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Sammanfattning: 

Rapporten beskriver det examensarbete jag, Philip Bergström, har gjort vid 

Högskolan på gotland.  Arbetet omfattar 15 hp och är på kandidat nivå och har 

genomförts i samband med Lyktan Bankeryd Belysning. 

Projektet består av att designa en kökslampa för det svenska hemmet med 

ledorden Stram fransk bistro som ska passa in i Lyktan Bankeryd Belysnings 

kollektion för våren 2013 och inte vara för lik någon nuvarande lampa som finns 

på marknaden idag. 

Arbetet omfattar analys av företagets nuvarande produkter och bilden företaget 

vill utstråla, analys av tre andra företags produkter att hämta inspiration från, 

samt en enkel ljusergonomi studie för lampor i köket. 

Det slutgiltiga resultatet uppnår de krav ställda och passar väl in i den tänkta 

miljön samt att det finns möjlighet för vidareutveckling av både golvlampa och 

vägglampa. 
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Summary 

The report describes the thesis I, Philip Bergstrom, have done at the University 
of Gotland. The work comprises 15 credits and is at bachelor level and has been 
done in collaboration with Lyktan Bankeryd Belysning. 

 
The project consists of developing the design of a kitchen lamp for the Swedish 

home following the catchwords stripped French bistro that will fit into the Lyktan 
Bankeryd lighting spring collection 2013, and it should not look too alike any 
existing lamp on the market today. 

 
The work includes analysis of the company's current products and the image the 

company wants to project, analysis of three other companies' products to draw 
inspiration from, and a simple ergonomic study of the lights in the kitchen. 
 

The final result achieves the demands made and fits well in the intended 
environment, there is also the possibility for further development of both a floor 

lamp and a wall lamp. 
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Förord 

Tack till mina handledare Maja Norburg på Lyktan Bankeryd Belysning och 

Staffan Eriksson vid Högskolan på Gotland.  

Stort Tack till alla mina arbetskamrater från klass DES 09 vid Högskolan på 

Gotland. 
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Inledning: 

Projektets bakgrund. 

Arbetet startade vid Stockholm Nordic Light fair där jag fick kontakt med Maja 

Norburg vid Lyktan Bankeryd Belysning monter och kort därefter bestämde vi att 

jag skulle ta fram en lampa i deras kommande kollektion 2013. Tack vare mitt 

intresse för belysningsdesign och tidigare arbeten inom ämnet föll det sig 

naturligt att ta fram en lampa, och eftersom det i dagsläget endast är kvinnliga 

designers anställda på Lyktan Bankeryd Belysning var deras inställning att det 

skulle bli intressant att få arbeta med en manlig designer. 

Efter vidare diskussion bestämde vi att jag skulle utveckla en taklampa för kök 

där inspirationen är hämtad från temat stram fransk bistro. Jag kommer arbeta 

vid Högskolan på Gotland och presentera resultatet och delredovisningen vid 

företagets kontor i Göteborg.  

 

Om Lyktan Bankeryd Belysning 

I över 50 år har Lyktan Bankeryd Belysning lyst upp de Nordiska hemmen med 

innovativ design. På 60-talet drevs Lyktan av Karl och Inga Lindblom. Lyktan var 

då vida känt för sina Kristallkronor. Karl åkte från norr till söder med sin lastbil 

och levererade lampor året om. Inga tog hand om verksamheten hemma i 

Småland. På 80-talet tog sönerna Stefan och Peter Lindblom över. De breddade 

sortimentet och lyckades att driva upp Lyktan till att bli en av de ledande 

leverantörerna i Sverige av hembelysning. Idag, ett halvt sekel senare, drivs 

företaget alltjämt som ett familjeägt företag i Karl och Ingas anda. Nu med 

Samuel och Maja Norburg vid rodret. Lyktans design finns representerat hos de 

största möbelkedjorna och hos de flesta el-fackhandlare. 
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Problemdefinition 

Hur ska en taklampa som fördelar ljus effektivt och ergonomiskt samt med 

inspiration från stram fransk bistro formges för att passa in i det svenska 

moderna köket? 

Målformulering 

Målet med projektet är att ta fram en ny kökslampa till Lyktan Bankeryds 

Belysnings sortiment. Designen ska återspegla tanken bakom lampan, alltså dess 

mening och funktion, tydligt visa konstruktionen samt följa den röda tråden 

fransk bistro som temat på kökskollektionen har. Den ska ha ett bekvämt ljus 

som inte bländar och inte likna någon nuvarande produkt på marknaden. 
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Lösningsmetod 

Under projektets gång har jag följt designprocessen som är uppdelad i ett flertal 

faser dels för att underlätta arbetet under sin gång, och även för att nå fram till 

en så genomtänkt och välarbetad design som möjligt. 

Designprocessen grundas sig i uppdelandet av arbetet i flera faser.  

 

 
Planering, fas 1 

Här planerandes allt gällande projektet, allt förarbete av hur arbetet kommer 

gå till, kravspecifikation, funktionsanalys, avgränsningar samt tidsplan med 

vilka datum och deadlines som gäller. 

 

Analys & Research, fas 2 

Undersökning av marknad och konkurrenter, vilka produkter som finns på 

marknaden redan som är liknande. Detta följs av en analys av informationen 

insamlad samt företagets sortiment, varumärke och formspråk. Här analyseras 

även ergonomisk belysning. Analys av tre personas kommer även genomföras 

här. 

 

Brainstorming & Idégenerering, fas 3 

Alla idéer slängs upp på bordet under brainstormingen, detta följs av 

idégenerering och vidare utveckling av de 3-4 intressantaste och lovande 

koncepten. Vid slutet av den här fasen presenteras koncepten för företaget och 

ett av dem väljs ut för vidare utveckling. 

 

Vidare utveckling, fas 4 

Vidare utveckling av utvalt koncept, ergonomisk analys fortsätter, tillverkning 

av prototyp. 

 

Redovisning, fas 5 

Sista etappen, här förbereds presentations material för hela projektet, detalj & 

mått ritningar, utförandet av projektet. Slutligen presenteras projektet med 

PowerPoint, prototyp och rapport. 
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Fördelarna med att följa design processen är att man får en bättre helhetsbild av 

arbetet, slutresultatet är välarbetat och genomtänkt vilket leder till en enklare 

process i framtagningen av produkten och en högre kvalité. Inga brukargrupper 

kommer att intervjuas. Det i sig kan leda till en mindre korrekt analys av 

brukaren, fast för att få en kvalitativ analys behöver en stor mängd brukare 

intervjuas, så istället skapades tre personas att utgå ifrån för att tillgodose så 

stor del av brukargruppens behov som möjligt 

Avgränsningar: 

Ekonomiska beräkningar på tillverkningskostnader kommer inte redovisas. 

Tillverknings processen kommer inte redovisas. 

Intervjuer med brukargrupp kommer inte att göras. 

 

Kravspecifikation: 

Nedan följer en lista på de krav som Företaget har på produkten: 

- Lampan ska tillverkas plåt, textil eller plast 

- Måttet på diametern ska vara mellan 400 mm – 500 mm. 

- Slutpriset till kund ska ligga mellan 1000 och 2000 kronor. 

- Tydlig konstruktion 
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Analys & Research 

Faktainsamling & Marknadsundersökning 

 

Utgångspunkten i marknadsundersökningen var att kolla igenom de tre företag 

Maja Norburg refererat till. Varje enskilt företag har skapat en känsla i sina 

produktserier vilka lämpade sig väl som inspiration i det här projektet. De tre 

företagen var Bloomingville, Diesel och Housedoktor. 

Under min research skrev jag ner ledord utifrån varje företagen och vad jag 

kände reflekterade kollektionen. Utifrån ledorden tog jag ut de fem från varje 

företag som stämde överens med varandra bäst och fick på så sätt ut 15 ledord 

att följa.  

För att sätta mig in Lyktans egen image gick jag även igenom deras sortiment 

och använde samma process här, vilket ledde fram till ytterligare fem ledord. 

 

 

 

 

 

 

Bloomingville 

- Effektiv Industri 

- Grov/Rå natur format(ex. rost) 

- mönster & blommigt 

- Låga (platta) möbler  

- Militär text/siffor hello 3874 

 

Diesel 

- Industri Praktisk, minimalistisk 

- Tuffa material/slittåligt tydlig 

byggt 

- Organisk & geometrisk form 

- Enkla färger, 1 krydda  

- Mönster & bild 

 

House Doktor 

- Historisk (funktion) 

- Enkel 

- Äkta 

- Mjuka färger 

- Text/siffror hello 3874 

Lyktan 

- Natur/organiska och 

geometriska former 

- Enkla ytor, släta, avskalat 

- Krydda, färg eller form 

- Hålslagen plåt  

- klassisk 
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Bloomingville: 

 

http://www.bloomingville.se/ 

House Doktor: 

 

http://www.housedoctor.dk/ 

Diesel: 

 

http://www.diesel.com/collection-diesel-home 

Lyktan Bankeryd Belysning: 

                       

http://www.lyktan-bankeryd.se/ 
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Efter analysen av företagen gick arbetet vidare till research av de produkter som 

idag finns på marknaden och stämmer överrens med den sortens lampa ledorden 

beskriver. Sammanfattningen av marknadsanalysen är att det finns ett stort 

utbud av lampor som delvis passar ihop med ledorden sammanställda. 

Här ifrån gick arbetet vidare med analys av temat som utgångspunkt, nämligen 

Stram Fransk Bistro. Vid research på området fanns det inte någon riktigt 

konkret beskrivning på utseendet av en Fransk Bistro, och temat bistro var lika 

otydligt sett ur estetiskt perspektiv. Den generella bilden av fransk bistro i det 

svenska samhället har byggts upp av restauranger och caféer som tolkat den 

utefter sin egen uppfattning av temat vilket lett till att idag är den typiska 

franska bistron en lite finare restaurang som erbjuder vackert tillagade rätter och 

serverar fint kaffe. Ordet Bistro beskriver i sitt ursprung en enkel restaurang som 

serverar mat som är prisvänlig och enkel att tillaga i stora mängder, även 

servering av alkohol och kaffe är ur karakteristiska drag viktiga i en Bistro.  

Utifrån faktainsamlingen gick arbetet vidare med att skapa två moodboards för 

de olika typerna av bistro, detta för att lättare kunna urskilja de viktigaste 

delarna som utmärker skillnaderna eller likheterna i de två sorter bistro. 

Bistro orginal: 
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Bistro exklusiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är tydligt att de två sorterna skiljer sig åt, den exklusiva bistron har ett mer 

avskalat uttryck, större ytor med ljusa färger och ett lyxigare utryck. Den 

orginella bistron har en mörkare miljö, är lite mer kompakt och utstrålar en 

hemtrevligare känsla. 
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Analys av ljuskällor: 

På dagens marknad finns ett enormt utbud av olika sorters ljuskällor, det som 

står i fokus för framtiden är ledbelysning. Vid undersökningen analyserades de 

typiska varianter som idag används och eftersom man ser vilken ljuskälla som 

gör sig bäst med kökslampan först vid prototypstadiet kommer det slutgiltiga 

valet göras då. 

Typer av lampor: 

 LED-lampa Lågenergi Halogen Glödlampa 

Livslängd timmar 50 000 10 000 2 000 1 000 

Watt 4 W 7 W 40 W 40 W 

1 Kilowatttimme räcker till 

(tim) 

250 143 25 25 

Energiförbrukning för 50 000 

tim (kWh) 

200 350 2 000 2 000 

Kostnad för 

energiförbrukning i kr 

(beräkningen baseras på 

1,20 kr per kWh) 

240 kr 420 kr 2 400 kr 2 400 kr 

Kostnad per styck 250 kr 49 kr 39 kr 10 kr 

Antal lampor för 50 000 tim 1 5 25 50 

Kostnad för lamporna 250 kr 245 kr 975 kr 500 kr 

Totalkostnad 50 000 tim 

brinntid kr 

490 kr 665 kr 3 375 kr 2 900 kr 

 



 

16 

 

LED-lampa:  

LED står för ”Light Emitting Diode”. 

Ljusdioden uppfanns redan på 1920-

talet men det är dock på senare tid 

utvecklingen av dessa har gått 

framåt såpass mycket att dioden 

börjat konkurrera ut de klassiska 

lampsorterna. LED-lampor är 

energisnåla och har en lång livstid 

(se tabell ovan). Problematiken som 

uppstått är att ljuset från de 

LEDlampor som tidigare funnits inte 

kunnat erbjudas i de nyanserna som 

marknaden efterfrågar. Nya 

tillverkningstekniker har dock gett 

möjlighet till detta och man är även 

på god väg att lösa det näst största 

problemet med LEDlampor, nämligen 

möjligheten att kunna använda 

dimmer.  

 

 

 

Lågenergilampa: 

 

Lågenergilampor har utvecklats i 

snabb takt, den erbjuds även i fler 

former än den klassiska glödlampan 

gör ex: kron, klot och spiralform . En 

lågenergilampa kallas även 

lysrörslampa, den tillverkas i ett stort 

antal olika utföranden, såväl för 

inomhus som utomhusbruk. Den har 

en livslängd som sträcker sig ca 10 

gånger längre än glödlampan. Priset 

är ofta i direkt relation till kvalitén, 

det är därför viktigt att välja rätt så 

man får ut det man efterfrågar av sin 

lampa, typiska skillnader är t.ex. 

tändningstid, dimmbarhet och typ av 

ljus. En nackdel med 

lågenergilampan är att den innehåller 

en liten mängd kvicksilver, där är 

därför viktigt att dessa återvinns på 

rätt sätt och att inget kvicksilver 

hamnar i naturen. 
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Halogen: 

Halogen lampan är den lampa som 

har flest karakteristiska drag 

liknande glödlampan, den tänds 

direkt, går att använda med alla olika 

sorters dimmer, lyser dubbelt så lång 

tid som glödlampan, men dock så 

har den en mycket kortare livstid än 

lågenergi och LEDlampor (se tabell 

ovan). Fördelen jämfört med 

lågenergi är att den inte innehåller 

något kvicksilver.  

 

 

Glödlampa: 

Nackdelen med den traditionella 

glödlampan är att den har hög 

energiförbrukning och kort livstid på 

ca 1000 timmar, dessa två faktorer 

bidrar till ett stort hot för miljön. 

Fördelarna är bekvämt ljus som 

erbjuds i alla dess utföranden. Den 

är även dimmerbar och tänder 

snabbt.  

 

Utefter undersökningen beslutades att om möjligt ska LEDlampa användas till 

kökslampan. De egenskaper som kommer vara avgörande vid valet av vilken typ 

av LEDlampa som kommer användas är ljusets möjlighet att färdas genom 

akrylplasten så att inget av uttrycket försvinner. 

 

Fakta ang. lamptyper är hämtat från:   

http://www.led-led.se/spara_energi.html 

http://www.lampinfo.se/ 

http://www.led-led.se/spara_energi.html
http://www.lampinfo.se/
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Målgrupp 

 
Målgruppen är åldersmässigt sett 18 år och uppåt (15 år är då personer som 

tidigast brukar flytta till sin första egna bostad och inreda denna), eftersom 

priset på lampan till kund kommer hamna mellan 1000 – 2000 kronor så är den 

lite mer exklusiv än en enkel lampa från t.ex. Ikea där priset ligger mellan 100 – 

1000 kronor. Därför är målgruppens startpunkt dragen vid 18 år vilket är när 

många introduceras till arbetsmarknaden med en stadig lön och har råd att 

införskaffa något mer exklusiva varor.  

För att få en bättre uppfattning av hur målgruppen ser ut skapade jag tre 

personas. En persona är en fiktiv person som har de karakteristiska drag man 

associerar med den typen av person som motsvarar den delen av målgruppen 

man är intresserad av. De tre personas är spridda i ålder för att täcka den 

största delen av målgruppen. Det här tillsammans med analysen av företagets 

tidigare produkter och analysen av inspirationsföretagen kommer leda till en 

större klarare bild av de behov produkten ska uppfylla.  
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Persona 1 

Wiktor Carlsson  

25 år gammal 

Jobbar som säljare i butik 

Wiktor följer trender och uppdaterar sin klädsel därefter. Han bor i en 2:a 

med gångavstånd till centrum. Även tekniken är av den senaste sorten. Han 

gillar finmiddagar i hemmet och på restaurang, samtidigt som han inte har 

något problem med att kavla upp skjortärmarna och arbeta med händerna. 

 

Persona 2 

Kristina T. Hansson 

50 år gammal 

Vd för ett reseföretag 

Kristina är gift och har två barn på 10 och 14 år. Hon har alltid gillat olika 

kulturer och rest mycket i sina dagar. Väl hemma i Sverige har hon tagit med 

sig sina erfarenheter och minnen från världen genom att inreda varje rum i 

sin villa i olika teman.  

 

Persona 3 

Hans-Göran Olsson 

75 år gammal 

pensionerad  

Hans-Göran ägde fram tills han gick i pension en fin fransk restaurang som 

idag drivs av hans dotter. Mat har alltid varit ett stort intresse som lett till 

både resor för att upptäcka nya smaker men även öppnandet av 

restaurangen. Han gillar att klä upp sig fint men ändå så avslappnat att man 

är bekväm. Den egenskap har alltid funnits hos Hans-Göran och följt med 

honom genom livet, hans motto är ”Om man är bekväm när man vilar, orkar 

man arbeta hårt när man jobbar”.  

 



 

20 

 

Brainstorming & Idégenerering 

Efter genomförd research av de olika företagen och marknaden kunde nu de 

första idéerna börja ta form på papper och skapa en klarare bild i vilken riktning 

designen av lampan var på väg. 

Under brainstormingen togs en mängd olika varianter fram, eftersom detaljerna 

gör så stor skillnad blev flera något lika i stora drag. De former som är typiska 

för den här sortens lampa är kon och skålformer, så naturligt var de flesta av 

lampornas formgivning antingen konformad, skålad eller en kombination av de 

båda. 

 

De som inte stämde överens med ledorden valdes bort. Efter detta bads 

kollegor/klasskamraterna om hjälp att välja fyra varianter som dem själva tyckte 

mest om ur ren estetisk synvinkel, (eftersom klassen inte var så insatta i temat 

fransk bistro så var det här en perfekt chans att få en bättre uppfattning av hur 

attraktiv lamporna är rent formmässigt).  
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Konceptförslag 

Utifrån idégenereringen presenterades och diskuterades de 5 främsta koncepten 

med min handledare Staffan Eriksson på Högskolan. Under mötet valdes ett av 

de tidigare koncepten bort då vi kom fram till att den inte stämde överens med 

temat.   

De 4 kvarvarande koncepten förbereddes för att delredovisas till min handledare 

Maja Norburg vid Lyktan Bankeryd Belysning. Under mötet diskuterade vi om 

vilket koncept som ska arbetas vidare på.  
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Koncept 1 

 

Square  

Koncept 1 har hämtat delar 

av sin inspiration från de 

klassiska franska gatlyktorna. 

Med en tydlig konstruktion på 

utsidan uppfattas den lätt 

som vrängd ut och in. Om 

vidareutveckling sker här 

kommer stor vikt läggas vid 

att hitta rätt sorts mutter 

eller nit eftersom det är 

detaljen i formgivningen. 
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Koncept 2 

 

Cone 

Koncept 2 har inspirerats av 

industrilampornas utformning 

och även av de typiska 

spotlights som används vid 

fotografering, därav duken 

undertill. Konstruktionen är 

fortfarande tydlig här, duken 

har monterats på med 

vingmutter så man enkelt 

kommer åt att byta lampan 

själv utan verktyg. Distansen 

upptill är gjord så att ljus kan 

nå ut och skapa ett sken upp 

mot taket. 
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Koncept 3 

 

 

Loon 

Konstruktionen på koncept 3 

”Loon”, sitter liksom Square 

på utsidan, men med 

skillnaden att den är klot 

formad och har en distans 

mellan varje del för att ge 

ljuset möjlighet att ta sig 

igenom, en typcylinder 

förhindrar bländning genom 

distansen. Även här är skruv 

och mutter detaljer som 

kommer dra uppmärksamhet 

till sig. 
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Koncept 4 

 

Flat 

Koncept 4 har hämtat vissa 

delar av sin inspiration från 

ph-5 lampan med sin 

ergonomiska belysning som 

sprider ljus effektivt utan att 

blända eller störa. Här sker 

även ett möte mellan den 

hårda plåten och den mjuka 

textilen. 
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Val av koncept 

Vid mötet med Maja Norburg på Lyktan Bankeryd Belysning, beslutade vi att 

fortsatt vidareutveckling skulle göras på koncept tre, ”Loon”. Med den tydliga 

konstruktionen på utsidan och enkla form skapas ett intressant uttryck vilket inte 

liknar någon lampa som idag finns på marknaden. 

Konceptet erbjuder en god spridning av ljus samt att den vore enkel att tillverka 

då plåten har en form som upprepas fyra gånger. Vid mötet diskuterades även 

de säkerhets krav som finns vid användning av tyg i lampor, dessa är mycket 

högre än om man bara använder plåt och t.ex. plast, så för att hindra direkt 

bländning från sidan ska tyget tas bort och en ny lösning ska utvecklas. 

Eftersom användningsområdet för en kökslampa sträcker sig mellan allt från 

mysig middags belysning, arbetsbelysning vid läxor eller matlagning så 

bestämde vi att en dimmer ska användas för att underlätta den ergonomiska 

designen av lampan. På det här sättet så ges möjlighet till att variera ljusets 

intensitet utan att ändra lampans formspråk. 

”The-selling-point-detail”, alltså de detaljer av lampan som skiljer sig åt och gör 

lampan mer unik, diskuterades och i slutet beslutades det vara mutter, skruv och 

distansen. För att lampan ska få rätt utryck kommer stor vikt läggas vid dessa. I 

kravspecifikationen angavs att diametern på lampan ska ligga mellan 400 mm 

och 500 mm, vid samtalet bestämdes att det slutgiltiga måttet ska hamna mellan 

400 mm och 420 mm, detta för att lampor med större diameter uppfattas som 

väldigt stora och stämmer inte överrens med miljön temat utspelar sig i. 

Att transportera produkter från Kina där Lyktan Bankeryd har sin tillverkning tar 

upp en tredjedel av kostnaden att producera en lampa, eftersom Loon består av 

fyra identiska plåtbitar kan man enkelt packa dessa på ett effektivt sätt och 

minska kostnader för frakt med nästan tre fjärdedelar. Ifall transporten sker på 

sådant sätt kommer monteringen skötas i Sverige, vilket kan bli mindre kostsamt 

för företaget beroende på hur enkel den slutgiltiga monteringen är och vad 

kostnaden för detta skulle bli. 
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Vidareutveckling 

Ett alternativ för att hejda ljuset från att blända var att ersätta tygcylindern med 

en av akrylplast eller frostat glas, detta erbjuder samma funktion som tidigare 

samtidigt som den kan bidra till ett snyggt formspråk. Akrylplasten är då tänkt 

att ha en suddig yta vilken hindrar ljuset från att störa ögonen medans 

exempelvis bordet under lampan lyses upp något mer tack vare cylinderns 

öppning i botten. 

En annan lösning på att hindra ljuset färdas rakt ut mellan distanserna var att 

placera en typ av akrylplast mellan distanserna. Ljuset kommer på så sätt 

fortfarande att synas igenom och samtidigt bidra till formgivningen då det blir en 

stilren dekoration. För att välja rätt sorts akrylplast provades olika typer, det 

viktigt var att tillräckligt med ljus tar sig fram genom det samtidigt som det 

hindrar ljuset från att blända. Även brädden på distansen diskuterades och 

provades i flera olika dimensioner, eftersom den är så stor del av helhets 

uttrycket av lampan var det väldigt viktigt att den blev rätt. Anledningen till att 

denna lösning valdes framför den förra med akrylplastcylindern var att när 

akrylplasten sitter mellan distanserna placeras den 1-2 mm utstickande över 

kanten, detta gjorde det möjligt att se ett dekorativt ljussträck av varje distans 

från sidan vilket ökar helhetsuppfattningen av lampan.  

Diametern på innerkanten av skålformen fastslogs på 400 mm och ytterkanten 

på 420 mm, detta gav distanserna en höjd på 20 mm. Efter undersökningar på 

diverse muttrar och skruvar valdes kupolmuttrar ut för att användas på lampan. 

Kupolmutter höjde uppfattningen av konstruktionen och möjliggör även enkel 

montering och demontering. Storleken på muttrarna är M6, detta eftersom en 

mindre mutter gör att en del av uttrycket går förlorat. 

Flera 3D-modeller togs fram i samband med vidareutvecklingen och användes för 

att besluta vilka dimensioner och mått som den slutgiltiga modellen skulle ha, 

det var även ifrån dessa modeller som detaljritningarna av lampan togs fram. Vid 

3D-modelleringen las en kant till på överdelen av lampan vilket bidrar till ett mer 

enhetligt utryck. 

Samtidigt som CAD-modellerna utvecklades påbörjades bygget av en prototyp. 

Eftersom företaget kommer ta fram en prototyp under hösten 2012 las inte fokus 

på att alla dimensioner och mått skulle vara exakta utan byggdes för att skapa 

en bättre helhetsbild av projektet för redovisningen vid Högskolan på Gotland.  
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Resultat 

Loon är en kökslampa gjord av plåt och akrylplast med detaljer i metall. 

Belysningen är både funktionell och dekorativ. Färgen kan varieras utefter behov 

och hur miljön den installeras i ser ut, I detta fall har en mörkblå nyans och en i 

koppar valts på plåten.  
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Uttryck 

Lampan har en känsla av att karossen är borttagen och man ser det som brukar 

vara övertäckt. Detta förstärks av att skruv och mutter är placerade på utsidan, 

med konstruktionen på ytan uppfattas den lätt som vrängd ut och in. 
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Slutsats 

Projektets utgångspunkt var att ta fram en taklampa till det moderna svenska 

köket med inspiration från temat stram fransk bistro. Utvecklingen av lampan 

har gjorts i uppdrag av Lyktan Bankeryd Belysning. 

Den slutgiltiga produkten är gjord av plåt och plexiglas. Den enkla runda 

designen bidrar till en snäll klassisk form som samtidigt skiljer sig från mängden 

tack vare distansen mellan delarna och ger lampan ett intressant uttryck med en 

modern tvist. Loon gör sig lika väl både i hemmet vid köksbordet som i offentliga 

miljöer t.ex. restauranger.  

Belysningen är dekorativ både på när håll och långt ifrån. Installationen med 

dimmer höjer användarvänligheten då man på så sätt kan justera ljusets 

intensitet utefter behov. 

Möjlighet finns att utveckla produkten vidare till både golv och vägglampa. Även 

materialen går att variera för att anpassa lampan till andra miljöer. Om 

vidareutveckling sker bör fokus läggas på ett bländskydd (se nedan), vilket ger 

möjlighet att montera lampan med distans utan någon akrylplast. Även möjlighet 

att ta fram en golv och vägglampa finns, dock kan en del justeringar behöva 

göras samt framtagning av golvställ. 
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Appendix  

Länkar: 

Bistro: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bistro  

http://backyardneighbor.typepad.com/backyard_neighbor/2011/12/lunch-at-the-

bistro-at-the-biltmore-estate-christmas-2011.html 

http://de.escapio.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/istock-bistro-paris.jpg 

http://www.buckheadrestaurants.com/bistro-niko/ 

http://www.pmrestauranger.se/sv/bistro/ 

http://freshome.com/2011/08/03/highly-modern-green-bistro-displaying-an-

interesting-centrepiece/ 

Lampor: 

http://www.led-led.se/spara_energi.html  

http://www.lampinfo.se/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bistro
http://backyardneighbor.typepad.com/backyard_neighbor/2011/12/lunch-at-the-bistro-at-the-biltmore-estate-christmas-2011.html
http://backyardneighbor.typepad.com/backyard_neighbor/2011/12/lunch-at-the-bistro-at-the-biltmore-estate-christmas-2011.html
http://de.escapio.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/istock-bistro-paris.jpg
http://www.buckheadrestaurants.com/bistro-niko/
http://www.pmrestauranger.se/sv/bistro/
http://freshome.com/2011/08/03/highly-modern-green-bistro-displaying-an-interesting-centrepiece/
http://freshome.com/2011/08/03/highly-modern-green-bistro-displaying-an-interesting-centrepiece/
http://www.led-led.se/spara_energi.html
http://www.lampinfo.se/
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