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Sammanfattning 

I det här arbetet utforskas hur ljuset kan användas som stämningsskapare och vilka faktorer som spelar in i 

skapandet av en viss atmosfär, för att vidare tillämpa den förståelsen i processen med att designa en lampa. 

I det inledande researcharbetet genomfördes litteraturstudier med fokus på upplevelsen av ljus, betydelsen av 

atmosfär och om hur ljus kan vara en stämningsskapande faktor.  En visuell research har utförts där ljus 

fotograferats i olika situationer för att få en egen ökad medvetenhet om dess funktion och uttryck. 

Fotografierna, tillsammans med en moodboard och utvalda ledord, har sedan fungerat som inspiration i det 

fortsatta praktiska arbetet. En redogörelse för den praktiska arbetsprocessen presenteras i arbetet. 

Skissmodeller arbetades fram och experimenteras med för att hitta fram till ett slutkoncept.  Designlösningen 

som hela arbetet resulterade i är en lampa för hemmiljö. En lampa ämnad att tändas på kvällen som en dämpad 

och vilsam bakgrundsbelysning. 
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1.1 Bakgrund 

Vår omvärld är ständigt belyst, ofta reflekterar vi inte ens över alla 

de ljuskällor som finns i vår omgivning och vilken funktion de har. 

Det dynamiska dagsljuset är föränderligt under dagens gång till 

skillnad från det artificiella ljuset som används utifrån behov och 

önskad funktion när som helst på dygnet. Det ljus vi omger oss 

med i ett rum kan påverka på flera sätt, bland annat genom att vara 

uppiggande eller lugnande. Ljuset är även en viktig faktor för hur vi 

uppfattar vår omvärld och hur vi kan orientera oss i rum och 

sammanhang (Fuxén & Fagrell, 2015).  Här i norden finns en stor 

del av året ett behov av belysning av praktiska skäl men även för 

vårt mentala välbefinnande. I hemmiljö finns därför vanligen flera 

ljuskällor; fönstren som släpper in dagsljus, taklampan med 

allmänbelysning, läslampan med riktat ljus, stearinljuset med 

mjukt sken och en dämpad kvällsbelysning. Sällan räcker det med 

en ljuskälla utan det behövs flera med olika funktioner, beroende 

på tidpunkt eller händelser i rummet.  

Återkommande i samband med att det talas om belysning är 

begreppen stämning och atmosfär, ofta nämnda utan vidare 

förklaring. Begrepp som trots sin abstrakthet ändå har en viktig 

funktion. Det fick mig att fundera kring vad det här med atmosfär 

egentligen är, hur stämning skapas och vad har ljuset med det att 

göra? 

 

 

 

 

1.2 Problemställning 

Arbetet fokuserar på att undersöka ljus, det optiska fenomenet, 

utifrån den visuella och känslomässiga upplevelsen.  

Vikt läggs vid ljusets stämningsskapande funktion och inriktas på 

hur belysning kan bidra till vilsamhet och lugn. Med allt ljus som 

finns runt omkring oss från lampor, telefoner och datorer och som 

aktiverar våra hjärnor ser jag det som intressant att hitta en 

designlösning som strävar åt andra hållet. Om än inte för att helt 

släcka ner men i alla fall dämpa ljuset för att lättare kunna finna ro, 

speciellt på kvällen.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I det här arbetet utforskar jag hur ljuset kan användas som 

stämningsskapare och vilka faktorer som spelar in i skapandet av 

en viss atmosfär, för att vidare tillämpa den förståelsen i processen 

med att designa en lampa. 

 

Hur kan ljus användas i skapandet av en viss atmosfär? 

Hur designa en lampa med fokus på den stämningsskapande 

funktionen? 
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1.4 Metod 

Arbetet innehåller ett teoretiskt och praktiskt utforskande arbete 

uppdelat i faser upplagt som en iterativ designprocess.  

Den iterativa designprocessen innebär att arbetet delas i faser men 

dessa utförs inte helt linjärt från början till slut då det är ofta är 

nödvändigt att backa tillbaka i processen och upprepa någon av 

faserna vid behov (Cross, 2008). 

I det inledande researcharbetet genomfördes litteraturstudier med 

fokus på upplevelsen av ljus, betydelsen av atmosfär och om hur 

ljus kan vara en stämningsskapande faktor.  För att få ett ordförråd 

för att beskriva ljuset som det visuellt upplevs har jag utgått från en 

analysmetod, Percifal (Fridell Anter & Klarén, 2014). Med metoden 

finns en studiehandledning för hur man kan analyserar en visuell 

rumslig upplevelse med stöd av de för metoden definierade 

begreppen. I det här arbetet har inte metoden som helhet använts 

men begreppen för att beskriva upplevelse av ljus är användbara. 

Förutom litteraturstudier har en visuell research utförts där jag 

fotograferat ljus i olika situationer för att få en egen ökad 

medvetenhet om ljuset funktion och uttryck. Vissa av dessa bilder 

har sedan fungerat som inledande inspiration i det fortsatta 

praktiska arbetet. För att förtydliga arbetets riktning skapades ett 

kollage med bilder, en moodboard, med syfte att gestalta en 

känsla. Även ledord presenterade i en mindmap har använts för att 

visa riktningen för vad som ska uppnås.  

 

Den praktiskt utforskande delen som redogörs i arbetet visar en 

mer konstnärlig process. I det utforskandet arbetet har 

inspirationskällor använts, som gett upphov till en idé, tanke eller 

en erfarenhet som sedan leder vidare till nästa steg processen. 

Med vägledning från inhämtad fakta, inspirationsbilder, ledord och 

bildkollage inleddes den utforskande skissprocessen i att hitta fram 

till rätt form för kvällsbelysning. Utifrån en vald form utvecklades 

sedan en lampa.  

 

1.5 Avgränsningar 

Fokus ligger på belysning inomhus och en designlösning med en 

tänkt plats i hemmiljö. I arbetet talas det om ljus, det optiska 

fenomenet, utifrån dess visuella egenskaper så som det upplevs. 

Arbetet fördjupar sig inte i tekniska mätmetoder och går inte 

närmre in på fysikens begrepp. 

 

1.6 Etiska dimensioner och samhällelig relevans för 

examensarbetet 

I designprocessen kommer hänsyn att tas till att designa en 

miljömässigt bra produkt där tillverkning och materialval är viktiga 

faktorer. Inga etiska problem är identifierade i detta 

examensarbete. 
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2.1 Visuell upplevelse av ljus 

Det ljus som finns runt om kring oss kommer från naturligt dagsljus 

eller artificiella ljuskällor men oavsett ursprung så kan vi inte se 

själva strålningen. Det som uppfattas som själva ljuset är snarare 

en helhetsverkan av ljusstrålning i mötet med färg och yta och 

upplevelsen av det beror på strålningens karaktär som påverkas av 

riktning, intensitet och våglängdsfördelning. Materialegenskaper, 

så som exempelvis blankhet eller struktur, hos den yta som träffas 

av strålning har betydelse för uttrycket. Uttrycket beror mycket på 

om en yta absorberar, reflekterar eller släpper igenom ljus. Även 

avsaknaden av ljus kan sägas spela en viktig roll, för att om skuggor 

inte uppstår så uppfattar vi inte formen hos objekt. Det är 

kontrasterna i färgerna och i ljuset som gör att vi upplever 

tredimensionalitet (Fridell Anter & Klarén, 2014).  

I inomhusmiljöer har ljuset, som kan vara ljusinsläpp från fönster 

eller ljuskällan i armaturer, stor betydelse för både hur vi förstår 

rummet när vi orienterar oss och för hur vi upplever stämningen. 

En jämn och stark belysning gör att vi ser bra men rummet 

framstår som livlöst eftersom skillnader mellan ljus och skugga 

förvinner. En mer varierad belysning lyfter fram rummet, 

framhäver färger och skapar en behagligare atmosfär (Fridell 

Anter, 2006 s235). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Upplevelsen av ljus kan inte tänkas utan skugga, 

och ljus utan skugga är inte möjliga att föreställa 

sig utan ett rumsligt sammanhang. Färg och ljus 

är en förutsättning för rumsupplevelse. Mentalt 

är färg, ljus och rum oskiljaktiga begrepp”  

 (Fridell Anter & Klarén, 2014 s 21). 
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Under arbetets gång har situationer med ljus fotograferats för att 

öka medvetenheten kring ljusets funktioner och uttryck. 

Fotografierna visar på att det finns många olika faktorer att ta i 

beaktande när det gäller hur ljus kan användas för att exempelvis 

framhäva former eller hur det samspelar med ytor. För att få mer 

grepp om och sätt ord på upplevelsen av ljus tog jag avstamp i 

analysmetoden, Percifal, som utgår från ljus, färg och rum i ett 

helhetsperspektiv (Fridell Anter & Klarén 2014)(Klarén, 2011). De 

för metoden definierade begrepp är användbara för att beskriva 

det ljus jag sett och fångat i fotografierna. Följande beskrivna 

begrepp, hämtade från Percifal, har jag ansett som användbara och 

kopplat till det som dokumenterats: 

Ljusnivå – handlar om ljusnivån är hög eller låg, om rummet upplevs som 

ljust eller mörkt. 

Ljusfördelning – förhållandet ljus och mörker, om det upplevs som 

monotont eller varierat med kontraster. 

Skuggor – uppstår där ljuset inte når fram och kan betona ytor, föremål 

och rum på olika sätt genom skarpa eller diffusa skuggkonturer. 

Ljusfläckar – ljusare partier som kan komma från infallande eller 

återspeglat ljus. 

Reflexer och blänk – ytspeglingar som kan uppstå på alla ytor som inte 

är matta. 

Bländning – stora ljuskontraster från starkt ljus eller reflexer som är ögat 

inte kan anpassa sig till. 

Ljusfärg – ljusets upplevda färg, varm eller kall. 

Ytfärg – en ytas färg gör att vi uppfattar visuella gränser, variation eller 

helhet (Fridell Anter & Klarén 2014)(Klarén, 2011). 

Figur 1. Visuell research 



9 
 

2.2 Ljusets icke-visuella påverkan 
Fram till slutet av 1800-talet, då fotogenlampan började användas, 

var människors aktiviteter anpassade efter dagsljuset gång och så 

snart det blev kväll och mörkret lagt sig fick det mesta av arbetet 

vänta till nästa dag. Eldstaden och ljuslågans sken fungerade 

endast som ljuspunkter och kunde inte lysa upp ett rum nog för att 

ge bra synskärpa åt arbete med precision. Mörkret fanns där lika 

självklart som dagsljuset och när solen gått ner fanns en naturlig 

stund för människors vila, tid att hitta ett lugn, få avskildhet och 

sömn. Ljusets variation över både dagen och året påverkar 

människors dygns- och årsrytm, även om det var mer påtagligt 

innan det elektriska ljuset infördes i städer och hem (Garnert, 

2016). Idag finns möjlighet att vistas i belysta miljöer och utföra 

aktiviteter precis när som helst, vi kan helt strunta i dagsljusets 

gång och skapa en egen dygnsrytm. All belysning har dock inte 

samma verkan. Dagsljuset och artificiellt ljus skiljer sig åt både vad 

gäller kvantitet och kvalitet och egenskaper hos ljuset som spelar 

roll är exempelvis dess styrka, fördelning och riktning i rummet. 

Ljuset är en viktig faktor mellan människor och den omgivande 

miljön, där ljuset påverkar vår vakenhet, humör, prestation och 

hälsa. Studier har visat att starkt ljus ökar hormonet kortisol som 

påverkar vår vakenhet. Även ljusets färgtemperatur, om det är kallt 

eller varmt, kan ha en inverkan på oss, då det kalla ljuset har en 

väckande effekt eftersom det kan blockera sömnhormonet 

melatonin (Fridell Anter & Klarén, 2014).  Figur 2.  Figur 3. Olika typ av ljus 
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2.3 Stämningskapande ljus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanligt förkommande i samband med att det talas om belysning är 

att det även talas om stämning och atmosfär. Dessa något vaga 

begrepp kan ha en varierad innebörd beroende på sammanhang. 

Det som dock går att konstatera är att lika viktigt som det är att 

skapa en funktionell ljussättning i ett rum är det att använda ljus 

med tanke på dess känslomässiga påverkan. Atmosfär är något 

som kan skapas och som människor påverkas av. I litteratur om ljus 

redogörs framförallt om hur belysning används för att främja 

seendet, ge rumsinformation, vara fysiskt orienterande men det 

talas också om att det ska ses som en viktig faktor för trivsel.  

 

”Sambandet mellan belysning och vistelsemiljö är starkt och 

elementärt, och belysning har därmed en avgörande emotionell 

verkan.” (Fridell Anter 2006, s.235). 

 

I en belysningsguide från ett möbelföretag beskrivs det hur 

stämningsbelysningen i ett hem ska komplettera den övriga 

funktionella belysningen genom att ge en mjuk och inbjudande 

känsla. Till skillnad från den funktionella belysningen med starkt 

riktat ljus har det stämningsskapande ljuset ett diffust sken som 

minimerar kontrasterna mellan ljus och skugga även om skuggor 

även kan ha en fördel i att bidra till känslan av djup och spänning i 

rummet och som också bidrar till stämningskapandet 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog_categories/departments/belys

ning/inred-med-ljus/belysningsguide.html). 

stäm`ning subst. ~en ~ar  
1 (viss) tillfällig känsla som har viss orsak (…) 

(Nationalencyklopedien 2017-05-10). 

 

 

atmosfä´r subst. ~en ~er  
sammanfattningen av (dolda) faktorer som påverkar förhållandena 

mellan människor på viss plats el. i viss situation (…) 

(Nationalencyklopedien 2017-05-10). 
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En dansk studie, Lighting up cosy atmospheres in Denmark, tar upp 

just detta och diskuterar kring hur ljus används för att skapa 

atmosfär och en viss känsla i hemmet (Bille, 2015). I studien dras 

paralleller mellan atmosfär och det danska uttrycket hygge som har 

att göra med något mysigt, avslappnat och som kan vara både en 

känsla och en aktivitet. Belysningen i ett hem kan användas både 

som ett sätt att avskärma sig och för att skapa gemenskap. Att 

komma hem och tända en lampa har inte bara att göra med att 

fysiskt kunna orientera sig utan är även ett sätt att skapa en 

närvaro i hemmet, känslan av att vara hemma. Att tända en 

dämpad belysning eller levande ljus kan vara ett sätt att markera 

ledighet och avkoppling. Genom att låta delar av hemmet vara i 

mörker så skapar ljuset också rum i rummet, med hjälp av ljuset 

skapas en plats för gemenskap där man samlas och umgås. Det 

lyfts fram i studien att ett rum aldrig bör vara så upplyst att 

mörkret försvinner, det är i sampel mellan ljus och mörker som en 

mysig stämning uppstår. Med hjälp av belysning kan man skapa en 

hemtrevlig känsla, men att tänka på är att ljuset når även utanför 

hemmet. Att se en lampa lysa i grannens fönster skapar en känsla 

av viss gemenskap, en samhörighet i samhället, även fast man inte 

känner varandra (Bille, 2015). I ytterligare en studie, med titeln 

Light design and atmosphere, lyfter man fram hur mörkret 

kompletterar ljuset som en viktig faktor i skapandet av atmosfär 

(Edensor, 2015). I sammanhanget beskrivs skapandet av atmosfär i 

samband med design och ljusfestivaler men här betonas att det är 

inte enbart ljus och mörker som är stämningsskapare utan att det 

alltid finns fler faktorer som samspelar som befinner sig i ett 

historiskt och kulturellt sammanhang. Så även om ljus och mörker 

är viktiga komponenter så tillkommer alltid andra faktorer 

runtomkring så som väderlek, tidpunkt, ljud, människor och 

arkitektur som interagerar i stämningsskapandet. En och samma 

atmosfär behöver inte upplevas på samma sätt av alla utan tolkas 

utifrån kulturell erfarenhet och symboler, då exempelvis en viss 

färg eller ljus associeras med en känsla eller föreställning (Edensor, 

2015).   

Professionella ljusdesignerns arbetar ofta kreativt med att planera 

ljussättning i olika miljöer och särskilt vad gäller scenljuset på 

teatrar. På teaterscenen ser man till att dra nytta av ljusets möjliga 

känslomässiga och psykologiska effekter som kan bidra till att 

förstärka en berättelse och tydliggöra ett budskap. Ljusdesignerns 

arbete handlar om att använda ljusets egenskaper vad gäller 

styrka, färg, fördelning och riktning. Men det handlar lika mycket 

om en intuitiv process där fantasin är ett hjälpmedel för att uppnå 

den vision om vilken stämning som ska förmedlas. För att uppnå en 

dramatisk ljussättning utnyttjas kontraster mellan ljus och mörker 

och skuggor används till att ge scenrummet ett djup och framhäva 

formen hos objekt eller personer. Det är det subjektiva intrycket av 

ljuset som har störst betydelse, för ofta handlar det inte om hur 

starkt ljuset är utan om hur det upplevs i sitt sammanhang då det 

är kontrasterna som starkast påverkar intrycket av ljusstyrkan.  Mer 

lampor ger inte bättre belysning utan det är hur fantasifullt de 

används (Pilbrow, 1997).  
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2.4 Inspiration 

De fotografier som jag tagit under researchfasen då jag titta på ljus 

i olika situationer kom att fungera som inspiration för det fortsatta 

praktiska arbetet. De har fungerat som en utgångspunkt där 

idégenereringen startade.  

Det intressanta finns i hur ljuset möter material och jag har bland 

annat inspirerats av hur textilier formar sig och framhävs.  Med 

hjälp av ljuset uppstår skuggor som skapar skiftningar och ger ett 

djup i det textila materialet.  Beroende på materialets karaktär och 

ljuset styrka förändras uttrycket. Ett tunt gardintyg en gråmulen 

dag ger relativt jämn ljusfördelning medan ett grövre veckat tyg 

som genomlyses av starkt solljus får större kontraster och det 

uppstår ljusare och mörkare partier med en randig verkan. 

Ljusets uttryck beroende på från vilket håll det kommer (riktning) 

och hur mycket (mängd) ljus som släpps fram spelar en roll. Ljuset 

kan komma från olika håll, framifrån, sidan, underifrån osv. I 

mörkare miljöer upplevs en smal springa ljus som starkt lysande, 

nästan bländande, för att blicken dras till just den ljusaste delen. 

Ljuset fungerar också för att skapa uppdelning i rumsliga 

sammanhang genom att skarpt eller mer diffust skilja sig från 

mörkret.  

 

  

Figur 4. Inspiration fotografier 
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2.5 Ledord och moodboard 

Målsättning med arbetet är att skapa en vilsam kvällsbelysning och 

för att tydliggöra det skapades ett bildkollage (moodboard) och en 

mindmap med ledord för att förtydliga den vision om vad som ska 

uppnås. Orden är vägledande på så sätt att de kan besvara 

frågorna Vad? (Kvällsbelysning) Varför? ( Avkoppling, lugn) Var? 

(Hemma, i bakgrunden) När?(På kvällen) Hur? (svagt sken). Det 

som bildkollaget förmedlar är mer en övergripande känsla som kan 

uppnås genom hur mörkret samspelar med ljuset i kombination 

med kulörer, ytor och material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Mindmap med ledord 

Figur 6. Moodboard, kollage med bilder som gestaltar en känsla 
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3. SKISSPROCESS 
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3.1 Utforskande process  

Med vägledning från inspirationsbilder, ledord och bildkollage 

inleddes den utforskande skissprocessen i att hitta en form för 

kvällsbelysning. Inspirerad av hur ljus möter material började 

skissprocessen med avstamp i det. Därefter har en erfarenhet eller 

tanke lett vidare till nästa i en utforskande kreativ process. Det 

utforskande arbetet har hela tiden handlat om testa material, 

ljussättning och form i samspel för att nå fram till önskat uttryck. 

Inledningsvis började jag skissa idéer med penna och papper men 

insåg snabbt att arbeta tredimensionellt med skissmodeller var 

mer givande framförallt för att kunna testa hur en ljus kan 

användas tillsammans med form.   

3.2 Materialval 

Experimenterade först med både textil och papper men det 

sistnämnda visade sig vara ett mer användbart material då det är 

lättarbetat, tillgängligt med många valmöjligheter vad gäller 

kvalitet och även kan vara bra miljöval. Upplevde papper som ett 

kreativt material på grund av dess mångsidighet. Mångsidigt på 

det sättet att det finns att få i olika färger, tjocklek, ytor och kan ge 

en känsla av att vara mjukt eller hårt beroende på kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 7. Utforskande arbetsprocess  
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3.3 Skissmodeller 

Med skissmodeller utprovades material för att se formbarhet och 

uttryck med olika slags ljussättning. Olika kvaliteter av 

papper/kartong/papp användes för att se egenskaper och dess 

förmåga att exempelvis formas genom att vikas, hur enkelt det går 

att skära i olika ytvikter, tittat på transparens, känna på olika ytor 

och prova att färga och mönstra. Genom att testa mig fram har jag 

sett vad som fungerar och inte fungerar; ett lättare papper går bra 

att veckas men är inte särskilt hållbart medan en styvare kartong är 

svårare att forma men blir stadigare och håller kvalitetsmässigt 

bättre. Olika kvaliteter har olika ljusgenomsläpp och jag har 

funderat kring hur det kan utnyttjas tillsammans med en ljuskälla 

för att få fram olika ljusnivå och ljusfördelning. 

3.4 Formval 

Genom att vika papper upprepade gånger skapas en form där det i 

vecken uppstår skuggor som ger materialet en tredimensionalitet. 

Beroende på hur djupa vecken är och hur det ljussätts förändras 

uttrycket. Detta såg jag som ett intressant koncept att arbeta 

vidare med och valde en form med veckat papper som står för sig 

själv likt en avskärmning. Genom att den fungerar som 

avskärmning kan ljuskällan placeras bakom och det minskar dels 

ljusnivån, ljuset bländar inte och miljön bakom fångas in av ljuset 

och det skapas en rumslighet runt belysningen. 

 

Figur 8. Skissmodeller  
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4. KONCEPTUTVECKLING 
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4.1 Form 

Arbetsprocessen fortsatte med utveckling av formen med hjälp av 

fler skissmodeller som testades som rundad, rektangulär eller 

avskuren form och där även höjd på modell och djup på vikningen i 

material prövades fram. 

4.2 Material, yta och färg 

Provade ut papperskvaliteter för att hitta tillräckligt stadigt 

material till konstruktionen. Vad gäller ytans färgsättning tittade 

jag på skillnaden i uttryck mellan ljus och mörkt och mellan 

enfärgade eller mönstrad. Testade även med att klä in formen i 

textil för att se effekt av ett annat ytmaterial.  

4.3 Ljussättning 

Skissmodellerna ljussattes för att se vilka effekter som kunde 

uppnås genom att belysa från olika sidor, med varierad vinkel och 

styrka. Bland annat utforskades skuggverkan, ljusfördelning och 

ljusgenomsläpp med modellerna. Vad gäller ljuskällan användes 

glödlampa och LED-list och dessa testades att integrera på olika 

vis.  

  

Figur 9. Konceptutveckling, bearbetning av form, material och 

ljussättning 
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4.4 Beslut  

Beslut togs om konceptets form, konstruktion, material och 

ljuskälla. Formen kom att bli en veckad sluttande form. Arbetade 

fram en form som går att kombinera flera stycken tillsammans 

men som även kan stå för sig själv. Själva konstruktionen är åtta 

utskurna kartongbitar som för att sammanfogas limmas fast på ett 

annat material som blir det yttre materialet. Genom att 

kartongbitarna placeras med mellanrum blir det enkelt att vecka 

formen och den går även att vika ihop helt. På baksidan av 

modellen fästs en list som dels bidrar till stabiliteten men det är 

också där som ljuskällan, en LEDstrip, är placerad riktad mot 

modellen. LED som ljuskälla valdes med tanke på dess enkelhet 

och flexibilitet vad gäller montering. Till stor fördel är även LED i 

ett miljöperspektiv med en lång livslängd, mindre 

energiförbrukning än en vanlig glödlampa och avger lite värme 

(http://belysningsbranschen.se/pressrum/pressmeddelanden/led-

ett-genombrott-for-energieffektiv-belysning/ (hämtad 17-04-19)). 

Materialet i själva grundstommen, de åtta delarna, är utskuren i 

kartong ca 1 mm tjocklek. Formen är sedan klädd med klot, som är 

ett stadigt tyg avsett för att binda in böcker med. Även färgat 

papper är ett alternativ. Vad gäller det yttre materialet finns många 

möjligheter, även vad gäller färgställning. Min tanke är att det ska 

bli en modell som ska gå att kombinera flera tillsammans och 

således blanda olika färger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Foto på delar av beslutsprocessen med form, material och ljuskällan 
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4.5 Illustration modell  
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5. RESULTAT 
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5.1 Resultatet  

I det här arbetet har fokus legat på ljuset så som det visuellt 

upplevs.  Med vikt lagd på dess stämningsskapande funktion, har 

jag velat närma mig hur ljus kan vara en del av en känslomässig 

påverkan i hur vi upplever atmosfären på en plats. Samtidigt som 

begreppet atmosfär är något de flesta kan tänka vad det skulle 

kunna vara, så är det också svårt att ringa in. Atmosfär och 

stämning är vad mitt arbete kretsat kring men dessa begrepp kan 

innebära många olika saker. Det finns många faktorer som 

påverkar varför en viss stämning uppstår, förutom mer påtagliga 

komponenter i miljön så spelar också den kulturella kontexten in i 

hur vi tolkar en situation. I mitt arbete har det ändå framkommit 

att ljuset har en stor påverkan på stämningen och bör ses som en 

viktig funktion.  

Under designprocessens gång har jag velat ta reda på hur ljuset kan 

användas och mitt mål var att skapa en designlösning, belysning 

med vilsamt ljus för kvällen. Utifrån researchen insåg jag att 

mörkret är minst lika viktigt som ljuset. I mitt arbete med att ta 

fram en modell har jag därför strävat mot att dra ner på ljusnivån 

och minska ljusets fördelning.  Designlösningen, lampan, ska 

visserligen avge ljus men utan att dra uppmärksamhet till sig. Det 

är baksidan av modellen som blir belyst och ljuset faller även på 

bakomliggande miljö som på så sätt införlivas och bidrar till 

stämning som skapas. Lampan, ljuset och miljön samverkar.   

 

 

 

 Figur 11. Resultatet  
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Lampans form kan beskrivas som en veckad skärm. Under arbetets 

gång har det veckade materialet funnits med hela tiden, då jag 

upplevt en dynamisk känsla i dess tredimensionalitet. Det är med 

hjälp av att vika materialet som ett djup uppstår, både vad gäller 

papper eller textil. I det veckade materialet bildas skuggor som ger 

variation i den enfärgade platta ytan. Modellens form är tänkt att 

kunna kombinera flera bredvid varandra som tillsammans skapar 

ett sammanhang med mer djup när ljuset fördelas bredare. 

I mitt val av material har jag haft i åtanke hur det kan fungera när 

det blir belyst, jag har velat undvika material som kan blänka eller 

reflektera ljuset för mycket. Tanken är att det här ska fungera som 

bakgrundbelysning, som inte drar blicken till sig och som inte stör 

ögat. I valet av material och i utformande av konstruktionen har 

miljöaspekten och hållbarhet varit av betydelse. Jag har tagit fram 

en enkel konstruktion som lätt går att ta isär, minskat på material 

och valt LED-list som ljuskälla. En första tanke var att tillverka en 

modell helt i papper med tanke på att den ska vara enkel att 

återvinna.  I den modell som jag presenterar här har jag dock tillfört 

ett textil material. Det motiveras av att kvalitetskänslan förhöjs och 

att det förlänger livslängden, vilket jag anser är positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12-13. Resultatet 
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5.2 Fortsatt utveckling 

Det framtagna konceptet har potential att utvecklas på många 

plan. Vad gäller formen skulle modellen kunna bearbetas vidare för 

att bättre kunna användas i kombination, flera modeller skulle 

kunna kopplas ihop som en sammanhängande enhet. Även 

dimensionerna har möjlighet att förändras. Lampan kan göras 

mindre i storlek och eventuellt bli en sladdlös modell som enkelt 

viks ihop och flyttas runt efter behov. Lampan har även möjligheter 

att bli större, som en högre golvstående skärm, vilket vore 

intressant med tanke på hur det då kan användas flera stycken i 

kombination och skapa en rumslighet.  

I val av material känns papper och textil rätt i det här fallet. Om det 

skulle gå att finna ett pappersmaterial med hög styrka och kvalitet 

som kan vikas upprepade gånger utan att ta skada vore det 

optimalt.  

Ljusets stämningskapande funktion tål att tänkas vidare på, 

framförallt med tanke på kontext. Ljuset kommer att upplevas på 

olika sätt beroende av tid, person och miljö. Den kulturella 

kontexten och människors erfarenheter spelar roll för den upplevda 

atmosfären. En mer kontrollerbar faktor i designarbetet är själva 

ljuskällan.  Den kan experimenteras vidare med vad gäller styrka, 

färg och temperatur för att hitta rätt alternativ som passar in med 

den tänkta känslan i designlösningen som helhet.  
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