning avser inte heller säsongstypiska armaturer som julbelysning. 

Skillnader mellan män, kvinnor, ålder, yrke eller ursprung kommer inte att beaktas. 

Enkätundersökningen berör endast den privata hemmiljön. 

Processen med produktförslaget går inte in på ellära eller beskriver detaljerade 
tekniska lösningar då undersökningen syftar till att endast ta fram ett visuellt för-
slag. 

De ritningar som tas fram i arbetet med produktförslaget ska inte fungera som 
underlag vid tillverkning, därför redovisas endast huvudmåtten för att ge en upp-
fattning om dess storlek. 
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1.4 Disposition 

- Kapitel 2 inleds med en kort introduktion till elektricitetens utbredning i 
Sverige. Därefter beskrivs olika belysningsprinciper. Efter det beskrivs me-
todteori för undersökningens utformning. Kapitlet behandlar till sist de-
signprocessens tillvägagångssätt för ett produktutvecklingsarbete. 

Kapitel 3 beskriver de metoder och tillvägagångssätt som användes under 
arbetets gång för att besvara arbetes frågeställning. 

- Kapitel 4 behandlar resultat och analys. Här presenteras och bearbetas de 
resultat som framkommit i undersökningen. 

- Kapitel 5 diskuterar de resultat som framkommit i undersökningen. Vidare 
diskuteras de metoder som användes för att nå resultatet. I slutsatser sum-
meras studien och dess resultat vilket följs av rekommendationer till fram-
tida undersökningar. 



Teoretisk bakgrund 

8 

2 Teoretisk bakgrund 

Nedan presenteras den litteratur som använts under arbetets gång och som är re-
levant som vetenskapligt underlag för undersökningen. Kapitlet redovisar en kort 
historik kring det elektriska ljusets intåg i hemmet, hur ett designprojekt för pro-
duktutveckling kan genomföras, funktionsmässiga aspekter som ljusspridningar 
hos armaturer, olika belysningsprinciper i hemmet samt en beskrivning av ljuskäl-
lor för inomhusbruk. Kortfattat beskrivs även relevanta teorier som har varit vik-
tiga för undersökningens metod och genomförande. 

 

2.1 Det elektriska ljusets intåg i den privata bostaden 

Elektricitetens utbredning i Sverige har följt den industriella utvecklingen och dess 
behov av energi vid exempelvis sågverk och vid metall- och verkstadsindustrin. 
Elektriciteten användes främst till maskiner för att framställa produkter men små-
ningom ökade behovet av elektrifierad belysning i arbetsmiljöer inomhus och ut-
omhus. Det elektrifierade ljuset med dess koltrådslampa och glödljus ersatte foto-
genlampor. I slutet av 1800-talet påbörjades eldistributionen till de privata bostä-
derna på en småskalig nivå och då främst i storstädernas övre samhällsskikt. Ut-
brottet av första världskriget ledde till ökad sparsamhet med råvaror som fotogen, 
gas och elektricitet vilket resulterade i höga priser. Trots det fortskred elektricite-
tens utbredning i Sverige genom att befolkningen anslöt sig till de lokala kraftverk 
som uppfördes på landsbygden (Garnert, 1993, kap. 5). 

Under 1930-talet började hemmen använda eldrivna köksmaskiner och från och 
med 1950-talet dominerade elektricitet som energikälla i den privata bostaden. 
Under 1970-talet var elektricitet en självklarhet i hemmet som värmdes upp med 
el, apparaturer drevs med el och belysningsstandarden klassas som hög (Lund, 
1988, kap. 1, s. 25, 37, 66). 

I takt med att fotogen och gas successivt minskade som energikälla till belysning 
behövdes nya typer av armaturer utformas för att passa det nya glödljuset. Det i 
kombination med elektricitetens utbredning gjorde att utveckling och tillverkning 
av armaturer ökade under 1930-talet. Under 1940-talet kompletterades det allmän-
ljus som takets armaturer gav med arbetsplatsbelysningar på såväl industrier som i 
kontorsmiljöer och i hemmen (Starby, 2006). Olika varianter av takarmaturer och 
bordsarmaturer förekom. Ofta hände det att bordsarmaturen flyttades av brukaren 
för att lysa upp det område den vistades i eller där en syssla utfördes (Garnert, 
1993, s. 212-215). 

 

2.2 Belysningsprinciper 

2.2.1 Belysningsprinciper i rummet 

Rummets allmänbelysning har som syfte att ge rummet ett ljus som är en förut-
sättning för seende. Allmänbelysningen ersätter dagsljus och är rummets grundbe-
lysning som sprider ett diffust ljus över rummets ytor. För att skapa atmosfär och 
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dynamik i rummet behöver allmänbelysningen kompletteras med en eller flera 
belysningsprinciper. 

Accentbelysning är en belysningsprincip där det fokuseras på att belysa ett objekt 
eller en detalj i rummets arkitektur eller inredning. Accentbelysning kan utgöras av 
en armatur som inte syns, där ljuset är riktat mot ett objekt. Det kan även vara en 
dekorativ armatur. Accentbelysning skapar karaktär och atmosfär i rummet. 

Informationsbelysning är en belysningsprincip där ljusets syfte är att informera 
och vägleda betraktaren om detaljer eller riktningar i omgivningen. Exempel på 
det kan vara ljus vid en dörr eller belysta trappsteg. Utöver sin huvudfunktion kan 
ljuset även vara dekorativt i miljöer (Wilhide, 1998, s. 104-116). 

2.2.2 Olika typer av fönsterbelysning 

Det finns flera olika typer av fönsterbelysning: stående, pendel, ljusslinga och 
ljuslist är de som ingått i undersökningen och är relevanta för arbetet, då de kan 
placeras nära fönstrets glas. Ljusspridningen kan ske i olika riktningar och inte 
nödvändigtvis som figurerna visar, se figur 1-4. De definieras i det här arbetet 
enligt följande beskrivningar: 

Stående 

Med stående fönsterbelysning, se Figur 1, menas en armatur som är placerad på 
fönsterbrädan eller i fönstersmygen. Den här typen av armatur kan även kallas 
bordsarmatur. Armaturen är ofta uppbyggd av en fot som fungerar som en hållare 
för ljuskällans sockel samt av en skärm. Då utformningen av armaturens skärm 
och dess material kan påverkas av värmeutveckling från ljuskällan är effekten hos 
ljuskällan oftast låg (Wilhide, 1998, s. 92- 95). 

 

Figur 1. Stående armatur. 
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Pendelarmatur 

Pendelarmatur, se Figur 2, är en typ av fönsterbelysning som är hängande från 
fönstrets övre smyg eller innertaket. 

 

Figur 2. Pendelarmatur. 

 

Ljusslinga 

En ljusslinga, se Figur 3, är en typ av fönsterbelysning där ljuskällor, oftast av 
LED (Light Emitting Diod) är fästa på en böjlig och flexibel kabel av varierande 
längd. Ljusslingan kan monteras och placeras i fönstret efter användarens önske-
mål och fantasi. 

 

 

Figur 3. Ljusslinga. 

 

Ljuslist 

En ljuslist se Figur 4, är en fönsterbelysning där ljuskällan är monterad på en fast 
profil som är avsedd att monteras på, eller fällas in i fönstersmygen. Ljuskällan är 
oftast av LED men det förekommer även att lysrör eller glödlampor används i 
ljuslister. 
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Figur 4. Ljuslist. 

2.2.3 Ljuskällor passande för fönsterbelysning 

Nedan presenteras exempel på olika typer av ljuskällor som går att använda till 
fönsterbelysning. Ordförklaringar finns i bilaga 1. 

 

Glödlampa 

Glödlampan är ett glödljus vilket innebär att värme alstras då en glödtråd utsätts 
för elektricitet. Då värmen blir tillräckligt hög börjar glödtråden att glöda vilket 
resulterar i ljus. Glödtråden är placerad inuti en glaskolv som är fylld med en 
kombination av gaser eller ett vakuum. Ju högre temperatur glödtråden utsätts för 
desto mer ljus alstras vilket även gör att ljuskällans livslängd förkortas. Glödlam-
pan genererar inte bara ljus utan även mycket värme vilket gör den typen av ljus-
källa energimässigt ineffektiv. Dess ljusutbyte är 10-15 lumen/Watt. Fördelen med 
glödlampan är att ljuset anses som trivsamt med sin varmvita ljusfärg och sin goda 
färgåtergivningsförmåga med ett Ra-värde på 100. Glödlampan har vanligtvis en 
skruvsockel av storlek E27 eller E14 och finns med flera olika effekter. Livsläng-
den är kort med en brinntid på cirka 1000 timmar. Glödljuset går att ljusreglera 
(Annell Ljus + Form AB, 2011, s. 19-25). 

 

Halogena ljuskällor 

Halogena ljuskällor ger ett glödljus och baseras på glödlampans teknik med en 
glödtråd som är placerad inuti en glaskolv. Kolven är fylld med halogena gaser 
vilket gör att glödtrådens livslängd och förmåga att generera ljus ökar i jämförelse 
med glödlampan. Ljusutbytet är något högre än glödlampans med 15-20 lu-
men/Watt. Även halogena ljuskällor genererar värme men fördelen är dess triv-
samma, varmvita ljus och höga färgåtergivningsförmåga, Ra 100. Halogena ljuskäl-
lor finns med skruvsockel E14 och E27 samt med olika typer av stiftsocklar för 
bruk i exempelvis spotlights. Livslängden är längre än glödlampans med brinntider 
på runt 2000 timmar. Halogena ljuskällor går att ljusreglera (Annell Ljus + Form 
AB, 2011, s. 19-25). 

 

Kompaktlysrör 

Lysrörslampa kallas även lågenergilampa eller energisparlampa. Ljuskällan är en 
kompakt modell av det raka lysröret som kan ses i exempelvis pendlade kontors-
armaturer. Lysrörstekniken bygger på att en elektrisk urladdning sker inuti ett glas-
rör där ljus alstras genom en reaktion med kemikalier. Ljusutbytet är fyra till tio 
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gånger högre än glödlampans vilket klassificerar kompaktlysröret som en energief-
fektiv ljuskälla då den per installerad watt genererar betydligt mer ljus än glödlju-
set. Det produceras även mindre överskottsvärme jämfört med glödljus. Färgåter-
givningsindex är hos lysrör minst Ra 80. Kompakta lysrör behöver tekniska kom-
ponenter i form av drivdon för att reglera nätspänningen. För att kunna ljusregle-
ras behövs ett särskilt drivdon avsett för ändamålet. Kompakta lysrör finns med 
olika ljusfärger som varmvit, vit och kallvit (dagsljus). De finns med sockel E27, 
E14 och även med olika typer av stiftsocklar. Livslängden hos kompaktlysrör be-
stäms efter den brinntid som förflutit tills 50 % av det nyinstallerade ljusflödet 
kvarstår. Hos kompaktlysrör är denna minst 6000 timmar. En nackdel med ljuskäl-
lan är att den har en lång upptändningstid (Annell Ljus + Form AB, 2011, s. 23, 
28-35). 

 

LED - Light Emitting Diod 

LED-ljus alstras då en krets med halvledare utsätts för elektricitet. Den alstrade 
ljusfärgen kan varieras genom tillsats av olika lyspulver eller med färgad optik. 
Färgåtergivningen hos LED-ljuskällor utvecklas ständigt och i dagsläget finns 
högkvalitativa dioder med ett Ra-index på över 90. Ljusutbytet är avsevärt högre 
än hos exempelvis glödljuset med 40- 67 lumen/watt och förbättras ständigt. LED 
behöver ett drivdon som reglerar nätspänningen. Med ett kompatibelt drivdon går 
det att ljusreglera ljuskällan. LED tänds omedelbart till full ljusstyrka. Livslängden 
hos LED bestäms efter den brinntid som förflutit tills 50 % eller 70 % av det ny-
installerade ljusflödet kvarstår. Hos LED varierar det mellan 15 000 och 45 000 
timmar för 50 % ljusflödesnedgång (Annell Ljus + Form AB, 2011, s. 24-25, 40-
42). 

 

2.3 Metodteori 

Metodteorin omfattar tillvägagångssättet för att utforma ett frågeformulär och 
analysera resultatet. Här omfattas hur abstrakta begrepp ska hanteras för att bli 
mer konkreta och enklare att greppa samt hur ett frågeformulär ska tas fram ut-
ifrån syftet med undersökningen. 

Även teori om hur hypoteser prövas berörs. 

2.3.1 Enkätkonstruktion 

Att operationalisera ett abstrakt begrepp eller ord innebär att bryta ned det och 
göra det mer hanterbart för att det ska bli lättare att mäta. Ett exempel på ett ab-
strakt begrepp är kärlek, det går inte att ta på. Det kommer inte helt gå att konkre-
tisera det begreppet men däremot går det att göra anvisningar för vad det ungefär 
betyder. Det är en relativt lång process att konkretisera ett begrepp, där den egna 
fantasin och erfarenheter spelar en stor roll (Jacobsen, 2002, s. 282-284). 
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Frågor ställda i påståendeform behöver deltagarna kunna förhålla sig till. Då gäller 
det ha att påståendena vinklade så att deltagarna antingen kan instämma eller inte 
instämma i dem. Ett exempel på en fråga i påståendeform kan vara ”Fönsterbe-
lysning skyddar hemmet mot insyn”. Påståendet i exemplet hade lika gärna kunnat 
vara vinklat till ”Fönsterbelysning skyddar inte hemmet mot insyn” (Jacobsen, 
2002, s. 302). 

Vid frågor som behandlar åsikter, känslor och attityder brukar det finnas med ett 
alternativ där det går att kryssa för ”vet inte” eller exempelvis ”varken eller”. An-
ledningen till det är att alla kanske inte har en bestämd åsikt om de håller med eller 
inte. Vissa menar att det blir mer tillförlitliga svar om en neutral kategori finns 
med, vilket gör att deltagaren inte tvingas till att ta ställning till en fråga. Andra 
menar att en neutral kategori gör att deltagaren kryssar i ”vet inte” för att slippa ta 
ställning till en fråga. Det beror helt på problemställningen vilket alternativ som 
lämpar sig bäst (Jacobsen, 2002, s. 305). 

När frågeformuläret behandlar frågor där deltagaren antingen ska instämma eller 
inte instämma behöver frågorna vara vinklade, positivt eller negativt. Skulle påstå-
endet vara neutralt formulerat skulle deltagaren inte behöva ta ställning till det. 
Det är viktigt att ändra riktning på frågorna så att det både förekommer positivt 
och negativt laddade påståenden i samma undersökning. Annars är risken att del-
tagaren av vana kryssar i alternativen utan att tänka efter (Jacobsen, 2002, s. 308-
309). 

För att se om frågeformuläret är rätt utformat och att inga misstag har gjorts bör 
det testas på mellan fyra till sex personer innan den riktiga undersökningen 
genomförs. Annars är risken stor att de svar som samlas in inte går att använda 
(Jacobsen, 2002, s. 309). 

2.3.2 Z-test 

Z-test utförs vid hypotesprövning och baseras på en formel för en tvåsidig mot-
hypotes (Körner, 2000, s. 50). Genom att formulera en nollhypotes går det med 
hjälp av testet att bestämma hur stor sannolikheten är att den stämmer. Oftast ska 
nollhypotesen motsägas (Jacobsen, 2002, s. 437). Kritiska värden för undersök-
ningens resultat beräknas och jämförs med standardiserade tabellvärden framtagna 
ur z- kurvan (Körner, 2000, s. 50, tabell 3b: Normalfördelningen s. 15). 

Beroende på hur de uppmätta värdena förhåller sig till z-kurvan kan hypoteserna 
förkastas eller bekräftas efter den signifikansgrad som har förutbestämts (Jacob-
sen, 2002, s. 438). I den förenklade formeln nedan, se Figur 5, är testvariabeln det 
eftersökta värdet som skall jämföras med de värden som framgår i z-tabell. Den 
aktuella punktskattningen är stickprovets medeltal, det hypotetiska värdet är noll-
hypotesens värde, standardavvikelsen beräknas ur resultatet från insamlad data 
och antal är antalet informanter (Körner, 2000, s. 50). 
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Figur 5. Formel för z-test. 

 

 

2.4 Designprocess för produktutvecklingsprojekt 

Designprocessen består av de fem faserna uppstart, informationsinsamling och 
analys, koncept- eller idéskissning, bearbetning av principerna samt uppföljning av 
detaljer. Då det här designarbetet hade begränsad tidsåtgång fanns det inte möjlig-
het att arbeta igenom hela processen och därför beskrivs endast de tre första fa-
serna som bearbetades under arbetets gång. 

Nedan beskrivs även olika verktyg som underlättar arbetet under designprocessen. 

 

Uppstart 

Det första som ska göras i ett designarbete är att klargöra målsättningen med upp-
draget, när det ska vara klart och vilka resurser som ska användas. Det är upp-
dragsgivarens uppgift att gå igenom de förutsättningar som gäller tillsammans med 
designern. Det skriftliga dokument som tas fram utifrån kriterierna för designarbe-
tet kallas för brief. När briefen är klar går det att fortsätta med planeringen av ar-
betet (Österlin, 2010, s. 32). 

 

Informationsinsamling och analys 

I den här fasen av designarbete analyseras förutsättningarna på detaljnivå. Den 
omfattar bland annat krav på tillverkningsmetoder och material men också pro-
duktens praktiska funktioner. Resultatet av analyserna sammanställs i en design-
kravspecifikation som sedan fungerar genom att styra arbetet och för att kunna se 
tillbaka om det blev som det var tänkt (Österlin, 2010, s. 32). 

 

Koncept- eller idéskissning 

Med hjälp av kravspecifikationen tas konceptskisser fram där lösningar på kraven 
blir synliga. Skissandet sker i olika faser, först övergripande innan det går ner på 
detaljnivå. Det går att skissa på olika sätt, dels för hand men också med hjälp av 
datorbaserade program. Skisserna är en hjälp vid kommunikationen mellan kon-
struktörer och användare för att eventuella justeringar ska kunna göras. Hela syftet 
med idéskissningen är främst att ta fram underlag för alternativa lösningar på pro-
blemet. Mer välarbetade skisser tas fram i ett senare skede för att kunna användas 
som underlag vid presentation (Österlin, 2010 s. 32). 
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2.4.1 Funktionsanalys 

En funktionsanalys görs för att kunna lista och kategorisera de funktioner produk-
ten ska ha utan att beskriva en lösning. Produktens tänkta funktioner beskrivs en-
dast kort med ett verb och ett substantiv. Exempelvis för en stol kan en funktion 
vara erbjuda avlastning. Funktionerna delas upp i olika kategorier och klassificeras 
utifrån hur viktiga de är för produkten. Huvudfunktionen är den viktigaste, själva 
syftet med produkten. Sedan finns det delfunktioner som även de är viktiga, upp-
fylls inte dem uppfylls inte heller huvudfunktionen. Stödfunktioner är till hjälp för 
delfunktionerna men inte avgörande för om produkten kommer att fungera. 

När samtliga funktioner är definierade går det att undersöka lösningar till dem. 
Ibland händer det att två nödvändiga funktioner krockar med varandra vilket gör 
att det kan komma i fråga att prioritera den ena. I andra fall kanske det går att hitta 
en kreativ lösning på problemet (Österlin, 2010 s. 42-45). 

2.4.2 Kravspecifikationer 

Det går att ta fram olika typer av kravspecifikationer för produkter och designpro-
jekt. Dels övergripande kravspecifikationer för hela projektet men också mer de-
taljerade för specifika krav på produkten. Därför presenteras nedan två olika typer 
av kravspecifikationer som legat till grund för arbetets produktförslag. 

De krav utifrån projektets målsättning och andra förutsättningar som tas fram 
under informationsinsamlings- och analysfasen, är till för att uppfylla affärsmöjlig-
heten med projektet. Här behandlas aspekter som kundbehov och hur produkten 
ska särskiljas från konkurrenterna. Även produktens livscykel gås igenom. Det kan 
handla om vad som händer med produkten när den inte längre används. Funk-
tionsanalysen kan vara en bra grund för att ta fram en kravspecifikation som 
sammanfattar alla behandlade delar i arbetet (Österlin, 2010, s. 51-52). 

För att kunna definiera och skapa ett mätbart mål som en färdig produkt ska upp-
fylla upprättas en kravspecifikation. Kravspecifikationen är en strukturerad sam-
manställning av identifierade krav och önskemål. Ju fler krav som kartläggs desto 
tydligare kravspecifikation kan utformas. Först samlas kraven, därefter beskrivs 
deras innebörd. Sedan prioriteras kraven efter MoSCoW-principen där: skall-krav 
är obligatoriska för produkten, bör-krav är önskvärda men inte obligatoriska, kan-
krav som är möjliga att genomföra med de resurser som finns att tillgå och övriga 
krav som uppfylls om möjlighet och tid finns (Tonnquist, 2012, s. 87-88). 

2.4.3 Boards 

Det går även att ta fram en visuell kravspecifikation med bilder som visar vad som 
ska uppnås utseendemässigt. Bildcollagen, även kallade moodboards, kan också 
användas som inspiration under arbetets gång och beskriver de känslor och den 
stämning produkten ska inge (Österlin, 2010, s. 53). 
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2.4.4 Visualiseringsmetoder 

För att visa upp och testa idéer finns flera olika metoder att visa dem på. Vissa 
metoder lämpar sig bättre än andra beroende på i vilket syfte skisserna eller visua-
liseringarna ska användas. 

 

Skisser i 2D 

Med skisser går det att snabbt uttrycka idéer och tankar för att både ge designern 
och utomstående en konkret bild av produkten. Det finns olika typer av skisser, 
bland annat den första väldigt enkla idéskissen, designskissen som visar olika 
formalternativ samt ritningen som visar betydande mått och olika vyer av produk-
ten (Österlin, 2010, s. 73). 

 

CAD-program 

Datorbaserade CAD-program är bra då det går att testa olika varianter av former 
på produkten samt att det går att sätta väldigt exakta mått på den. I vissa CAD-
program går det att modellera ytor i 3D för att verkligen få en känsla för form och 
material. CAD-modellerna som byggs upp går att rendera vilket innebär att en 
verklighetstrogen bild tas fram av produkten där datorn ställer in värden för ljus, 
skuggor och reflektioner i materialet. Däremot upplevs inte produkten fysiskt, 
som exempelvis en modell av kartong vilket gör att det blir svårare att få en verklig 
uppfattning om den (Österlin, 2010, s. 77, 80-81). 
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3 Metod och genomförande 

Nedan presenteras de metoder som användes under arbetets gång för att besvara 
frågeställningen. Därefter beskrivs hur genomförandet av metoderna har gått till. 

 

3.1 Metod 

Metoderna beskrivs i den ordning de har använts i arbetet. 

3.1.1 Förstudie 

Förstudien syftade till att få en insikt i fönsterbelysningens aktuella utbud samt 
komplettera sammanställningen av hypoteser som sedan låg till grund för den en-
kätundersökning som genomfördes. 

 

Kartläggning av trender inom accentbelysning 

För att få en uppfattning om trender inom accentbelysning och ljuskällor, besök-
tes Northern Light Fair i samband med Stockholm Furniture Fair den 8:e februari 
2013, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan är som mötesplats störst i världen 
när det gäller skandinavisk möbel- och ljusdesign (Stockholmsmässan, 2011). 

 

Intervjuer med innehavare av lampbutiker 

För att ytterligare utveckla hypoteser om fönsterbelysningens förekomst, besöktes 
två utvalda lampbutiker i Jönköping, där intervjuer utfördes med butiksinnehavar-
na. En av lampbutikerna var relativt nyöppnad medan den andra var väl etablerad 
på marknaden. 

 

3.1.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning, se bilaga 4, genomfördes bland etthundra informanter (de 
personer som deltog) i Jönköpings tätort. Den behandlade dels de hypoteser som 
framkommit men även informationssökande frågor kring armaturens utformning 
och andra funktioner. 

3.1.3 Minnesanteckningar från förstudien och samtal med informanter  

Minnesanteckningar från förstudien och samtal med informanter användes som 
underlag i undersökningens diskussionskapitel. Syftet var att kunna presentera 
åsikter och funderingar som yttrades i lampbutikerna utanför den inspelade inter-
vjun och av informanter i samband med enkätundersökningen. 
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3.1.4 Analys av resultatet från enkätundersökningen 

För att kunna analysera de svar som framkom av enkätundersökningen användes 
hypotesprövning där varje hypotes prövades med hjälp av ett z-test. Frågorna som 
var informationssökande analyserades genom att de vanligast förekommande sva-
ren användes som underlag i arbetet med produktförslaget. 

 

3.1.5 Designverktyg 

Ett antal designverktyg har använts i processen med att ta fram ett produktförslag. 
En designbrief, funktionsanalys, kravspecifikationer och olika typer av visualise-
ringar har tagits fram. 

 

3.2 Genomförande 

Nedan beskrivs hur metoderna har använts, det vill säga arbetets genomförande.  

3.2.1 Intervjuer 

I båda butikerna intervjuades butiksinnehavarna öppet kring deras syn på fönster-
belysning. Tidpunkten för intervjuerna var sen förmiddag och frågorna som ställ-
des var informationssökande, se bilaga 2. Butiksinnehavarna fick svara fritt utan 
att behöva låsa sig vid fasta svarsalternativ. För att underlätta sammanställningarna 
av intervjuerna spelades de in med butiksinnehavarnas godkännande. Den ena 
intervjun ägde rum inne på ljusbutikens kontor och den andra vid kassan i buti-
ken. 

Intervjuerna transkriberades, för att inte viktig information skulle falla bort och de 
svar som var betydande för framställningen av enkätundersökningen samman-
ställdes i en punktlista. 

 

3.2.2 Hypoteser 

Nedan presenteras de hypoteser som undersökningen prövat: 

 Fönsterbelysning uppfattas som mysigt sett inifrån hemmet. 

 Fönsterbelysning uppfattas som mysigt sett utifrån hemmet. 

 Fönsterbelysning underlättar orientering i hemmet. 

 Fönsterbelysning underlättar utförandet av en syssla i hemmet. 

 Fönsterbelysning skyddar hemmet mot insyn. 

 Fönsterbelysning lättar upp intrycket av en mörk fönsterruta när det är 
mörkt ute. 

 Fönsterbelysning ersätter dagsljusinsläpp när det är mörkt ute. 

 Fönsterbelysning skapar en känsla av trygghet. 
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 Det är vanligt förekommande att ha fönsterbelysning i Sverige. 

 Fönsterbelysning ser trevligt ut för grannarna. 

 Det är förenat med skam att ha ett mörkt hem. 

 Fönsterbelysning används för att lysa upp ett objekt placerat vid fönstret. 

 Människor har fönsterbelysning för att alla andra har det. 

 Fönsterbelysning visar att någon är hemma. 

 Fönsterbelysning förebygger inbrott. 

 Fönsterbelysning används på grund av armaturens design. 

 Fönsterbelysning förtydligar rummets form. 

 

3.2.3 Enkätundersökningen 

Urval 

Enkätundersökningen utfördes med etthundra informanter och förutsättningen 
var att de skulle ha fönsterbelysning hemma samt vara över arton år. Deltagandet i 
enkätundersökningen var anonymt och helt frivillig vilket innebar att de tillfrågade 
hade möjlighet att neka till deltagande. Utifrån det bestämda antalet av etthundra 
deltagare fanns önskemål att hälften skulle samlas in via hembesök och den reste-
rande hälften genom deltagande från människor på offentliga platser, i butiker och 
på Högskolan i Jönköping. Både villorna och lägenheterna låg i Jönköpings tätort. 
Villaområdet valdes ut slumpmässigt och besök gjordes vid de bostäder som hade 
synliga fönsterarmaturer. Undersökarna kunde inte förutse ifall de boende i lägen-
heterna hade fönsterbelysning hemma. Därför tillfrågades de boende vid besöket 
om de hade fönsterbelysning och därmed ville delta i undersökningen. 

 

Enkätformulärets uppbyggnad 

Enkätformuläret, se bilaga 3, bearbetades under flera omgångar med hjälp av 
handledare, referensgrupp och testpersoner för att det skulle bli heltäckande och 
för att säkerställa att målet med undersökningen kunde uppfyllas. 

Enkätformuläret som framställdes var uppbyggt i två delar. Den första delen be-
handlade hypoteserna som sammanställts i påståendeform, där informanterna fick 
markera i vilken grad de höll med påståendena eller inte på en skala mellan ett och 
fem. Den andra delen behandlade mer informationssökande frågor om önskvärda 
egenskaper hos fönsterbelysningen och dess utseende. Enkätformulärets andra del 
syftade till att ligga som grund för designprocessen. Begrepp som var oklara, till 
exempel mysigt förklarades direkt i enkätformuläret, utifrån undersökarnas defini-
tion av begreppen. 
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Insamling av data 

Enkätundersökningen genomfördes dels via hembesök bland villahushåll och lä-
genheter men också bland förbipasserande på offentliga platser i Jönköpings stad. 
Olika typer av butiker och ett par företag besöktes där anställda besvarade enkät-
formuläret. Även personer på Tekniska Högskolan i Jönköping deltog. För att 
förbereda hushållen inför besöken delades en informationslapp ut, se bilaga 4, tre 
dagar innan genomförandet, som beskrev syftet och upplägget med undersök-
ningen. Totalt femtio stycken inbjudningar delades ut varav tjugofem stycken i ett 
villaområde och tjugofem i tre olika uppgångar i en fastighet med lägenheter. 

 

Hur enkätformulärets sjutton första frågor analyserades 

Varje besvarat enkätformulär numrerades då de under sammanställningen behand-
lades individuellt. Deras innehållande data samlades därefter i ett datorbaserat kal-
kylprogram. Svarsalternativen för enkätformulärets sjutton första frågor hade 
mätvärden på en skala mellan 1 och 5, samt ett alternativ för vet ej, se Figur 6, där 
1- instämmer inte alls, 2- instämmer delvis inte, 3- varken eller, 4- instämmer delvis och 5- 
instämmer helt. 

Ur insamlad data räknades typvärdet, medelvärdet, medianvärde samt standardav-
vikelsen fram för fråga 1-17. 

 

Figur 6. Mätskala till enkätundersökningen. 

 

Värdena utgjorde därefter underlag till metoden för z-test. För varje påstående i 
enkätformuläret formulerades en nollhypotes. Det neutrala värdet varken eller be-
stämdes som nollhypotes och skulle som namnet antydde ge värdet noll. Eftersom 
varken eller, enligt enkätformulärets mätskala hade värdet tre, minskades det med 
tre för att det skulle få värdet noll. Det medförde att även de andra värdena från 
mätskalan minskades med tre. För att underlätta sammanställning och analys om-
värderades samtliga sexor, det vill säga svarsalternativet vet ej i enkätformuläret till 
treor då de också stod för ett neutralt värde. 

Resultatets säkerhet, konfidensgraden, bestämdes till 95 % då antalet informanter i 
undersökningen uppgick till 100. Osäkerheten kring resultatet, signifikansnivån, 
var därför 5 %. Signifikansnivån på 5 % dividerades med 2 för att ge kritiska nega-
tiva gränsvärdet -2,5 och positiva gränsvärdet 2,5 som skulle jämföras enligt ett z-
test. Det gav enligt z-tabell gränsvärden mellan -1,96 och 1,96 för en signifikans-
nivå på 5 %. Resultatets standardavvikelse sattes in i hypotesprövningens formel. 

Värdena utgjorde därefter grunden för att jämföra och beräkna konfidensgraden 
med 95 % säkerhet enligt de standardiserade värden som gavs i z-testets tabell 
(Körner, 2000, tabell 3b: Normalfördelningen s. 15). Ifall de uppmätta värdena var 
mindre än z-kurvans, innebar det att nollhypotesen kunde förkastas med signifi-
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kansen 5 %. På motsvarande sätt bekräftades nollhypotesen med signifikans då 
värdena var större än z-kurvan. Ifall värdena hamnade inom z-kurvans kritiska 
värden betydde det att hypotesen inte kunde besvaras med en tydlig signifikans, 
den förblev då obesvarad. 

 

Hur enkätformulärets artonde fråga analyserades 

Fråga 18 var den enda helt öppna frågan där informanten själv formulerade ett 
eventuellt svar. Det egna svaret värderade informanten antingen som ett huvudsyfte 
eller ett delsyfte. Svaren redovisades i tabellform. 

 

Hur enkätformulärets frågor med flersvarsalternativ analyserades 

Då frågorna 19, 20, 22b samt 24 hade öppna svarsalternativ och möjlighet till fler-
valssvar summerades resultaten och dokumenterades i diagram och tabeller. Där-
efter prioriterades de mest förekommande svaren i fallande ordning och användes 
som underlag för de funktioner och utseenden informanten önskade att en föns-
terbelysning skulle äga. 

Vid den 24:e frågan bestämdes av undersökarna en gräns där de egenskaper som 
hade valts av mer än 25 % av informanterna ansågs viktiga för fönsterbelysning 
och därmed vid utformningen av produktförslaget. 

 

Hur enkätformulärets frågor med slutna svarsalternativ analyserades 

Frågorna 21, 22a samt 23 bestod av slutna svarsalternativ och analyserades genom 
att typvärdena utgjorde underlag för resultatet. Svaren presenterades i tabeller och 
diagram. 

3.2.4 Designverktyg 

När enkätundersökningen var genomförd och samtliga svar var sammanställda 
började processen med att ta fram ett relevant produktförslag. Det första som 
gjordes var att ta fram en designbrief, för att få fram vad produkten vill uttrycka 
samt för att skapa en brukarprofil. Därefter togs en funktionsanalys fram, som 
listade de funktioner produkten skulle uppfylla. De önskemål och behov som kart-
lades genom enkätundersökningen samt förutsättningar för projektet utgjorde un-
derlag för kravspecifikationernas utformning. Enbart de önskemål och behov som 
direkt inverkade vid val av ljuskälla listades i produktkravspecifikationen. Även de 
skäl som besvarade den första frågeställningen gav möjligt underlag till kravspeci-
fikationen.  

Som ett svar på designbriefen togs en moodboard fram, med bilder som motsva-
rade de skäl, önskemål och behov som kartlades. Bilderna användes sedan som 
inspiration vid den kreativa processen när olika produktförslag skissades fram. 
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Jämförelse av befintliga produkter 

När designbriefen och funktionsanalysen var sammanställda valdes olika typer av 
befintliga armaturer ut, som bäst uppfyllde de krav och önskemål som undersök-
ningen resulterade i. Produkterna som kom från olika tillverkare ställdes upp i en 
tabell och deras produktfakta jämfördes med funktionsanalysen och den kravspe-
cifikation som togs fram. I tabellen listades de efter bra och dåliga egenskaper. 
Tabellen användes senare under arbetet med produktförslaget som en verifiering 
att arbetet med den nya produkten var på rätt spår. Både de bra och dåliga egen-
skaperna fanns i åtanke under processen. 

 

Idéprocess 

Idéprocessen inleddes med att produktens alla viktiga egenskaper skrevs ner på ett 
stort papper och utifrån det skissades alla möjliga idéer fram som visade olika 
former och mönster. Varje idé diskuterades samt utvärderades och idéerna med 
flest positiva egenskaper vidareutvecklades. 

 

Visualiseringar 

De produktförslag som bäst stämde överens med kriterierna för fönsterarmaturen 
presenterades i form av handritade skisser som visade form och material. Även 
digitala visualiseringar togs fram. 

 

Kort sammanfattning av metod och genomförande 

Hypoteserna som formulerades kring fönsterbelysningens förekomst testades ge-
nom en enkätundersökning som rörde hemmiljön. Resultatet sammanställdes och 
låg till grund för en funktionsanalys samt en designbrief för en fönsterbelysning. 
Utifrån dem framställdes ett visuellt produktförslag för en armatur. Produktförsla-
get föreslog passande form, storlek, material och en lämplig ljuskälla. 
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4 Resultat och analys 

Det som har legat till grund för resultat och analys är främst den enkätundersök-
ning som genomfördes. Här presenteras vad enkätundersökningen resulterade i 
och med det som grund presenteras även det möjliga produktförslaget. Varje del-
resultat börjar med en beskrivning av resultatet och följs därefter av en analys eller 
motivering till respektive delresultat. 

 

4.1 De egentliga skälen till varför människor placerar 

belysning vid fönstret 

4.1.1 Intervju med ljusbutiker 

Nedan visas en sammanställning av resultatet från intervjuer med två innehavare 
av belysningsbutiker. Fokus har lagts på frågan om varför de tror att människor 
har fönsterbelysning. 

 Fönsterbelysning gör det mysigt i hemmet. 

 Fönsterbelysning skyddar mot insyn. 

 Fönsterbelysning är snyggt och vi vill ha det ”lilla ljuset”. Vi behöver lysa 
upp vår mörka tillvaro i Norden. Bland konsumenter märks en tendens att 
försäljning av fönsterbelysning ökar i januari månad då människor söker 
ersättning till julens fönsterbelysning. 

 Fönsterbelysning är en trivselfaktor. 

 Fönsterbelysning ser trevligt ut från utsidan av huset. 

Något annat som kom fram under båda intervjuerna var att kunderna ofta ber om 
hjälp i butiken för att hitta en lämplig fönsterbelysning. 

 

Analys av butiksintervjuerna 

Intervjuerna visade att det ofta kommer in kunder som specifikt är ute efter någon 
typ av fönsterbelysning men att de inte är på det klara med hur den ska se ut eller 
fungera. 

4.1.2 Resultat av deltagandet vid enkätundersökningen 

Etthundra informanter besvarade enkätformuläret om fönsterbelysning. Trettiosju 
besvarades av informanter boende i villor och lägenheter i Jönköpings tätort via 
hembesök. Tjugoåtta enkätformulär besvarades av informanter i olika butiker och 
företag i centrala Jönköping. På offentliga platser i Jönköping svarade tjugosex 
informanter och de nio sista svaren kom från personer på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. 
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Analys av informanter och bortfall 

Totalt femtio stycken informanter önskades delta genom hembesök i villor och 
lägenheter. Av de inbjudna deltog trettiosju vilket innebar ett bortfall på tretton 
stycken. Av de tretton valde fem stycken aktivt att inte delta och det resterande 
bortfallet berodde på att den inbjudna informanten inte var hemma vid undersök-
ningstillfället. Bortfallet ersattes genom en ökning av det urval som planerats på 
offentliga platser, i butiker och på skolan. 

Bland de etthundra besvarade enkätformulären blev det ett bortfall på den 23:e 
frågan.  

 

4.1.3 Resultat av hypotesprövningen 

Analysen av sammanställd data resulterade i att åtta av de sjutton hypoteserna 
kunde bekräftas. Sex av dem kunde förkastas och de återstående tre förblev obe-
svarade, se bilaga 5, för diagram och tabeller samt bilaga 6 för z-testets resultat. 

 

Bekräftade hypoteser 

De hypoteser som kunde bekräftas utgjorde de egentliga skäl till varför människor 
väljer att ha belysning placerad vid fönstret. Skälen rangordnas nedan i fallande 
ordning med det vanligast förekommande skälet först. 

1. Fönsterbelysning uppfattas som mysigt sett inifrån bostaden. 

2. Fönsterbelysning lättar upp intrycket av en mörk fönsterruta när det är 
mörkt ute. 

3. Fönsterbelysning uppfattas som mysigt sett utifrån bostaden.  

4. Fönsterbelysning ser trevligt ut för grannarna. 

5. Fönsterbelysning ersätter dagsljusinsläpp när det är mörkt ute. 

6. Fönsterbelysning förebygger inbrott. 

7. Fönsterbelysning används på grund av armaturens design. 

8. Fönsterbelysning förtydligar rummets form. 

 

Analys av de bekräftade hypoteserna 
Fönsterbelysning används främst för att det är mysigt, både när människan befin-
ner sig inne i och utanför hemmet. Det visar att det är viktigt för människor att 
kunna få en känsla av avkoppling, trivsel och värme samt att känslan ska kunnas 
delas med andra. En annan dominerande anledning är att fönsterbelysning lättar 
upp intrycket av en mörk fönsterruta när det är mörkt ute. 

Ytterligare skäl till varför människor har fönsterbelysning är för att förebygga in-
brott och för att rummets form förtydligas. De sistnämnda skälen var inte lika 
starka i resultatet som de tre första. 
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Förkastade hypoteser 

De hypoteser som kunde förkastas utgjorde inte skäl till varför människor väljer 
att ha belysning placerad vid fönstret. 

1. Människor har fönsterbelysning för att alla andra har det. 

2. Det är förenat med skam att ha ett mörkt hem. 

3. Fönsterbelysning underlättar utförandet av en syssla i hemmet. 

4. Det är vanligt förekommande att ha fönsterbelysning i Sverige.  

5. Fönsterbelysning skyddar hemmet mot insyn. 

6. Fönsterbelysning används för att lysa upp ett objekt placerat vid fönstret. 

 
Analys av de förkastade hypoteserna 

Att fönsterbelysning förekommer på grund av att alla andra har det kan förkastas. 
Inte heller känner informanterna skam om de skulle sakna belysning i sina fönster 
och visa upp ett mörkt hem. Det fanns dock ett fåtal av informanterna som helt 
instämde i att de skulle skämmas om de inte skulle ha haft fönsterbelysning. 

Fönsterbelysning används inte heller på grund av att det är vanligt förekommande 
eller för att det anses traditionellt betingat att ha det i Sverige. Resultatet stärks 
även då hypotesen om att fönsterbelysning förekommer för att alla andra har det 
förkastades. Fönsterbelysning används inte av praktiska skäl för att underlätta ut-
förandet av en syssla vilket tyder på att det mer används som accentbelysning. 
Skälet till fönsterbelysning var inte att det skyddade hemmet mot insyn. 

Fönsterbelysning används i huvudsak inte för att framhäva ett objekt eller belysa 
ett föremål placerat i fönstersmygen. Undersökningen visade dock att en del av 
informanterna faktiskt vill framhäva ett objekt i fönstret.  

 

Obesvarade hypoteser 

De hypoteser som förblev obesvarade var: 

1. Fönsterbelysning underlättar orientering i hemmet.  

2. Fönsterbelysning skapar en känsla av trygghet. 

3. Fönsterbelysning visar att någon är hemma. 

 

 Analys av de obesvarade hypoteserna 

Att de ovan nämnda hypoteserna förblev obesvarade berodde på att det var en 
jämn spridning mellan de olika svarskategorierna instämmer inte alls till instämmer helt. 
Resultatet säkerställdes genom hypotesprövning. 

Både hypotesen att det skapar en känsla av trygghet samt att det visar att någon är 
hemma, kan till viss del kopplas ihop med innebörden av den bekräftade hypote-
sen att det förebygger inbrott. 
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4.1.4 Övriga skäl till fönsterbelysning 

Totalt formulerade nitton av informanterna egna, övriga skäl för fönsterbelysning, 
se bilaga 5. Enbart ett av de egna skälen som var klassat som ett huvudsyfte före-
kom fler än en gång och det var att fönsterbelysning var en inredningsdetalj. Två 
informanter skrev att deras delsyfte med fönsterbelysning var att ha det som mysbe-
lysning. 

 

Analys av övriga skäl till fönsterbelysning 

Då inga övriga skäl förekom fler än två gånger och därför inte var ett giltigt under-
lag för att hypotesprövas, behövdes inte heller de sjutton formulerade hypoteserna 
kompletteras ytterligare. Ett övrigt skäl för fönsterbelysning var att det är en in-
redningsdetalj vilket kunde jämföras med hypotesen i enkätundersökningens 
sextonde fråga om betydelsen av armaturens design. Att mysbelysning förekom som 
delsyfte behövde inte analyseras då det tydligt framgick av resultatet på enkätfor-
mulärets två första frågor. 

4.1.5 Minnesanteckningar från förstudien och samtal med informanter 

Vid besök i ljusbutikerna nämnde en av butiksinnehavarna att kunder ofta söker 
armaturer där själva ljuskällan inte syns utan sitter dold i armaturen. Anledningen 
var att en armatur placerad i ett fönster på exempelvis tredje våningen inte ser 
trevlig ut från gatuplan då betraktare ser rakt upp i ljuskällan. Det innebär att ar-
maturen bör vara utformad på ett sätt som döljer ljuskällan från olika vinklar. 

Vissa av informanterna konstaterade att fönsterbelysning egentligen är ett onödigt 
fenomen ur energianvändningssynpunkt då de insåg att den inte fyller någon prak-
tisk funktion. Andra informanter hyllade istället dess betydelse för trivsel i hem-
met. Flertalet visade intresse för LED som ljuskälla samtidigt som det nämndes att 
det var svårt att hitta ersättare för de glödlampor som, på grund av den dåliga 
energieffektiviteten, förbjudits på marknaden. 

En handfull av informanterna pratade om olika ljuslister: en äldre dam påmindes 
om de lysrörsarmaturer som satt dolda i hennes gardinfästen under 1960-talet. 
Armaturerna spred ett släpljus på gardinerna och i fönstersmygen, vilket på den 
tiden ansågs ytterst trendigt. En av informanterna som visade sig arbeta inom be-
lysningsbranschen nämnde att placering av LED-lister i fönstersmygen blir allt 
mer populärt trots att det är kostsamt i material och installation. Vissa av infor-
manterna nämnde att armaturens design har betydelse i det avseende att de söker 
efter en designklassiker från en välkänd tillverkare. De ansåg att en designklassiker 
alltid kommer att vara trendig och tidlös. 

Flera av informanterna påpekade att fönsterbelysning är ett typiskt svenskt feno-
men då de inte noterat förekomst av det i andra länder. 
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4.2 Kartlagda behov och krav på fönsterbelysning i 

form av funktion samt utseende 

Det som har legat till grund för att få fram de behov och krav brukaren har på 
fönsterbelysningens funktion och utseende är den senare delen av enkätundersök-
ningen från fråga nitton till tjugofyra. 

4.2.1 Önskemål kring armaturens styrning 

På frågan hur informanterna ville att armaturen skulle kunna tändas och släckas 
blev det jämnt mellan de olika svarsalternativen, se Diagram 1. 

 

Diagram 1. Önskemål kring armaturens styrning. 

Frågan gav även möjlighet för informanterna att välja flera alternativ. Den auto-
matiska styrningen efter dagsljuset fick flest svar tätt följt av timerstyrd och manu-
ell styrning. Det gick även att fylla i ett eget önskemål vilket sju av informanterna 
valde att göra, se Tabell 1. Här framgick det att fönsterbelysningen önskas styras 
med bland annat en fjärrkontroll, en applikation via telefonen, genom att knäppa 
med fingrarna eller klappa med händerna. 

Tabell 1. Egna önskemål kring armaturens styrning 

Typ av styrning Antal informanter 

Klappningar 2 

Fjärrkontroll 1 

Fjärrstyrt 2 

Applikation på telefonen 1 

Knäppa med fingrarna 1 

 

Analys av önskemålen kring armaturens styrning 

Eftersom merparten av informanterna både hade kryssat i att armaturen skulle 
kunna styras automatiskt och manuellt framgick det tydligt att det finns önskemål 
om att kunna styra armaturen på olika sätt samtidigt. Det visar att informanterna 
vill kunna styra armaturen även när de inte befinner sig i bostaden. De fria svarsal-
ternativen kan sammanfattas i att av- och påslagningen av armaturen ska kunna 
ske med någon form av fjärrstyrning, något som stärker önskemålen om att kunna 
styra armaturen utanför bostaden. 
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4.2.2 Önskad typ av fönsterbelysning 

I frågan om vilken typ av fönsterbelysning informanterna föredrar fanns möjlighet 
att välja i flera alternativ, se Diagram 2. Av resultatet framgår tydligt att en stående 
armatur var att föredra bland informanterna då 86 stycken valde det svarsalterna-
tivet. Det alternativ som var näst populärast var en pendlande armatur som 25 av 
informanterna valde. De återstående alternativen, ljuslist och ljusslinga valde 14 
respektive 7 av informanterna som svarsalternativ. 

Ingen valde att fylla i ett eget alternativ på typ av fönsterbelysning utöver de redan 
givna alternativen. 

 

Diagram 2. Typ av fönsterbelysning. 

 

Analys av önskad typ av fönsterbelysning 

Eftersom en stående typ av fönsterbelysning var ett starkt önskemål från infor-
manterna ska den kunna placeras i fönstersmygen eller på fönsterbrädan. Beroen-
de på vilken typ av bostad informanterna bor i och när den byggdes är fönsterbrä-
dorna/smygarna olika utformade. Det gör att en stående armatur storleksmässigt 
måste anpassas därefter. Att ingen informant valde att fylla i en annan typ av föns-
terbelysning visar att alternativen var heltäckande. 

4.2.3 Så ofta byts fönsterbelysningen ut 

39 stycken av de tillfrågade informanterna byter ut sin fönsterbelysning färre 
gånger än vart femte år, se Diagram 3. 28 informanter byter ut den med tre till fyra 
års mellanrum och 26 informanter byter ut den varje eller vartannat år. 7 infor-
manter byter ut sin armatur flera gånger per år. 
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Diagram 3. Antal år det går innan fönsterbelysningen byts ut. 

 

Analys av hur ofta fönsterbelysningen byts ut 

Resultatet visar att fönsterbelysning är en produkt som inte byts ut särskilt ofta. 
De flesta byter ut den med femårsintervaller eller ännu mer sällan, exakt utbytesin-
tervall framgår inte av enkätundersökningen.  

4.2.4 Ljuskällans påverkan på val av fönsterbelysning 

Det framkom att 57 av informanterna låter ljuskällan påverka valet av fönsterbe-
lysning se Diagram 4. 28 stycken menade att ljuskällan inte styr valet av fönsterbe-
lysning medan 15 informanter svarade vet ej. 

 

 

Diagram 4. Huruvida ljuskällan påverkar valet av fönsterbelysning. 

Som en följdfråga fick de informanter som kryssat i Ja på frågan om ljuskällan på-
verkar valet av fönsterbelysning, även svara på vilka faktorer på ljuskällan som 
påverkade. På den frågan fanns det dels möjlighet att kryssa i flera alternativ bland 
de fyra givna, se Diagram 5, men det gick även att fylla i ett annat, eget alternativ. 
Det som främst påverkade valet av ljuskälla var ljusets färg följt av energiförbruk-
ningen. Därefter kom ljuskällans livslängd och till sist priset som en påverkande 
faktor. 
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Diagram 5. Det som påverkar valet av ljuskälla. 

Fem personer fyllde i ett annat, eget alternativ. Ett av dem var att ljuskällans fabri-
kat påverkade valet och ett annat var att ljusstyrkan påverkade. En tredje infor-
mant valde ljuskälla efter vilken funktion den skulle ha och en fjärde efter vilken 
stil den hade. En femte informant som även hade fyllt i att ljusets färg påverkade, 
menade att LED går bort i valet av ljuskälla då den ansåg att det i princip inte är 
tillräckligt bra ljusfärg på den typen av ljus. 

 

Analys av ljuskällans påverkan på val av fönsterbelysning 

Att mer än hälften av informanterna lät ljuskällan påverka valet av fönsterbelys-
ning visar att ljuskällan är en viktig faktor vid köp av armaturen. 

Då priset är den minst avgörande faktorn vid val av ljuskälla innebär det att mer-
parten av informanterna inte helt låter sig påverkas av kostnaden vid inköp. 

4.2.5 Materialets påverkan vid val av fönsterbelysning 

54 av informanterna svarade Ja på frågan om materialet påverkade val av fönster-
belysning, se Diagram 6. 27 stycken svarade Nej, att det inte påverkade och 18 
stycken svarade att de inte visste huruvida det påverkade eller inte. Frågan hade ett 
bortfall, alltså svarade totalt 99 informanter på frågan. 

 

Diagram 6. Om armaturens material påverkar val av fönsterbelysning. 

 

Analys av materialets påverkan vid val av fönsterbelysning 

Fönsterbelysningens material påverkar informanten vid val av fönsterbelysning, 
däremot framkommer det i inte frågan vilka material som är önskvärda. 
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4.2.6 Fönsterbelysningens viktiga egenskaper 

Det mest förekommande kravet för en fönsterarmatur var att den skulle vara sta-
bil, se bilaga 7 för tabell. Därefter följde i fallande ordning: trendig, tidlös, mobil, 
enkel att rengöra, miljövänlig, slitstark, flexibel, återvinningsbar, nätt, diskret och 
transparent. Ingen av informanterna ansåg att egenskapen närproducerad var vik-
tig. 

Informanterna hade även möjlighet att uppge andra egenskaper, utöver de redan 
givna, som de tyckte var viktiga hos en fönsterarmatur. Egenskaperna som att den 
skulle vara snygg och passa in med den övriga inredningen var här de vanligaste 
förekommande svaren. 

 

Analys av fönsterbelysningens viktiga egenskaper 

Resultatet innebär att en armatur avsedd för fönsterbelysning främst ska vara sta-
bil i sin design. Det sätter krav på en god proportionalitet på armaturen för att 
förhindra att den välter. På grund av det behöver även armaturens material äga 
vissa egenskaper för att vara stabil. Trendighet och tidlöshet är också viktiga egen-
skaper för en fönsterarmatur. 

Mobilitet anses viktigt och med kraven att den ska vara enkel att rengöra, samt 
miljövänlig bör armaturen utformas i material som uppfyller önskemålen. För att 
underlätta rengöring bör armaturen designas utan svårstädade detaljer samt med 
möjlighet att rengöra den utan risk att skada eller skadas av armaturens elektriska 
komponenter.  

Begreppet snygg framkom när informanterna fick fylla i egna viktiga egenskaper 
och det fanns även med i en av de bekräftade hypoteserna. 

 

4.3 En möjlig produktutformning 

Här sammanfattas de viktigaste egenskaperna som en fönsterarmatur ska besitta 
enligt resultatet från undersökningen. De utgör grunden för designprocessen och 
därmed det färdiga produktförslaget. 

 Mysig 

 Synlig 

 Stabil 

 Trendig 

 Tidlös 

 Mobil 

 Enkel att rengöra 

 Miljövänlig 

 Stående

4.3.1 Stockholm Furniture Fair and Northern Light Fair 

Återkommande material i armaturerna på 2013 års mässa, var naturliga i form av 
trä och metaller men också mer textila material av grövre texturer. Färgerna var 
genomgående jordnära i beige, brunt och grått, metallerna gick i färgerna silver, 
brons och koppar. Flera av armaturerna ingav känslan av att vara tillverkade av 
spillmaterial, exempelvis drivved samtidigt som metallerna ingav en varmare indu-
strikänsla. 
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De ljuskällor som var vanligt förekommande för armaturerna hade en varm ljus-
färg. 

4.3.2 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen, se Tabell 2, sammanställde de funktioner och egenskaper föns-
terarmaturen skulle ha utifrån resultaten från enkätundersökningen. Huvudfunk-
tionen var att avge ljus. De nödvändiga funktionerna var att armaturen skulle äga 
stabilitet och synlighet både inne i hemmet och utifrån samt skapa en mysig stämning. 
Även egenskaper som att den skulle uttrycka estetik, uttrycka tidlöshet och trendig an-
sågs viktiga. Den skulle även äga flexibel styrning. Andra funktioner värda att 
nämna var att den skulle vara enkel att rengöra, skona miljön samt tåla slitage. 
Onödiga funktioner var egenskaper som hade funnits med som svarsalternativ 
men som informanterna klassade som helt oviktiga. 

 

Tabell 2. Funktionsanalys för fönsterbelysning 

 

Motivering till funktionsanalysen 

De nödvändiga funktionerna har formulerats utifrån de viktigaste egenskaperna 
som framkom av undersökningen. Exempelvis att fönsterbelysningen ska vara 
flexibel i hur den slås av och på, kommer dels från de direkta önskemålen men 
även som ett underliggande krav då fönsterbelysningen används när det inte är 
någon hemma för att förebygga inbrott. Att egenskapen äga tidlöshet också var en 
nödvändig funktion beror både på att det var ett starkt önskemål samt att majori-
teten av informanterna byter ut sin fönsterbelysning vart femte år eller mer sällan. 

De önskvärda funktionerna var funktioner som inte prioriterades vid produktut-
vecklingen. Anledningen var att inte tillräckligt många av informanterna ansåg de 
funktionerna som viktiga för armaturen. De onödiga funktionerna har inte alls 
tagits till beaktning vid produktutvecklingen eftersom informanterna ansett dem 
vara helt oviktiga. 
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4.3.3 Kravspecifikationer 

Kravspecifikation för projekt fönsterarmatur 

Projektets målsättning 

Att framställa en armatur för fönsterbelysning. 

 
Målgrupp 

Se kap. 4.3.4 Brukare/kund. 
 
Tillvägagångssätt 

- Förstudier i form av besök hos inköpare/ grossister. 
- Kundbehov kartläggs efter informationsinsamling genom enkätundersök-

ning. 
- Summering och sammanställning av data. 
- Klassificering av insamlad data och dokumentation i form av funktionsana-

lys/ produktkravspecifikation. 
 

Strategi för att stärka konkurrenskraftighet 

- Trendspaning i form av besök på Stockholm Furniture Fair. 
- Jämförelse och utvärdering av befintliga produkter.  

 

Produktlivscykel 

Tillverkningsmetoder och produktmaterial skall sträva efter minsta möjliga påver-
kan på miljö. Tillverkare skall vid försäljningstillfället rekommendera energieffek-
tiva alternativ för ljuskälla. Produktens material ska kunna separeras inför återvin-
ning. 
 

Resurser 

- Uppdragsgivare/Projektägare 
- Produktutvecklare 
- Ljusdesigner 

 

Kravspecifikation för ljuskällans specifika egenskaper 

Kravspecifikationen för ljuskällans specifika egenskaper, se Tabell 3, utifrån in-
formanternas behov och önskemål resulterade i att de typer som lämpar sig bäst 
för armaturen är LED eller kompaktlysrör. Minst lämpade är halogena ljuskällor 
och glödlampor som inte uppfyller alla de krav som ställs på ljuskällan.  
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Tabell 3. Kravspecifikation för ljuskälla 

 

 

Motivering till kravspecifikationerna 

Kravspecifikationen tog upp de förutsättningar som fanns för projektets olika de-
lar. Eftersom arbetet inte utförs mot en utomstående uppdragsgivare fanns ingen 
bestämd budget för projektet. En budget var inte nödvändigt eftersom endast ett 
visuellt produktförslag skulle framställas. 

Anledningen till att LED och kompaktlysrör är mest lämpade för produktförslaget 
är på grund av möjligheten till varmvit ljusfärg samtidigt som de även är energief-
fektiva och har en lång livslängd. En av undersökningens frågor visade att föns-
terbelysning inte byts ut särskilt ofta, vilket förespråkar en lång livslängd på ljus-
källan. Undersökarna förespråkar LED som det främst lämpade alternativet då 
den omedelbart tänds till full ljusstyrka medan kompaktlysrör har en lång upp-
tändningstid. Då enkätundersökningens definition av mysig förknippas med värme 
förespråkas ett val av ljuskälla med varmvit en ljusfärg. Att halogena ljuskällor 
samt glödlampor uteslutits beror på deras låga ljusutbyte och korta livslängd. 

4.3.4 Designbrief 

Den slutliga designbriefen beskrivs nedan under de fem rubrikerna hur produkten 
vill vara, huvudfunktion, brukare/kund, hur brukaren ser produkten samt ska 
produkten knytas till ett befintligt produktsystem. 

 

Hur produkten vill vara 

Produkten är en stående fönsterbelysning som ska kännas aktuell, både idag men 
även under en längre tidsperiod, den ska helt enkelt kännas tidlös. En av de vikti-
gaste egenskaperna är att produkten ska vara mysig både från in- och utsidan av 
hemmet. Produkten bör kunna styras både manuellt och automatiskt även när 
brukaren inte befinner sig inne i hemmet för att ge intryck av att någon är hemma. 
Den ska både vara stabil så att den inte riskerar att välta och enkel att flytta på vid 
exempelvis städning. Något annat som produkten vill vara är miljövänlig, exem-
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pelvis ska materialen kunna separeras inför återvinning och ha en energieffektiv 
ljuskälla. 

 

Huvudfunktion 

Produktens huvudfunktion är att avge ljus. 

 
Brukare/kund 

Brukaren är inte specifik då produkten ska kunna passa in i olika sorters hem och 
konstellationer oavsett vilken typ av bostad det handlar om. Det enda generella 
som går att säga om brukaren i den här undersökningen är att den är över arton år 
och att den i dagens läge har någon typ av fönsterbelysning hemma. 

Kunden är i första hand den återförsäljare som har hand om inköp till olika typer 
av belysnings- och inredningsbutiker. Den har en känsla för vilka produkter som 
är eftertraktade av butikens kundkrets. 

 

Hur brukaren ser produkten 

Brukaren ser produkten som ett mysigt komplement till bostadens övriga belys-
ning och den tänds för att simulera att någon är hemma i inbrottsförebyggande 
syfte. Den tänds för att skapa en trivsam och avkopplande atmosfär i hemmet 
samtidigt som känslan förmedlas i grannskapet. Produkten ska även lätta upp in-
trycket av en mörk fönsterruta när det är mörkt ute och i viss mån ersätta dagslju-
set. Utöver de syften som uttryckts ska brukaren se produkten som en snygg in-
redningsdetalj som även hjälper till att förtydliga rummets form. 

 

Ska produkten knytas till ett befintligt produktsystem 

Produkten kommer inte knytas till ett befintligt produktsystem utan ska tas fram 
efter de specifika krav och önskemål som har framkommit från undersökningen. 
Fönsterbelysning i sig är inte en ny typ av produkt på marknaden. 

 

Motivering till designbriefen 

Eftersom målgruppen för produkten är bred, då den är tänkt att kunna tilltala den 
stora massan har den i sin beskrivning delvis passats in på de människor som har 
varit med och svarat på enkätundersökningen. Det är snarare olika grupper i sam-
hället än en specifik person som beskrivs. I övrigt baserades designbriefen, liksom 
funktionsanalysen, på resultaten från enkätundersökningen. 

En skillnad gjordes däremot på brukaren och kunden eftersom de oftast är olika 
personer. Kunden är den som ska tilltalas av produkten så att den köps in i buti-
kens sortiment, vilket gör att även kunden är viktig att beskriva. 

4.3.5 Visuell moodboard 

Den visuella moodboarden består av bilder som är utvalda efter känslan mysigt, se 
bilaga 8. 
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Motivering till moodboardens utseende 

Moodboarden sattes ihop för att visuellt beskriva den känsla som det slutliga pro-
duktförslaget vill uttrycka. Bilderna valdes ut efter undersökarnas definition av 
ordet mysigt det vill säga en känsla av trivsel, avkoppling och värme.  

4.3.6 Jämförelse befintliga produkter på marknaden 

De tre befintliga armaturer som valdes ut och som bäst stämde överrens med de 
krav samt önskemål som framkommit av undersökningen var Mini Glo-ball T från 
Flos, House Small från Globen och Gavik från Ikea, se bilaga 9. Utifrån de olika 
kategorier som varje armatur blev bedömd i, blev det armaturen Gavik från Ikea 
som stämde överrens med flest av kraven. Det krav som inte uppfylldes helt var 
stabiliteten. På andra plats kom armaturen House Small från Globen. Den uppfyllde 
inte kravet om enkel rengöring. Därefter kom armaturen Mini Glo-ball T från Flos 
som inte uppfyllde kraven på att den tydligt ska synas utifrån samt vara energief-
fektiv. 

 

Motivering till resultatet av jämförelsen 

De tre armaturerna jämfördes i utförandet vitt, även om två av dem även kunde 
köpas i andra färger. Anledningen till det var för att jämförelsen får samma förut-
sättningar och att ingen hänsyn behöver tas till hur en annan färg exempelvis på-
verkar upplevelsen av ljuskällan.  

Att armaturen Gavik ansågs som tveksam i stabiliteten var för att skärmen sitter 
löst. Att de tre bästa armaturerna valdes ut var för att kunna ta med de positiva 
egenskaperna från dem och samtidigt veta vad som kunde förbättras och ytterliga-
re anpassas efter kraven. Det hängde i sin tur ihop med att det färdiga produktför-
slaget inte skulle visa sig vara identiskt med något som redan fanns på marknaden. 

 

4.3.7 Idéskisser och vidareutvecklingar 

Idéskisserna resulterade i olika mjuka organiska former, se Figur 7. En del former 
var svampliknande medan andra var mer äggformade. Även ord skrevs ner som 
skulle förmedla vad produkten vill uttrycka eller vilket material den skulle ha, ex-
empelvis naturlig och drivved. 

 

Figur 7. Första idéskisserna. 
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De idéer som valdes att vidareutvecklas blev en äggformad armatur med utskär-
ningar i, se Figur 8. Det var också en armatur med en mer rektangulär, vriden 
form och en armatur i en mjukare kurvig form där ljuskällan satt i ovandelen. Slut-
ligen var det en armatur med en cylinderaktig form med perforeringar i toppen. 
Samtliga av förslagen hade detaljer av trä i bottnen och två av dem hade det även i 
toppen. 

 

Figur 8. Mer bearbetade förslag. 

 

Den armatur som valdes ut som det förslag att basera slutresultatet på var den 
som hade en mer cylinderaktig form, se Figur 9. 

 

Figur 9. Utveckling av produktförslag. 

 

Motivering till idéskisser och vidareutvecklingar 

Eftersom armaturen skulle ge en mysig känsla är det inte bara ljuset som måste 
vara mysigt utan också formen och utseendet, en känsla som upplevs tydligast hos 
mjuka former. Av den anledningen föreställde skisserna och idéerna organiska 
former som finns i naturen. 
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I de fyra mer bearbetade förslagen valdes snabbt den rektangulära, vridna armatu-
ren bort på grund av den vassa formen som inte kändes särskilt mysig. Den ägg-
formade armaturen skulle sprida ljuset i alla riktningar i och med formen och ut-
skärningarna. Däremot finns det en risk i och med utskärningarna att betraktaren 
kan se rakt in i ljuskällan och bländas av det starka skenet. Den skulle även bli svå-
rare att rengöra med skarvarna runt om vilket gjorde att även den idén valdes bort. 

Armaturen med en mer kurvig form som hade ljuskällan i överdelen valdes bort av 
den anledningen att ingen ljusspridning skulle ske uppåt mot innertaket, något 
som skulle hjälpa till att skapa en mysig stämning. Att den sista armaturen med en 
cylinderaktig form var den som valdes berodde på att ljusspridningen sker i olika 
riktningar med hålmönstret i toppen samt att formen uttrycker stabilitet, en viktig 
egenskap. I och med den rundade formen upplevs armaturen på samma sätt från 
olika håll. Genom att blanda in mer levande material som trä upplevs den mer 
mjuk och mysig. 

4.3.8 Färdigt produktförslag för fönsterbelysning 

Det färdiga produktförslaget, se Figur 10, är en stående armatur med en något 
konformad form. Totalhöjden 248 mm och en största diameter på 140 mm. Den 
består av en cirkulär underdel av trä som är 40 mm hög och har en bottendiameter 
på 90 mm. Underdelen är urholkat, har en invändig gänga att fästa armaturkrop-
pen i samt har plats för de elektriska komponenterna till ljuskällan. En textilsladd 
för elektricitet kommer ut ur ett hål från sidan på underdelen.  

Armaturens kropp är av vitt frostat glas, har en höjd på 218 mm och en tjocklek 
på 5 mm. Den är gängad i ändarna för att kunna fästas i träkomponenterna. Högst 
upp på armaturen sitter en överdel av trä. Överdelen är 25 mm hög och har en 
toppdiameter på 140 mm. Insidan av överdelen är urholkad och invändigt gängad. 
På ovansidan finns ett perforeringar i form av cirklar i olika storlekar, se Figur 11. 
Se bilaga 10, för ritningar med övergripande mått på de olika delarna. Både över 
och underdelen av trä följer armaturkroppens form och har en 2 mm radie på yt-
terkanterna för att runda av kanterna. Passande ljuskälla är en varmvit LED med 
en standardiserad sockelstorlek. 
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Figur 10. Färdigt produktförslag samt sprängbild av de olika delarna. 

 

 

 

Figur 11. Överdel med perforeringar för ljusspridning uppåt. 

 

Motivering till det färdiga produktförslaget för fönsterbelysning 

Armaturen är utformad med en stabil bas vilket gör att den inte riskerar att välta, 
en egenskap som värderades högt av informanterna. Att över- och underdelen är 
av trä ger den både en varm och levande känsla, samtidigt som det är ett tidlöst 
material. Armaturens kropp som är av frostat glas ger en diffus ljusspridning. En 
sådan typ av ljusspridning uppfattas som mysig och bländar inte betraktare. Över-
delens perforeringar gör att ljuset även sprids uppåt vilket medför att ljussprid-
ningen sker i flera olika riktningar. Perforeringarna bildar dessutom ett dekorativt 
ljusmönster upp i innertaket samtidigt som de bidrar till luftcirkulation inuti arma-
turen. 

Textilsladden bidrar till att materialen upplevs mer mjuka och skapar en känsla av 
trivsel, som i sin tur förknippas med mysigt. Storleksmässigt är armaturen med sin 
största diameter på 140 mm anpassad för att kunna stå på en lite smalare fönster-
bräda eller i en smyg, vilket gör att den passar in i fler hushåll. Höjden på armatu-
ren skymmer inte utsikten från fönstret men den är ändå synlig utifrån för förbi-
passerande. 
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Genom att de olika delarna armaturen är uppbyggd av är gängade, går de enkelt att 
skruva isär. Det underlättar när ljuskällan behöver bytas ut, när den ska rengöras 
samt när armaturen anses uttjänt och de olika materialen ska återvinnas. Möjlighe-
ten att kunna ta isär de olika delarna uppfyller därmed kraven på miljövänlighet, 
rengöring samt att kunna anpassa ljuskällan efter egna önskemål. Formen gör att 
den är enkel att flytta på och har inga konstiga vrår och skarvar som är svåra att 
göra rent samt att den upplevs på samma sätt oavsett om den betraktas in- eller 
utifrån hemmet. 

Styrningen av armaturen är flexibel vilket överrensstämmer med de önskemål som 
kartlades. Den har en manuell strömbrytare med dimmer vilket gör att ljuskällan 
kan anpassas efter behov och kopplas den till en timer eller annan typ av automa-
tisk styrning går den att kontrollera även när bostaden är tom. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Under det här kapitlet kommer först en diskussion om resultatet av arbetet. Däref-
ter följer en diskussion om de metoder som användes under arbetet och sist följer 
ett avsnitt om de viktigaste slutsatser som kunnat dras av arbetet samt rekommen-
dationer för fortsatt arbete. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion om de resultat arbetet ledde till. För att underlät-
ta repeteras först syftet med arbete som var att: ta reda på varför människor place-
rar belysning i sina fönster eftersom det inte finns någon dokumenterad teori om 
det. Kan luckan i litteraturen fyllas blir det också lättare att utforma fönsterarmatu-
rer som uppfyller de krav och önskemål som ställs. 

Resultatdiskussionen är uppbyggd så att resultaten som svarar på respektive fråge-
ställning redovisas under egna rubriker. 

5.1.1 Skälen till varför människor har fönsterbelysning 

Nedan diskuteras de resultat som ledde till att skälen till varför människor har 
fönsterbelysning kunde fastställas. 

 

Diskussion gällande resultatet av enkätundersökningen  

Flertalet informanter tog i och med enkätundersökningen tillfället i akt att för för-
sta gången reflektera över sina skäl för fönsterbelysning som annars verkade upp-
fattas som en självklar del i hemmets inredning.  

Att hypoteserna om att fönsterbelysning uppfattas som mysigt bekräftades, kändes 
som ett ganska förväntat resultat då begreppet mysigt inledningsvis var stark åter-
kommande när vi pratade med människor om ämnet. Däremot var det svårt att 
veta vad folk egentligen menade med mysigt vilket vi garderade oss mot genom att 
operationalisera begreppet och infoga vår definition direkt i enkäten. Det innebar 
att informanterna anpassade sitt ställningstagande efter den och följde samma spår, 
på så sätt blev resultatet mer tillförlitligt. Begrepp som snygg, trendig och tidlös 
borde ha behandlats på ett liknande sätt för att öka tillförlitlighet och minska ris-
ken för att informanterna tolkar begreppen olika. 
 
Ett annat starkt skäl för fönsterbelysning var att det lättar upp intrycket av en 
mörk fönsterruta när det är mörkt ute. Det skulle kunna förklaras med att då det 
är så pass mörkt i Sverige under vinterhalvåret skulle fönstret större delen av dyg-
net framträda som en svart vägg utan fönsterbelysning. Fönsterbelysning skulle då 
även fungera som ett slags substitut för dagsljuset vilket även en av hypoteserna 
bekräftade. 
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Det förblev obesvarat huruvida fönsterbelysning påverkar upplevelsen av trygghet 
i hemmet samt om den används för att visa att någon är hemma. Det kan jämföras 
med den bekräftade hypotesen att fönsterbelysning förebygger inbrott. Människor 
tänder sin fönsterbelysning för att ge intryck av att någon är hemma så att eventu-
ella tjuvar avskräcks, vilket i sin tur borde medföra en upplevd känsla av trygghet. 
Kanske borde enkätfrågan formulerats annorlunda. 

Att fönsterbelysningen visade sig användas för att det förtydligar rummets form är 
intressant då det faktiskt förekommer som rekommendation i litteratur om ac-
centbelysning. 

 
Ordet skam är negativt laddat och därför finns en risk att informanterna inte har 
svarat helt ärligt på frågan att de skäms om deras hem är mörka. Det kan hända att 
resultatet hade blivit annorlunda om vi själva inte hade närvarat vid undersök-
ningstillfället vilket gör att det upplevs mindre anonymt. Informanterna anser inte 
heller att de har fönsterbelysning för att det är vanligt förekommande i Sverige 
eller för att alla andra har det men samtidigt tycker de att det ser trevligt ut för 
grannarna. Resultatet kan tolkas som något motsägelsefullt, då informanten å ena 
sidan hävdar att den inte bryr sig om vad folk tycker om deras hem men å andra 
sidan vill att det ska se trevligt ut för omgivningen. Att fönsterbelysning skulle 
fungera som insynsskydd förkastades men det är intressant att vissa av informan-
terna faktiskt använder fönsterbelysning i just det syftet. Informanterna visar ge-
nom nyanseringar att de har övervägt fönsterbelysningens funktion och betydelse. 
Antingen är det armaturens storlek och form eller dess ljusspridning som påverkat 
det upplevda insynsskyddet. Det framgick även från förstudien att butiksinnehava-
re var medvetna om den insynsskyddande funktionen hos fönsterbelysning. 

Att fönsterarmaturens skulle ha snygg design var inte ett förvånande resultat från 
undersökningen. Vad som anses som snyggt är däremot obesvarat och dessutom 
svårt att definiera. Syftet med undersökningen var dock inte att ta reda på vilka 
egenskaper hos armaturen som uppfattas som estetiskt tilltalande utan att kartlägga 
skälen för dess förekomst. 

Ljus är en förutsättning för att människan ska se och kunna orientera sig i miljöer. 
Hypotesen om huruvida fönsterbelysning underlättar orientering i hemmet är obe-
svarad vilket pekar på människans spridda uppfattning och skäl till användning av 
fönsterbelysning. Informanterna som stött hypotesen kanske inte använder all-
mänljuset i hemmet lika frekvent utan är beroende av fönsterbelysning för att un-
derlätta orientering. Det finns även en liten risk att några tolkat frågan som att 
fönsterbelysning används som en hjälp att hitta till och inte i sitt hem, då vi vid ett 
besök reagerade på att informanten läste frågan högt på det viset. Visserligen för-
tydligade vi för informanten vad vi egentligen menade men vi kan inte garantera 
att alla andra tolkade frågan rätt. 

Följdfrågor hade i princip kunnat ställas till alla frågor i enkätformuläret. Vi ville 
med undersökningen inte gå ner i detaljer då den hade blivit alldeles för omfattan-
de. Däremot hade det kunnat underlätta vissa frågor exempelvis vid frågan om vad 
som påverkade valet av ljuskälla. Här fick vi reda på att ljusets färg, energiförbruk-
ningen samt livslängden var viktiga faktorer vid inköp. För att ta reda på mer exakt 
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information hade vi kunnat ställa frågor om vilken typ av ljusfärg som önskas eller 
hur lång livslängd som eftertraktas. Nu fick vi genom en annan fråga reda på att de 
flesta sällan byter ut sin fönsterbelysning.  Det förespråkar en lång livslängd på 
ljuskällan och vi fastställde även att ett mysigt ljus hänger ihop med värme, vilket 
tyder på att en varm ljusfärg är önskvärt.  

 

5.1.2 Ett möjligt produktförslag utifrån kartlagda behov 

Nedan diskuteras de resultat av undersökningen som ledde till det slutliga 
produktförslaget. 

 

Diskussion gällande produktförslaget utifrån kartlaga behov 

Informanterna föredrog en stående armaturtyp för fönsterbelysning vilket resulte-
rade i vårt cylinderformade produktförslag med mjuka och avrundade former. 
Begreppet mysigt skulle genomsyra produkten i allt från design och materialval till 
den känsla som ljuset skulle förmedla. Vi valde ett diffust skärmmaterial som för-
stärker intrycket av ett mjukare ljussken. Det diffusa materialet gör att ljuskällan 
inte syns tydligt, vilket är fördelaktigt både då den annars kan blända samt att ener-
gieffektiva ljuskällor inte anses vara dekorativa att se på. För att uppfylla önskemål 
om trendighet och tidlöshet lades fokus på att hitta material som funnits länge och 
som är vanligt förekommande i Sverige. Materialen kan tas tillvara på ett tillfreds-
ställande sätt vid återvinning vilket skonar miljön. 

Undersökningen dokumenterade däremot inte specifikt vilka material som före-
drogs av informanterna eftersom det skulle leda till ytterligare följdfrågor och bli 
för omfattande. Därför bestämdes dem genom att vi valde ut material som var 
lämpliga utifrån de egenskaper som ansågs viktiga för en fönsterarmatur. 

Produktförslagets över- och underdel tillverkas av ett träslag, betsat i en mörkare 
nyans vilket vi anser förstärker det varma intrycket samt är ett dekorativt och tren-
digt material för svenska hem. Materialet var också förekommande bland de pro-
dukter som visades på Stockholm Furniture Fair. Produktförslagets överdel har 
perforeringar som ger en ljusspridning uppåt vilket skapar ett ljusmönster i inner-
taket. Armaturen avger således ljus runt om vilket uppfyller önskemålet att den 
skall vara synlig såväl inifrån som utifrån hemmet. Armaturens kropp som ska vara 
av ett lite tjockare, frostat glas bestämdes dels efter kravet på stabilitet då det gör 
att det blir en tyngd i armaturen samtidigt som det upplevs mer tidlöst. En annan 
möjlighet skulle ha kunnat vara att använda plast istället för glas. Plasten hade 
eventuellt varit lämpligare hållbarhetsmässigt men vi ansåg att vi skulle tappa andra 
viktiga egenskaper om vi hade valt det materialet. 

Ljusmässigt förknippas begreppet mysig med värme vilket förespråkar valet av en 
varmvit ljusfärg. Den rekommenderade ljuskällan skall vara energieffektiv och 
kompatibel för olika ljusstyrningsmöjligheter. Därför förespråkas LED som ljus-
källa då den även har en lång livslängd vilket överensstämmer med brukarens prio-
riterade önskemål. Ljuskällans sockel skall vara av standardiserad skruvsockel ef-
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tersom den förmodligen inte kommer att försvinna från marknaden samt då den 
är vanligt förekommande och därmed tillgänglig för brukaren. Att vi inte valde att 
ha en integrerad ljuskälla som säkerställer exempelvis en varm ljusfärg och energi-
effektivitet, beror på önskemålet om tidlöshet. Går ljuskällan sönder är hela arma-
turen förbrukad och kan inte längre användas. En integrerad ljuskälla skulle också 
motsäga resultatet av att de flesta byter ut sin fönsterbelysning var femte är eller 
mer sällan, vilket kräver att ljuskällan ska kunna bytas ut. 

Önskemålet om stabilitet var dominerande i enkätundersökningen. Graden av 
önskad stabilitet framgick dock inte. Kanske har brukaren småbarn eller husdjur 
som välter ned armaturen och i vissa fall kanske det är oundvikligt att armaturen 
kan välta. De mått som vi använt baseras på att armaturen skall få plats på ett 
fönsterbräde och dess stabilitet borde prövats i praktiken genom en prototypfram-
ställning. Vårt produktförslag ger genom sina former även ett visuellt intryck av 
stabilitet vilket förstärks av materialens solida och subjektiva egenskaper. För att 
göra armaturen enkel att rengöra kan den monteras isär i överdel, kropp, underdel 
och torkas av.  

Produktförslaget har framställts genom att resultatet, i form av de bekräftade skä-
len samt de önskemål och behov som fönsterbelysning ska uppfylla, samlades i en 
funktionsanalys för produkten och en kravspecifikation för ljuskällan. Svårigheten 
med utformningen av förslaget har varit att finna en konkret design som överens-
stämmer med människans uppfattning av begreppen mysig, stabil, snygg, trendig och 
tidlös. Det slutgiltiga produktförslaget har därför till viss del även präglats av un-
dersökarnas tycke och smak vilket gör det svårt att generalisera. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Här diskuteras de metoder och det tillvägagångssätt som använts för undersök-
ningen. De var förstudie med intervjuer i butiker vilket följdes av enkätundersök-
ningen. Även minnesanteckningarna innefattas i kapitlet. 

 

Diskussion gällande intervjuerna i ljusbutikerna 

Vi utförde intervjuer med två innehavare av belysningsbutiker för att komplettera 
de hypoteser som framkommit efter diskussioner med studiekamrater och bekanta 
om ämnet fönsterbelysning. Intervjuerna gav oss insikt i försäljningen av fönster-
armaturer, stärkte våra hypoteser och gav oss kompletteringar till enkätformulärets 
utformning. Att förstudien gav relevanta kompletteringar till våra hypoteser märk-
tes i resultatet då endast ett fåtal av de etthundra informanterna angav ett annat, 
eget formulerat skäl för fönsterbelysning. Intervjuerna skedde under stressfria för-
hållanden och butiksinnehavarna var tillmötesgående och delgav oss av sina erfa-
renheter, kunskaper och åsikter i ämnet.  
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Diskussion gällande insamling av data 

Vi bestämde oss för att utföra enkätundersökningen genom hembesök och genom 
att slumpmässigt hitta informanter på offentliga platser. Vi valde hyreshus och 
villaområde slumpmässigt med enda kriterierna att informanter skulle vara över 18 
år samt ha fönsterbelysning hemma. Det var relativt enkelt att uppfylla förutom då 
vi någon enstaka gång kände viss svårighet att uppskatta deltagarens ålder och 
våga fråga densamme om åldern utan att förödmjuka. Den del av undersökningen 
som tog plats på offentliga platser påbörjades en blåsig, kall dag i centrala Jönkö-
ping. Det gav inga goda förutsättningar då människor frös och hade bråttom och 
gav endast ett tiotal besvarade enkätformulär på tre timmar. Det medförde att vi 
fortsatte att utföra enkätundersökningen på platser där människor var utrustade 
för kallt väder samt där de inte är stressade. Det ledde oss till exempelvis lekparker 
och till butiker där vi fick positivt och stressfritt gehör. Då vår undersökning inte 
omfattade ålder eller kön hos informanten finns inte de detaljerna dokumenterade 
i undersökningen. Trots det tycker vi att parametrarna har varierat hos våra infor-
manter. Det bortfall som noterats har varit då deltagare inte har velat delta på 
grund av tidsbrist, kallt väder eller då de vid våra hembesök inte har varit hemma. 

Minnesanteckningar från samtal med informanter var inte en del av den veten-
skapliga undersökningsmetoden utan var enbart en metod för att sammanställa 
och redogöra för övriga kommentarer och åsikter som framkom vid förstudien 
och enkätundersökningen.  

Vi utformade första delen (fråga 1-17) av enkätformuläret med slutna svarsalterna-
tiv. De syftade att besvara vår första frågeställning om skälen till fönsterbelysning-
ens förekomst. Till en början hade vi planerat att analysera svaren genom att kun-
na bekräfta hypotesen om summan av typvärdena var positiva, det vill säga att de 
flesta hade svarat instämmer delvis och instämmer helt. Omvänt skulle vi kunna förkas-
ta hypotesen då summan av typvärdena var negativa det vill säga att de flesta hade 
svarat instämmer delvis inte och instämmer inte alls. Hypoteserna skulle förbli obesva-
rade om typvärdena utgjordes av varken eller och vet ej eller om en alltför jämn 
spridning förekom bland svaren. Då vi hade sammanställt data efter den här me-
toden framgick det vid ett handledarmöte att vi borde analysera insamlad data ge-
nom hypotesprövning enligt föreskriven metod. Metoden var svårförståelig till en 
början och vi behövde komplettera våra kunskaper om statistisk analys. Hypotes-
prövning var nödvändigt för att uppnå ett vetenskapligt resultat. Vi borde ha varit 
mer insatta i metoden innan vi påbörjade arbetet med enkätformulärets utform-
ning och då hade enkäten möjligtvis sett något annorlunda ut. 

Övriga frågor i enkätformuläret syftade till att hitta information om de krav och 
behov som en armatur för fönsterbelysning ska uppfylla. Vi utformade svaren 
med flervalsalternativ och utrymme för informantens egna svar. Data samman-
ställdes genom att vi helt sonika summerade svaren och presenterade dem i fallan-
de ordning. Produktförslaget framställdes därefter med målet att uppfylla de vanli-
gaste förekommande svaren. På liknande sätt har de egenskaper som ansågs vikti-
gast, fråga 24, prioriterats i fallande ordning enligt informanternas svar. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Fönsterbelysning visade sig inte vara en onödig energislukare i hemmet utan upp-
skattas för sin förmåga att skapa en trivsam och mysig stämning, både för männi-
skor som befinner sig i hemmet och för betraktare på utsidan. 

Undersökningen har resulterat i ett antal bekräftade hypoteser om skälen till föns-
terbelysning. Det mest förekommande skälet för dess förekomst är att den skapar 
en mysig atmosfär som innebär känslor av trivsel, avkoppling och värme. Den 
mysiga känslan uppfattas både då människor befinner sig utanför och inne i hem-
met. Det framkom även att fönsterbelysning lättar upp intrycket av en mörk föns-
terruta. Människor rår om sina hem för sin egen skull men fönsterbelysning an-
vänds även då det ser trevligt ut för grannarna med belysning i fönstret. Fönster-
belysning används även för att förebygga inbrott då det ger sken av att någon är 
hemma. Den bidrar även till att förtydliga rummets form. 

De viktigaste krav som ställs på en fönsterarmatur är att den skall vara av en stå-
ende modell och ha en bra stabilitet. Den önskas vara både trendig och tidlös och 
kunna styras av brukaren även då ingen är hemma i bostaden. 

5.3.1 Fortsatta studier om fönsterbelysning 

För att pröva produktförslaget vore det intressant att tillverka en prototyp och 
utföra ytterligare en undersökning för att se om den återspeglar de önskemål och 
behov som framkom i undersökningen. Det förekommer många begrepp som är 
svåra att beskriva och konkretisera till ett armaturförslag. Liknande problem före-
kommer förmodligen vid alla typer av undersökningar och designprojekt. 

Vi hörde vid flera tillfällen att människor i vår omgivning och vid undersökning-
ens genomförande påpekade att förekomsten av fönsterbelysning är geografiskt 
begränsat till Sverige. Det betyder att vi förenas i användningen av fönsterbelys-
ning och att vi kanske skulle upphöra att använda det om vi flyttar utomlands. 
Vidare undersökningar kan utföras för att undersöka skillnader mellan olika kultu-
rers uppfattning och eventuell användning av fönsterbelysning. Det kan även vara 
intressant att dokumentera skillnader mellan åldersgrupper, kön och samhällsklas-
ser.  

Det vore intressant att se fönsterbelysningen ur ett historiskt perspektiv. När och 
hur påbörjades placeringen av armaturer i fönster? Har den följt elektricitetens 
utbredning i Sverige och hur spred sig i så fall fenomenet? Kanske svaret på frågan 
kan utgöra grunden för att marknadsföra fönsterbelysning i resten av världen. 
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Ordförklaringar för ljus 

Förklaringarna nedan kommer från Annell Form + Ljus AB (2011, s. 9-12) 

 

Effekt. Benämning på den installerade energi som ljuskälla och dess eventuella 
komponenter använder. Mäts i enheten Watt (W) per tidsenhet. 

Färgåtergivning. Anger en ljuskällas förmåga att visa färger på ett korrekt och 
naturligt sätt. Redovisas med Ra- index, rendering average. 

Ra- värde. Benämning på en källas färgåtergivningsförmåga. Värdet anges mellan 
0-100 där Ra 100 innebär helt korrekt färgåtergivning. 

Ljusflöde. Benämning på hur mycket, för människan synligt, ljus som en ljuskälla 
avger i alla riktningar. Mäts i enheten Lumen. 

Ljusfärg. Beskriver en ljuskällas upplevda ljusfärg. Ljusfärgen är alltså inte mätbar 
utan beskrivs med kategorier som exempelvis varmvit, vit, eller kallvit.  

Ljusreglera. Ljusflödet ökas eller minskas. 

Ljusutbyte. Är ett mått på ljuskällans verkningsgrad och beskriver energieffektivi-
teten hos ljuskälla. Enheten är Lumen/Watt.  

Bilaga 1 
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Intervjufrågor ljusbutik 2013-02-26 

Presentera oss, vart kommer vi ifrån, syfte, varför intervju, hur information kom-
mer att användas, anonymitet. 

 

Kategorier: 

 

Inledande frågor: 

1. Vilken befattning har du i ditt yrke? 

2. Hur länge har du arbetat i belysningsbranschen? 

 

Inledande frågor kring fönsterbelysning: 

3. Hur definierar ni fönsterbelysning? 

4. Hur länge har fönsterbelysning funnits i butikens sortiment? 

Mer djupgående frågor kring fönsterbelysning: 

5. Har du fönsterbelysning hemma hos dig? Varför/varför inte? 

6. Kommer kunder in och frågar specifikt efter fönsterbelysning? 

7. Utifrån din yrkeserfarenhet, varför tror du att människor har fönsterbelys-

ning?  

8. Vad avgör om kunden köper fönsterbelysning? (ex utseendet, funktion, an-

vändningsområde, fabrikat, kvalitet, ljuskälla) 

9. Har ni märkt att efterfrågan på fönsterbelysning ökar/minskar? 

10. Hur tror du framtidens fönsterbelysning ser ut? 

  

Bilaga 2 
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Frågeformulär för enkätundersökningen 

  

Fråga 1. 
 
Jag uppfattar fönsterbelys-
ning som mysigt då jag 
befinner mig inne i hem-
met. 
(Med mysigt avser vi en 
känsla av trivsel, avkopp-
ling och värme.) 
 

 

 

Fråga 2. 
 
Jag uppfattar fönsterbelys-
ning som mysigt då jag 
befinner mig utanför hem-
met. 
(Med mysigt avser vi en 
känsla av trivsel, avkopp-
ling och värme.) 
 

  

Fråga 3. 
 
Fönsterbelysning underlät-
tar för mig att hitta i min 
bostad. 
 

 

 

Fråga 4. 
 
Jag har fönsterbelysning för 
att kunna utföra en syssla i 
hemmet, exempelvis läsa. 
 

 

 

Fråga 5. 
 
Fönsterbelysning motverkar 
insyn i mitt hem. 
  

 

Fråga 6. 
 
Fönsterbelysning lättar upp 
intrycket av en mörk föns-
terruta när det är mörkt ute. 
 

 

 

Frågeformulär om fönsterbelysning 
Med fönsterbelysning avses all typ av tänd belysning placerad nära fönstrets glas. 
OBS! vi avser inte julbelysning.  

Enkäten består av totalt 24 frågor. Vi vill att du tänker på dina skäl till varför du har 
fönsterbelysning och utifrån det värderar påståendena så noggrant du kan. 

Bilaga 3 
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Fråga 7. 
 
Belysning i fönstret ersätter 
dagsljusinsläpp när det är 
mörkt ute.  

 

Fråga 8. 
 
Fönsterbelysning får mig att 
känna mig trygg när jag är 
hemma. 

 

 

Fråga 9. 
 
Jag har fönsterbelysning för 
att det är vanligt förekom-
mande i Sverige.  

 

Fråga 10. 
 
Det ser trevligt ut för gran-
narna att jag har fönsterbe-
lysning. 
 

 

 

Fråga 11. 
 
Jag skäms om mitt hem är 
mörkt. 

 

 

Fråga 12. 
 
Jag vill lysa upp något som 
är placerat vid fönstret. 

 

 

Fråga 13. 
 
Jag har fönsterbelysning för 
att alla andra har det. 
  

 

Fråga 14. 
 
Jag tänder min fönsterbe-
lysning för att visa att jag är 
hemma. 
 

 

 

Fråga 15. 
 
Jag tänder min fönsterbe-
lysning för att förebygga 
inbrott.  
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Fråga 18. 
 
Jag har min fönsterbelysning i ett annat 
syfte, nämligen: 
 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 
Det syfte jag har angivit är ett: 
 
 Huvudsyfte Delsyfte 

Fråga 19. 
 
Hur skulle du vilja att din fönsterbelysning 
tänds/släcks? 
 
(Du får kryssa i flera alternativ) 
 

 
 Manuellt Timer 
 
 Tänds/släcks automatiskt efter 
 dagsljuset 
 
Annat:___________________________ 
 
________________________________ 
 

Fråga 20. 
 
Vilken typ av armatur för fönsterbelysning 
föredrar du? 
 
(Du får kryssa i flera alternativ) 
 

 
 Stående Pendlande 
 
 Ljuslist Ljusslinga 
 
Annat: 
_____________________________ 
 
_______________________________ 
 

Fråga 21 
 
Med hur många års mellanrum byter du ut 
din fönsterbelysning? 
 

 
 Flera ggr/år 1-2 år  
 
 3-4 år 5 år eller  
  mer 
 

  

Fråga 16. 
 
Jag har fönsterbelysning 
eftersom armaturen har 
snygg design. 
 

 

 

Fråga 17.  
 
Jag tycker att fönsterbelys-
ning förtydligar rummets 
form. 
 

 

 



Bilagor 

55 

Fråga 22 a). 
 
Påverkar typ av ljuskälla ditt val av 
fönsterbelysning? 
Med ljuskälla menas t.ex. glödlampa, 
lysrör, LED. 
 
 

 
 Ja 
 
 Nej Vet ej 

Fråga 22 b) 
 
Om du svarade ja på fråga 22 a, vad 
är det som påverkar ditt val av ljus-
källa? 
Med ljuskälla menas t.ex. glödlampa, 
lysrör, LED. 
 
(Du får kryssa i flera alternativ) 
 

 
 Pris Ljusets färg   
 
 Livslängd Energiförbrukning 
 
Annat:_______________________________ 
 
_______________________________________ 

Fråga 24. 
 
Vilka egenskaper är viktigast hos ar-
maturen till en fönsterbelysning? 
 
(Kryssa i de alternativ du anser vara 
viktiga.) 
 

 
 Stabil Återvinningsbar 
 
 Slitstark Enkel att rengöra 
  
 Trendig   Transparant   
 
 Diskret  Tidlös 
 
 Miljövänlig Närproducerad 

 
Nätt Mobil, lätt att flytta på 
  
Flexibel, går både att hänga upp och 
ha stående 

 
Annat: 
________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 

  

Fråga 23. 
 
Påverkar armaturens material ditt val 
av fönsterbelysning? 
 

 
 Ja 
 
 Nej Vet ej 

Tack för din medverkan! 



Bilagor 

56 

Inbjudan till enkätundersökning 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi utför vid Jönköpings Tekniska Högskola ett examensarbete om Fenomenet Föns-

terbelysning och skulle vara tacksamma om du vill delta i vår enkätundersökning. 

Undersökningen vill ta reda på de skäl som finns till varför vi egentligen har fönster-

belysning och ifall det förekommer särskilda önskemål och krav på den. 

 

Vi kommer att besöka dig för att utföra undersökningen _________________ 

kl._______  

Undersökningen pågår cirka 15 minuter och dina svar är anonyma. Undersökningen är 

frivillig och vill du inte delta är det bara att tacka nej vid vårt besök. 

 

Om Du har frågor eller synpunkter kontakta oss gärna via epost: 

Mimmi Olofsson, Produktutveckling med möbeldesign:olmi1089@student.hj.se 

Katarina Svensson, Ljusdesign: svka1082@student.hj.se 

Programansvarig: Chris Mcilroy: chris.mcilroy@jth.hj.se 

 

Vi ser fram emot att få ta del av dina åsikter! 
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Diagram och tabeller från resultat av enkätundersökningens fråga 1-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

24

71

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

1. Jag uppfattar fönsterbelysning 

som mysigt då jag befinner mig inne i 

hemmet

8

25

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

2. Jag uppfattar fönsterbelysning som mysigt då 

jag befinner mig utanför hemmet

20

6

24

26

23

1

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

3. Fönsterbelysning underlättar för 

mig att hitta i min bostad

48

15

13

18

6

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

4. Jag har fönsterbelysning för att kunna 

utföra en syssla i hemmet, exempelvis 

läsa

Bilaga 5 
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35

7

30

18

5

5

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

5. Fönsterbelysning motverkar insyn i 

mitt hem

5

35

59

1

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

6. Fönsterbelysning lättar upp intrycket av 

en mörk fönsterruta när det är mörkt ute

9

10

13

41

24

3

0 10 20 30 40 50

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

7. Belysning i fönstret ersätter 

dagsljusinsläpp när det är mörkt ute

19

8

26

21

26

0 5 10 15 20 25 30

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

8. Fönsterbelysning får mig att känna mig 

trygg när jag är hemma
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36
14

24
18

5
3

9. Jag har fönsterbelysning för att det 

är vanligt förekommande i Sverige

Vet ej Instämmer helt

Instämmer delvis Varken eller

Instämmer delvis inte Instämmer inte alls

8

8

12

44

26

2

0 10 20 30 40 50

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

10. Det ser trevligt ut för grannarna att jag 

har fönsterbelysning

63

7

8

14

7

1

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

11. Jag skäms om mitt hem är mörkt
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34

11

17

30

7

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

12. Jag vill lysa upp något som är placerat i 

fönstret

54
12

28
6

0 10 20 30 40 50 60

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

13. Jag har fönsterbelysning för att alla 

andra har det

26

10

13

35

16

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

14. Jag tänder min fönsterbelysning för att 

visa att jag är hemma

17

4

15

45

18

1

0 10 20 30 40 50

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

15. Jag tänder min fönsterbelysning för att 

förebygga inbrott
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Fråga 18, övriga skäl till fönsterbelysning 

  

16

8

18

36

20

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

16. Jag har fönsterbelysning eftersom 

armaturen har snygg design

3

7

32

39

14

5

0 10 20 30 40 50

Instämmer inte alls

Instämmer delvis inte

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer helt

Vet ej

17. Jag tycker att fönsterbelysning 

förtydligar rummets form
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Resultat av z-test, fråga 1-17 
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Tabell för fråga 24, viktiga egenskaper hos en fönsterbelysning 

 

 

 

 

  

57
41

39
36

26
26
26

17
15

11
10

8
1

Stabil
Trendig

Tidlös
Mobil, lätt att flytta på

Enkel att rengöra
Miljövänlig

Annat
Slitstark

Flexibel, går både att hänga upp och ha …
Återvinningsbar

Nätt
Diskret

Transparant
Närproducerad

Vilka egenskaper är viktigast hos armaturen till en 

fönsterbelysning?
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Moodboard 
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Utvärdering av tre armaturer 

  

Armatur, 
illustration 

 

 

 

Fabrikat; namn Flos; Mini Glo-ball T Globen; House Small  Ikea; Gavik 

Ljuskälla HSGS 20W G9. 
Halogen med 
stiftsockel. 

E14 Max 9W 
Lågenergi (40W). 
Rek. Glödlampa klar 
klot. 

E 14 LED, 2,3W. 

Färg; material (mtrl) Vit; opalglas, PBT-
plast. 

Vitlackad; metall.  Vit; Glas/frostat 
glas. 

Höjd (cm)  9 28 21  

Bas (cm) Ø12 10 x 10  Ø 18 

Mysig Ja Ja Ja 

Syns tydligt utifrån Nej Ja Ja 

Ljuset sprids i olika 
riktningar 

Ja Ja Ja 

Stående Ja Ja Ja 

Energieffektiv Nej Möjlighet finns 
beroende på vilken 
ljuskälla som väljs. 

Ja 

Ljusfärg- varm Ja Ja Ja 

Flexibel styrning Möjlighet finns. Möjlighet finns. Möjlighet finns. 

Stabil Ja Ja Nja, skärmen sitter 
löst. 

Mobil Ja Ja Ja 

Miljövänlig (mtrl) Ja Ja Ja 

Enkel att rengöra Ja Nej Ja 

Bilaga 9 
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Ritningar till produktförslaget 

 

Nedan: Vy på armaturen sedd framifrån med huvudmått. Måtten anges i mil-

limeter. 
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Till vänster: Armaturen sedd fram-

ifrån som sprängskiss med hu-

vudmått på respektive del, måt-

ten anges i millimeter. Överdelen 

(1) och underdelen (3) är av trä 

och skruvas ihop med kroppen 

(2) som är av frostat glas. På un-

derdelen syns även det hål där 

sladden ska komma ut. 



Bilagor 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till höger: Armaturen i sin helhet 

med dolda linjer synliga. Här syns att 

över- och underdelen är gängad 

och skruvas ihop med varandra (1) 

var komponenten som ljuskällan 

placeras i sitter (2) samt hur sladden 

kommer placeras (3). 

Till vänster: Armaturen sedd fram-

ifrån med dolda linjer synliga. Här 

går det att se tjockleken på glaset 

och hur komponenten att skruva i 

ljuskällan i är placerad. 

Till vänster: Armaturen sedd ovan-

ifrån med dolda linjer synliga för att 

tydliggöra den cirkulära formen. 

Här syns även hur hålmönstret i 

överdelen är tänkt att placeras. Här 

syns även den koniska formen på 

armaturen i och med den tjocka 

svarta linjen (1) som visar underde-

len. 

1 

 


