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Det här examensarbetet, på kandidatnivå, har 
omfattat 15 Hp och har pågått under tio veckor. 

Arbetet har utförts vid Högskolan på Gotland 
och har varit ett samarbete med företaget Stylt 

Trampoli AB i Göteborg. 

Projektets mål har varit att skapa en 

kristallkrona till Stora Hotellet i Umeå. 
Utgångspunkten har varit att återspegla Stora 

Hotellet nya inredningskoncept och dess 
värdeord. 

Arbetet har omfattat designprocessens faser. 
Det har inneburit en faktainsamling och analys 

av det berörda området. Samt en redogörelse 
av idégeneringsarbetet och realiseringensfasens 

utveckling. 

Processen och utfallet presenteras i text och bild 

i rapporten. Resultatet är en 12,5 meter lång 

kristallkrona bestående av stora kristaller i 
akrylplast, hängande i hampa rep från taket på 

fjärde våningen. Tre ljusrör av LED-belysning är 
placerade i kristallkronan för att sprida ljuset 

inifrån och ut. Resultatet uppfyller de krav som 
varit grunden för projektet.  
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This report presents the Examination Project in 
a Bachelor of Industrial Design. The project has 

been created at the University of Gotland and in 
collaboration with a company named Stylt 

Trampoli in Gothenburg.  

 

The goal of the project has been to create a cut-
glass chandelier to Stora Hotellet in Umeå. The 

foundation has been to reflect the inertialdesign 
concept of Stora Hotellet and its keywords.    

The project has included the phases of the 

design process. The process contains research 
of facts, analyses and explanations regarding 

the creative work and development.   

 

The process and the outcome are presented in 
words and images in the report. The result is a 

12.5 meter long cut-glass chandelier containing 
of large crystals made of acrylic, hanging in 

hemp ropes from the roof on the 4th floor. Three 
light pipes of LED-lights are placed within the 

cut-glass chandelier to spread the light from the 
inside and out. The result meets the demands 

which have been the foundation of the project.  
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1 Inledning 
 

1.1 Förord 

 

Detta examensarbete är genomfört av Roxanne Danielsson och är den 
avslutande delen på kandidatutbildningen i industriell design, vid 

Högskolan på Gotland.  

Projektet omfattar 15 Hp och utfördes under höstterminen 2012 i 

samarbete med Stylt Trampoli AB. 

Jag vill tacka min handledare Bo Löfgren för hjälp och vägledning och 
mina nära och kära för allt stöd under projektets gång. Jag vill även tacka 

Stylt Trampoli AB för en lärorik tid och ett intressant projekt. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Det här examensprojektet är ett samarbete med Stylt Trampoli AB och 

avser Stora Hotellet i Umeå. Hotellet genomgår en omfattande 
inredningsrenovering inför år 2014, som väntas bli ett stort år för Umeå. 

Examensarbetet fokuserar på att skapa en specialdesignad kristallkrona 
till Stora Hotellets trapphus. Den ska återspegla inredningskonceptet, 

värdeorden och storyn som konceptet bygger på. Kristallkronan ska även 
uppfylla de krav som listats i kravspecifikationen som tagits fram i samråd 

med uppdragsgivaren.  

I projektet kommer formgivning, materialval och samspelet till 
inredningskonceptet att prioriteras. Faktainsamling och analys av 

material, marknaden och belysningskällor kommer att utföras under 
projektet. Utifrån insamlingen och dess sammanställning inleds en kreativ 

process, som avser att resultera i en specialdesignad kristallkrona. 
Resultatet ska ligga inom ramen för vad som är realistiskt för Stora 

Hotellet och uppdragsgivaren med hänsyn till materialval, konstruktion 
och tillverkning. 
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1.2.1 Stylt Trampoli AB 

 

Stylt Trampoli AB är ett företag som arbetar med inredningsdesign, 

arkitektur och kommunikation. Företaget har funnits i drygt 20 år och 

arbetar främst inom upplevelseindustrin, med utformning och 
varumärkesprofilering inom hotell- & restaurangbranschen.   

Stylt är unika i sitt sätt att arbetar, som bygger på att gå steget längre än 
att bara använda design som ett profileringsverktyg. De ser möjligheterna 

med att integrera all kommunikation så att budskapet blir så tydligt som 

möjligt. Därför arbetar de i stor utsträckning med ”Storytelling” i 
utvecklandet av koncept. Det bygger på att iscensätta en historia med en 

upplevelsebaserad kommunikation. Med hänsyn till kunskapen och 
insikten om den moderna människans liv, dess önskningar, behov och 

omvärldens trender.  

Det skapar en helhetsbild av konceptet, bygger varumärket och ger en 
genomgående upplevelse för gästen. Det bildar också en vägvisare i 

arbetet med formgivningen av interiörerna, den grafiska identiteten och 
platsen för den potentiella gästens sinne. Det är ett konkurrenskraftigt 

verktyg som når nya dimensioner.   

Det stimulerar också gästens tankeförmåga och leder till att känslomässigt 
bidra till marknadsföring genom ”mun till mun” metoden. Det är 

framförallt genom denna metod ett koncept kan bli okänsligt för tillfälliga 
trender och uppfattningar om vad som är rätt och fel.  

Stylt Trampoli AB har nationellt och internationellt varit delaktiga i mer än 

400 restauranger och 200 hotell. De har sitt kontor i Göteborg men 
arbetar över hela Europa och har genomfört flera rosade projekt.  

 

1.3 Problemformulering  

 

Hur kan man utforma en interiör som är funktionell, estetiskt och 

samtidigt samspelar med miljön den är ämnad för? 

Denna frågeformulering var den första övergripande formuleringen i 

examensarbetet, då det ännu inte var fastställt exakt vilket 

inredningsprojekt den skulle avse. Efter att det beslutats att avse Stora 
Hotellet och en specialdesignad kristallkrona blev den detaljerade 

frågeformuleringen: 

Hur kan man utforma en kristallkrona som är funktionell, estetisk och 

samtidigt samspelar med Stora Hotellet och dess inredningskoncept? 
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1.4 Målformulering  

 

Målet med kursen Examensarbete i industrielldesign, är att planera, 

genomföra och redovisa ett självständigt projektarbete inom 
ämnesområdet. Det ska genomföras på ett sådant sätt att kunskaper från 

tidigare genomgångna kurser tillämpas.  

Målet med projektet är att skapa en specialdesignad kristallkrona, som 

lämpar sig till det inredningskoncept. Den ska utvecklas för företaget Sylt 

Trampoli AB och avser Stora Hotellet i Umeå. Kristallkronan ska vara unik 
för dess sammanhang och ge ett mervärde åt inredningen och 

upplevelsen av trapphuset.  

Kristallkrona ska enbart tas fram åt Stylt Trampoli AB, till Stora Hotellet, 

dess målgrupp och dess unika inredningskoncept. Den är inte avsedd för 

kommersiell försäljning. Slutresultatet ska vara realistiskt med hänsyn till 
materialval, konstruktion och tillverkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
9 

 

1.5 Lösningsmetod  

 

Designmetodiken är den metod som kommer att användas under 

projektets arbetsprocess. Den avser att resultera i en lösning på 

projektets frågeformulering. Designmetodiken består av fem huvudsakliga 

faser. 

 

 

 

IDÉGENERINGS FASEN 

 

Kreativt idéskapande med utgångspunkt från de fösta fasernas resultat. 
Fritt skissarbete, formstudier samt förslag på konstruktionslösningar. Tre-
fem idékoncept väljs ut och presenters och diskuteras med intern och 
extern handledare. Beslut fattas om lämpligast idékoncept för 
vidareutveckling.  

ANALYS FASEN 

Relevant fakta om området som rör projektet samlas in och undersöks. 
Marknadsanalys, målgruppsanalys och behovsanalys upprättas och 
utvärderas.  

PLANERINGS FASEN 

 

Planering av projektet med tidsplan, målformulering, kravspecifikation och 
avgränsningar. 
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1.6 Avgränsningar   

 

Projektet har avgränsats till att inte ta fram ett detaljerat 

kostnadsunderlag som avser alla material, tillverkning, montering och 

kring kostnader.  

En detaljerad industriellt tillverkad prototyp av kristallkronan kommer inte 

tas fram.  

Vissa produkttekniska lösningar kommer inte redovisas i projektet om 

dessa kräver specialkompetens inom teknik eller ingenjörsområdet. 

 

 

 

 

 

REDOVISNINGS FASEN 

 

Slutligen tas presentationsmaterial fram och den skriftliga rapporten 
lämnas in till intern handledare och en presentation hålls inför handledare 
och examinator, samt uppdragsgivaren.  

REALISERINGS FASEN 

Vald konceptidé realiseras efter att ytterligare ha reviderats och 
finjusterasts. En tydlig visualisering görs av slutidén. Detta sker genom en 
3D-modellering i ett CAID-program, som är ett digitalt verktyg för 
designers. Därefter  placeras 3D-modellen i ett program som kan skapa 
relativt realiska bilder med hjäp av materialkänsla , belysning och miljö. 
Fysiska modeller och prototyper byggs.  
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1.7 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen har tagit fram i samråd med uppdragsgivaren. 

Kristallkronan ska (ha/vara): 

 Anpassad till utrymmet 

 Anpassad till inredningskonceptet  

 Utstråla värdeorden  

 Dekorativ belysning 

 LED-ljuskälla 

 Enkelt lampbyte 

 Upplevas som en kristallkrona  

 Lämpligt materialval 

 Säker  
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2 Faktainsamling & Analys 
 

2.1 Projekt i Umeå 

 

2014 blir ett historiskt år för staden Umeå. Det är året som Umeå 

tillsammans med Riga, blir Europas kulturhuvudstad.1 Med anledningen av 
detta, kommer Umeå att dra stora delar av omvärldens blickar till sig. Det 

rustas och renoveras därför på flera håll i Umeå idag.  

Kulturhuset ”Väven” är ett av de mest uppseendeväckande projekten. Det 

byggs i kvarteret Heimdal, som vetter ner mot Umeåälven. Den norska 
arkitektbyrån Snøhetta har ritat byggnaden, som kommer att väcka stor 

uppmärksamhet. Det kulturella innehållet kommer att ge ett lyft för 
Umeås redan levande kulturliv. Kulturhuset kommer även att innehålla ett 

hotell vid namn U&Me, som kommer att bli ett modernt och nytt hotell.  

Gränsade till de nybyggda projekten ligget ett gammalt hotell – Stora 

Hotellet från 1895. Det är byggt i gammal stil med tegel, tinnar och torn 
och är stadens äldsta och mest representativa hotell. Hotell genomgår nu 

en omfattande renovering i samband med bygget av kulturhuset.  

Stylt Trampoli AB har fått uppdraget av Balticgruppen2 att arbeta igenom 
allt från övergripande varumärkesfrågor till inredningsdesign för Stora 

Hotellet. Ett koncept tas fram som omfattar hotellets alla publika delar, så 
som reception, lobby, hotellrum, badrum, korridorer samt spa, gym, 

restaurang och bar.  

Konceptet som Stylt Trampoli AB presenterar innehåller en 

omvärldsanalys, ett upplevelsemanus som beskriver hotellet ur ett 
gästperspektiv, förslag på planslösningar och förslag till hur dessa 

samspelar med kulturhusets kommersiella ytor. Konceptet innehåller 
också förslag till grafiska profiler och formgivning till alla berörda delar 

samt tankar kring positionering, målgrupper och kommunikationsstrategi.  

 

2.1.1 Stora Hotellet - Sjömanshuset Umeå 

 

Efter stadsbranden 1888 beslutades det att bygga Stora Hotellet som 

skulle bli ett representationshotell i Umeå. Som byggherre stod Umeå 
Sjömanshus, en sorts fackförening och försäkringskassa för sjömän. 

Arkitekten Viktor Åström ritade hotellet, som innehöll hotell, 
representationsutrymmen och lokaler för sjömanshusets egna behov. I 

                                                           
1 Umeås kommun, Umeå2014 pdf 
2 Balticgruppen Fastigheter äger, utvecklar och bygger fastigheter i Umeå. 
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källarvåningen fick Umeå Nya Spritbolag och Riksbanken sina lokaler. 

Hotellverksamheten arrenderades ut och kom att drivas av hotellets förste 
innehavare och källmästare Gotthard Zetterberg.   

År 1895 stod Stora Hotellet färdigbyggt. Det blev stadens mest praktfulla 

hotell och ett självklart centrum för nöje och representation. På hotellet 
hölls stora fester, middagar, baler och även konserter, 

teaterföreställningar och annan underhållning. När järnvägen invigdes år 
1896 och Oskar den II och andra kungligheter bjöds på galamiddag var  

det på Stora Hotellet den hölls. Stora Hotellet är inte bara stadens äldsta 
hotell, utan lika mycket ett stycke Umeåhistoria.  

 

       

 

2.1.2 Stora Hotellets framtid 

 

Umeå är en av Sveriges snabbaste växande kommuner3 med ett rikt 
kulturliv och en stadigt ökande attraktionskraft. Trots detta är stadens 

hotellmarknad eftersatt. Därför byggs nu flertalet nya hotell, men inget av 
de nya hotellen har tagit vara på eller hänsyn till vad Umeå och stadens 

historia står för i sina hotellkoncept. De flesta nya hotellen nöjer sig med 
snygg inredning i största allmänhet och erbjuder gästerna sådant som kan 

återfinnas i stort sett på vilket hotell, var som helst.  

Det skapar ett utrymme och en möjlighet att sticka ut ur mängden genom 

att skapa ett hotell med utgångspunkt från vad som kännetecknar och 
uppfattas som Umeås historia och kulturarv, vilket ger en originell 

upplevelse för Umeås besökare. Stora Hotellet bygger därför på att gräva 
fram och belysa det byggnaden står för och därmed Umeås färgstarka 

historia. Målet med renoveringen är att skapa ett hotell fyllt av 

”produkter” byggda på fantastiska historier och upplevelser som kan bli en 
besöksanledning i sig själv, både för långväga gäster och för Umeå borna. 

Stora Hotellet ska bli Umeås exklusivaste hotell men utan att 
kommunicera traditionell lyx eller stjärnor. 

                                                           
3 Källa: Umeå kommun, rapport om Umeå 2014, se appendix  
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Det är viktigt att skapa en inredningsdesign som är dynamisk, inspirerade 

och smart, men lika viktigt är det att bygga hotellet som ett varumärke. 
Det ska upplevas aktuellt med ändå tidlöst. Därför skapar Stylt Trampoli 

AB en ”story”, ett slags manus, som fungerar som ett underlag till allt från 

varumärkesarbetet, marknadsföringen och PR till design och inredning. 
Stora hotellet ska bli en plats där det finns mycket att upptäcka.4  

2.2 Storytelling 

 

Stylt Trampoli AB använder sig av metoden ”Storytelling” i sitt arbete med 

att skapa koncept till inredning, kommunikation och marknadsföringen av 
hotell, restauranger och andra delar inom upplevelseindustrin. Den 

kreativt ansvariga och en av grundarna till Stylt Trampoli AB, har skrivit 
en bok i ämnet ”Storytelling”5. Den behandlar begreppet som ett verktyg 

för marknadsföring inom upplevelseindustrin och är en av grundstenarna 
inom verksamheten.  

Huvudsakligen syftar Storytelling till att bygga upplevelsen, konceptet och 
försäljningen kring en historia. Dramaturgin bygger på något som 

människor vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och 

förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation. 

Storytelling har blivit modernt i dag, men egentligen handlar det om en 

gammal tradition av att berätta i ord, bilder, symboler och känslor. 
Tekniken är uråldrig och människan har i alla tiden kommunicerat och 

visualiserat historier för varandra. Det är genom denna metod flertalet 
sagor, myter och historier levt vidare till dagens datum.  

 

2.2.1 Storyn om Stora Hotellet 

 

Historien om Stora Hotellet består dels av fakta och dels av fiktion, för att 
få ett intressant, inspirerande och förankrat koncept. Det gör att 

mottagandet och kommunikationen till målgruppen blir tydlig och positiv. 
Historien bygger på Stora Hotellets speciella byggnad och dess ursprungs 

historia, Umeå som sjöfartstad och Gotthard Zetterberg – hotellets förste 
innehavare och källmästare. 

Historien berättar om skepp som kommit och gått, fyllda med dyrbara 

laster och många sjömanshistorier. Historierna som alltid varit en 
blandning av fakta och fantasi, sanning och osanning, skröna och 

hörsägen. På Umeå Sjömanshus – Stora Hotellet, möttes grova kaptener 
                                                           
4 Fakta om projektet är hämtad från Stylt Trampoli AB´s presentationsmaterialmaterial om Stora Hotellet 
projektet, vilket ligger till grund för mitt examensarbete.   

 
5 Johansen Erik Nissen, Mossberg Lena. (2006) Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Historia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rke
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tradition
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med Umeåsocieteten och kungligheter i de fina salongerna. I centrum av 

allt detta stod Gotthard Zetterberg. 

Gotthard Zetterberg var hotellets generöse värd och stadens nöjeskung. I 

nästan 18 år arbetade han på hotellet där ”punschen rann i strida 

strömmar”. Nästa år är det 100 år sedan Gotthard gick ur tiden men hans 
själ lever ännu kvar i Stora Hotellet och han styr det fortfarande, men i 

det fördolda. Hotellet har haft sina upp och nergångar och men nu har 
Sjömanshusets sanna anda grävts fram och ska återskapas i en mix av 

förnämt hotell och ankringsplats för väderbitna historieberättare. Två 
världar krockar men blir till en dynamisk och unik helhet.6 

2.3 Inredningskonceptet 

 

Inredningskonceptet utgår från sju stycken värdeord, som ligger till grund 

när konceptet omvandlas till fysiskt inredningsdesign och färgval, form 
och interiörer utförs. Konceptet bygger i stora drag på att skapa en känsla 

av att praktfulla salonger möter salta hav, hovmästarfranska möter 
svordomar och sammet möter tjära. 

Gotthard Zetterberg spelar en stor roll i inredningskoncepts utformning 

och flera inredningsdetaljer bygger på hans minnen och historier. Flera av 
inventarierna och möblerna ger en känsla av att ha rest från hamn till 

hamn, några har förlist, förvandlats till vrakgods och bärgats för att åter 
kunna användas. Varje föremål och rum har sin egen speciella historia.  

För att sammanfattat Stora Hotellets koncept, kan det beskrivs i en enda 
mening: 

 

”Umeås sjömanshus och praktfulla hotell i festskrud som med passion 

berättar sin historia om gästerna, staden och världen”7 

 

 

 

                                                           
6 Historien om Gotthard Zetterbergs liv är en fiktiv historia som Stylt Trampoli AB gett upphov till.  
7 ”Pitch” skapad av Stylt Trampoli AB  
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2.3.1 Värdeord 

 

Värdeorden utgör en viktig riktlinje och ett viktigt underlag i arbetet med 
konceptet och överföringen till inredningsdesignen och stilen. De värdeord 

som Stylt Trampoli AB har valt att använda sig av i konceptet för Stora 
Hotellet är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

• Festklätt, överdådigt, nöjesplats, klassiker  PRAKFULLHET 

• Sjömanshuset, berest, väderbitet, äventyr, 
tatueringar, grovkornigt, rejält SALTSTÄNK 

• Yin & yang, land och hav, hovmästarfranska och 
svordomar, frack och tatuering, sammet och tjära, 
Umeå och världen 

DUALISM 

• Historisk portal, tidsresa, mystik, en egen värld TIDSMASKIN 

• Historia om historier, sanningar och skrönor, 
kulturbärare, inspirerande, lärande, kommunikativt BERÄTTANDE 

• Varmt, ombonat, bohemsikt, personligt, olikheter, 
färgstarkt, bokigt, kryddigt 

MUSTIGT 

• Välkomnande, exklusivt utan stjärnor, trivsamt, 
tillgängligt  AVSLAPPNAT 
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2.4 Målgrupp 

 

Stora Hotellets målgrupp är välbemedlad men bred. Hotellet vänder sig till 

alla segment, allt ifrån affärsresenärer till barnfamiljer med den 
gemensamma nämnaren att ha höga krav på boende, komfort och 

totalupplevelse. Behoven är med andra ord många och skiftande vilket 
passar bra med tanke på hotellbyggnadens karaktär och de rumsmässiga 

förutsättningarna. Umeåborna är en viktig målgrupp framförallt vad gäller 
hotellets restaurang.  

 

2.4.1 Personas 

 

Personas är en benämning på fiktiva personer som är framtagna för att 
representera en grupp potentiella konsumenter. Det är ett 

marknadsföringsredskap som används för att företag ska kunna rikta sina 
buskap mot just detta specifika segment. Nedan följer tre typer av 

personas skapade utifrån Stora Hotellets målgrupp. 

 

 

•Jan arbetar på ett företag i södra Sverige som 
ska besöka Umeå för att föreläsa på 
universitet. Han vill bo central och bekvämt, 
då han gärna har gångavstånd till det mesta. 
Jan är intresserad av teknik, kultur och 
historia. Förutom förläsningen, ska Jan besöka 
det nya kulturhuset, ta en promenad i staden 
och äta en god bit mat.   

Jan Andersson  

Affärsresenär  

52 år 

•Anders fyller 27 år och kompisgänget ska 
samlas och fira honom. Vännerna har bestämt 
sig för att gå till Stora Hotellets restaurang, då 
de tycker det verkar vara ett mysigt, elegant 
och lite speciellt ställe, där dom kan fira 
Anders med en god middag och något glas 
vin. 

Anders, Lisa, 
Amanda, Johan, 
Felicia, Adam & 

Viktor 

Kompisgänget 

25-30år 

•De två väninnorna från Stockholm ska besöka 
Umeå under en lång helg för att titta på det 
nya kulturhuset och hälsa på en gammal  
bekant. Kvinnorna tycker det är viktigt att bo 
bekvämt, centralt och mysigt. De tycker att 
den marina, eleganta och historiska stilen på 
hotellet verkar inspirerande.  

Wiviann Sjöström, 

  Agneta Lundqvis 

Väninnorna 

40-45år   
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2.5 Kristallkronan  

 

Det här examensarbetet har handlat om att skapa en kristallkrona – en 

unik ljusinstallation innehållande kristaller, ljus och sjömanskänsla. För att 
få en överblick av kravspecifikationen upprättades en funktionsanalys (se 

appendix). I den rangordnades uppdragsgivarens krav, behov och 
önskemål. Därefter gjordes en djupdykning i alla delarna som omfattade 

allt ifrån kristallkronor, material, belysning, konstruktion till inredning, 
formgivning och säkerhet.     

Kristallkronan är tänkt att hänga i Stora Hotellets trapphus. Trappan med 
dess vackra räcke, är ett av de få inredningselementen som kommer att 

bevaras, när hotellet genomgår den omfattande renoveringen. Hotellet 
består av fyra våningar, och tanken är att kristallkronan ska hänga från 

taket på den 4:e våningen, ner till entréplanet. Totalmåttet från golv till 
tak är ca 15 m och kristallkronans längd bör vara mellan 12-13 m.  

Utrymmet i trapphusets mitt är 0,87 m brett och 2,7 m djupt, vilket har 
varit viktigt att ha som utgångspunkt i skapandet av kristallkronan. Det är 

även av stor viktigt att inte kristallkronan riskerar att fall ner. Dessutom 

kommer tapphuset att användas som nödutgång vid eventuell brand, 
vilket ställer höga krav på materialen ur brandsäkerhetsaspekt.  
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2.5.1 Kristallkronas historia 

 

I slutet av 1600-talet gjorde kristallkronan entré i de svenska 
överklassmiljöerna. Kristallkronorna var länge mycket exklusiva och det 

dröjde till slutet av 1700-talet, då de svenska importbegränsningarna på 
glas förändrades, tills kristallkronorna fick en större spridning utanför 

slotten.  

Kristallkronorna gav en betydligt bättre ljusspridning än de vanliga 

vaxljusen då kristallerna reflekterar ljuset. De första kristallerna som 
användes till kronorna var bergskristall som slipats för hand, något som 

tog lång tid och därför var mycket kostsamt. 

Ursprungstanken med kristallkronor var att sprida och reflektera skenet 
från ljusen mer effektivt. Därför kompletterades i allmänhet 

kristallkronorna med stora speglar, spegellampetter och blanka 
mässingsytor på väggarna, för att sprida ljuset. 

 
I kronorna användes framförallt talgljus som osade och gav en flackande 

låga och i rikare hem och vid festliga tillfällen användes vaxljus. Kronans 
alla ljus tändes sällan, utan endast ett par stycken åt gången. Ett stort 

antal ljus var ett sätt att visa status och gästvänlighet, något som vanliga 
människor endast kunde uppleva i kyrkan.  

 
I Sverige påbörjade Liljeholmens stearinfabrik en industriell produktion år 

1839, vilket innebar billigare och bättre belysning. Stearinljus användes 
under hela 1800-talet som dekorationsbelysning vid festliga tillfällen, 

precis som idag, även efter det att gas- och fotogentekniken slagit 

igenom. Därmed sjönk de funktionella kraven på kristallkronorna till 
förmån för ett mer estetiskt uttryck. De skulle skapa ett effektfullt 

blickfång även då den inte var tända. 
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2.6 Marknadsanalys 

 

Det finns ett oändligt antal kristallkronan på dagens marknad. Kronorna är 

allt i från gamla, antika och klassiska till nya, kreativa och effektfulla. 

Efter att ha utfört en omfattande undersökning av kristallkronor, på nätet, 

i butiker och på restauranger och hotell, valdes några varianter för att 

presenteras i analysen. Vissa av kristallkronorna skiljde sig relativt mycket 

i uttryck från den ursprungliga klassiska formen av en kristallkrona. Det 

var viktigt att undersöka marknaden, men inte i första hand för att 

analysera konkurrensen, utan mer för att finna inspiration och 

karaktäristiska formelement. Detta med anledning att kristallkronan till 

Stora Hotellet inte är tänkt som en kommersiell produkt utan som ett 

unikt föremål, som ska uppfattas som en del i inredningskonceptets 

helhet.  

Några specifika företag gav stora mängder inspiration med sina kreativa 

installationer, designade kristallkronor och nytänkande idéer. Två av 

dessa företag är Krebs, ett svenskt företag med gamla anor och Lasvit ett 

internationellt företag som skapar fantastiska kreationer till framförallt 

hotellbranschen.  

Kronan till Stora Hotellet hade som grundtanke att upplevs som en 

kristallkrona, men på ett annorlunda sätt. Den kunde inspireras av 

marknadens kristallkronor, men det viktigaste var att följa värdeorden. 

För att få en spridning på olika typer av kristallkronor skapades fyra olika 

kategorier, med några representativa kronor i varje. Detta för att få en 

god överblick av marknadens produkter och olika stilar inom området.  

På nästkommande sida följer bildexempel på de olika produkterna som 

delats in i kategorierna;  

Klassiska - som visar exempel på den gamla, ursprungliga formgivningen  

Eleganta - många kristaller, i vackra rörelser som skapar längd och liv. 

Moderna - annorlunda former och nytänkande idéer, med en ny syn på 

kristallkronor. 

Nyskapande - upplevs mer som kreativa installationer med nya tankar 

och intressanta material och sammansättningar.  
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2.6.1 Kristallkronor  

 

Klassiska 

 

Eleganta  

   

Moderna  

  

Nyskapande  
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2.7 Material  

 

I ett tidigt skede av projektet, beslutades det att akrylplast var ett 

lämpiligt material för kristallerna. Detta med anledningen av att akrylplast 
har en förmåga att likna kristall eller glas, vilket de klassiska 

kristallkronorna vanligtvis är gjorda av. Kristall skulle bli för tung och dyr 
att produceras, glas är också ett tungt material och saknar andra 

egenskaper som efterlystes. Akryl däremot, är både lättare och billigare 
och finns i många olika färger, grader av transparens och med unika 

effekter. Dessutom är den tålig, relativt flamsäker och fungerar utmärkt 
ihop med belysning, vilket gjorde valet enkelt.  

 

2.7.1 Akrylplast  
 

Akrylplast har den kemiska beteckningen polymetylmetakrylat som 
förkortas PMMA. Akryl är en amorf termoplast. Termoplaster mjuknar vid 

uppvärmning utan att den kemiska strukturen förstör och kan på så sätt 
omarbetas och återanvändas.  

Historien om upptäckten av akrylplast började när kemisten Otto Röhm 
tillsammans med Otta Haas startade firman Röhm and Haas år 1907, i 

Darmstadt. Firman tillverkade från början säkerhetsglas och började 
vidareutveckla akrylarter. Syftet med vidareutvecklingen var att ta fram 

ett hårdare material till det splitterfria säkerhetsglaset. Utvecklingen av 
säkerhetsglaset gav nya idéer och man testade att polymerisera 

metylmetakrylat mellan två vågräta glasskivor. Då bildade en styv, 

transparenta skiva av polymetylmetakrylat, PMMA, som fick varunamnet 
Plexiglas.  

Varunamnet kan ofta förväxlas med materialnamnet, då Plexiglas blev ett 
välkänt varunamn. Den kommersiella tillverkning och utvecklingen av 

akrylplast tog fart i början på 1930-talet. Det stora genombrottet för 
materialet kom i och med användningen i flygplanshuvar före och under II 

Världskriget. Idag finns förutom Plexiglas några andra vanliga varunamn 
som Perspex, Acrylite och Altugals. 
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Akrylplast (PMMA) är ett kristallklart, transparant och styvt material. Det 

har hög mjukningspunkt, hög slagseghet och bra väderbeständighet. 
Materialet finns som granulat för formsprutning och extrudering och 

halvfabrikat i form av skivor, stänger eller rör. Akrylskivor framställs 

genom gjutning, samma tillverkningsmetod som Röhm utvecklade. En 
varma sirapsliknade massan placeras mellan två plana, värmetåliga 

glasskivor. Därefter kyls akrylskivorna och värmebehandlas och slutligen 
täcks de med papper eller folie för att skydda ytan. Dessa skivor 

kännetecknas av mycket hög ytfinish och har en tjocklek på max 15 cm. 

PMMA är den dominerande industriella plasten bland akrylbaserade 

material.  Formsprutad PMMA har en brottspänning på 60-70 MPa och 
formbeständighetstemperaturen ligger på 60-100°C. Densiteten är på 

1,15–1,19 g/cm³.8 

Akrylplast har flera bra egenskaper, vilket gör att den har ett stort antal 

användningsområden. Nedan följer en lista över akrylplastens egenskaper 
och användningsområden. Akrylplast finns i fler olika färger, olika grader 

av transparens, och med flera typer av effekter som t.ex. fluoriderad eller 
skimrande.    

 

                                                           
8 Nordic Plastic Group, tabell över egenskaper, värden och enheter, se appendix. 

Egenskaper  

• God väderbeständighet 

• Mycket hög transparent 

• Goda optiska egenskaper 

• Hög styvhet och hårdhet 

• Hög ytglans 

• Mycket bra UV-
beständighet 

• Hög slagseghet 

• Återvinningsbar 

• Ljusledande 

• Relativt flamsäkra, klass 
UL94-HB endast lätt, vit 
rök utvecklas 

• Påverkas inte av alkaliska 
lösningar eller utspädda 
syror och oljor 

Användningsområden  

• Reklam- och 
säkerhetsskyltar 

• Lampglas och 
belysningsarmaturer 

• Inredning- och 
byggområdet 

• Kåpor, huvar och 
baklyktor till bilar 

• Kontaktlinser 

• Medicinskutrustning 

• Solarium 

• Hockeyrinkar 

• Fönster 

• Sanitetsprodukter 

• Displayer 

• Som ersättning till glas 

• DVD-skivor 
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Den största användaren när det gäller formsprutning av akrylplast är 

fordonsindustrin (40 %), bygg- och belysningsindustrin kommer på andra 
plats (30 %) och de övriga marknadsområdena är hushålls- och 

kontorsartiklar, samt medicinteknik och optik. Tillväxtområden tros bli 

elektronik och kommunikationsteknik.  

När det gäller halvfabrikat så som skivor, stänger eller rör av akrylplast 

var Europas förbrukning dubbelt så stor som för formsprutning av akryl 
granulat. Den största delen går till byggindustrin (33 %). De andra 

tillämpningsområdena är belysning (20 %) och sanitetsprodukter (13 %).9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Edshammar Lars-Erik (2002) Plasthandboken - en materialguide för 

industrin 
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2.8 Belysning 

 

Belysning är en viktig del i kristallkronas helhetsintryck, då den både 

genererar funktion och en estetisk effekt. Beställaren hade mer eller 
mindre bestämt att LED var den belysningskälla de eftersökte. Denna 

ljuskälla har många fördelar som passar denna installation. Den har bland 
annat lång livslängd och låg energiförbrukning, något som är av hög 

relevans då den ska var tänd i stort sätt hela dygnet.  

 

2.8.1 LED 

 

LED är en förkortning för Light Emitting Diode, vilket på svenska blir 

ljusdiod. Lysdioden är den första ljuskällan som har lyckats förena viktiga 
egenskaper som många eftersökte. Egenskaper som att vara liten, 

generera ljus på ett mycket effektivt sätt och ha en lång livslängd. LED är 
en unik ljuskälla som har utvecklats mycket snabbt de senaste åren och 

kommer fortsätta utvecklas. Fördelarna kan förbättras och 
förutsättningarna finns för att den ska ta över belysningsmarknaden i 

framtiden.10
  

 

 

Lysdioden skiljer sig från traditionella ljuskällor genom att den inte har 

någon värme i sin ljusstråle, utan producerar endast ljus, vid anslutning 
till elektricitet. I traditionella ljuskällor uppstår istället ljuset som en 

biprodukt, när glödtråden värms upp eller i samband med en 
gasurladdning. Men LED i sig genererar en hel del värme som måste ledas 

bort. Detta för att den långa livslängden ska kunna uppnås och för att 

ljusflödet inte ska försämras. Detta är en av anledningarna till att LED-
lampor kan se lite annorlunda ut jämfört med vanliga glödlampor.  

En annan skillnad är att lysdioden tänder upp med maximal ljusnivå 
direkt, och diodens livslängd påverkas positivt av att ofta tändas och 

släckas. Ljusflödet ökar också vid låga temperaturer, vilket gör att dioder 
är perfekta i kyl- och frysrum eller utomhus. Lysdioden innehåller 

dessutom inte några rörliga eller ömtåliga delar och tål därför vibrationer 

                                                           
10 Ljuskulturs informations broschyr (2011) Värt att veta om belysning med LED  
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och andra mekaniska påfrestningar, som i t.ex. tågvagnar. En annan 

fördel är att lysdioden nästan inte avger någon ultraviolett (UV) eller 
infraröd (IR) strålning och lämpar sig därför till ljussättning av känsliga 

miljöer.  

Lysdioden är en halvledare som utstrålar ljus och drivs med likström, DC. 
Den behöver oftast ett särskilt driftdon eller en driver. Lysdioden är 

mycket liten, den aktivt lysande ytan är bara 1–2mm². En ensam diod ger 
vanligtvis inte tillräckligt med ljus för en hel armatur. Därför sätts ofta 

flera lysdioder samman i ett kluster till en LED-modul.  För att den ska 
fungera behöver den monteras på ett kretskort.11 

Den genomsnittliga energibesparingen när man byter en glödlampa mot 
en LED-lampa är ca 80 %. Energibesparingen är ungefär den samma som 

för en lågenergilampa men skillnaden är att en LED-lampa med hög 
kvalitet har en mycket längre livslängd än en lågenergilampa. Idag kan en 

LED- belysning ha en livslängd mellan 15 000- 50 000 timmar, beroende 
på typ och utförande, skillnaden är stor jämfört med glödlampans 1000 

timmar. LED-armaturer är i stort sett underhållsfria under hela sin 
livslängd, i många fall kan LED-enheten inte heller bytas ut när den är 

förbrukad. Att slippa byta ljuskällor kan i många organisationer spara 

stora pengar och mycket tid, eftersom man inte behöver ställa personal 
och liftar till förfogande.  

 

 
                                                           
11 Fagerhult Belysning Sverige AB (2012) www.fagerhult.se     

Egenskaper  

• Lång livslängd 

• Låg enerigiförbrukning 

• Generar ljus effektivt 

• Liten 

• Ljusregleras steglöst 

• Ingen värme i ljusstrålen 

• Dimbar 

• Tål kyla 

• Tänder till max direkt 

• Påverkas positivt att 
släckas och tändas 

• Flera färger 

• Okomplicerad färgstyrning 
vid RGB-färgblandning 

Användningsområden  

• Utomhus 

• Kyl- och frysar 

• Museum  

• Tågvagnar och bussar 

• Bakljus på bilar 

• Offentliga miljöer 

• Infällda i tak 

• Under hyllor 

• Bakom TV:n  

• Provrum 

• Butiksmiljöer 

• Lampor 

• Matbutiker 

http://www.fagerhult.se/


  

 

 
27 

 

Ljusets färg beror på vilka material lysdioden är tillverkad av. 

Grundfärgerna är rött, orange och grönt, samt blått i olika nyanser. Vitt 
ljus framställs vanligtvis genom att en blå diod förses med ett lager 

fosforbaserat lyspulver. Fosforn omvandlar en del av det blå ljuset till gult 

ljus, vilket ger ett vitt ljus. Kvaliteten på det vita ljuset påverkas både av 
valet av lysdiod och av egenskaperna hos fosforn. Ett sätt att alstra vitt 

ljus är en blandning av de tre grundfärgerna, rött, grönt och blått, så 
kallad RGB-teknik. 

Watt är ett mått på hur stor elektrisk effekt en lampa har, vilket t.ex. 
glödlampor mäts i. Idag är det allt viktigare att veta hur mycket ljus en 

lampa ger, för att kunna jämföra nya ljuskällor. Enheten heter lumen 
(lm). Från och med 1 september 2010, används enheten lumen på 

lampförpackningar. Tabellen nedan visar vilken lumen som motsvarar de 
traditionella glödlampornas ljusmängd.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Tabell hämtad från www.lampinfo.se (2012) 
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3 Idégenerering  
 

3.1 Inspiration & idéer  

 

Efter att faktainsamlingen och analyserna var utförda kunde 
idégenereringen börja. För att sammanställa all inspiration, alla tankar och 

idéer gjordes en brainstorming där ord och korta meningar nedtecknades 
som berörde allt från idéer, fundering och frågor till fakta. Som underlag 

för alla idéer och förslag fanns återkopplingen till kravspecifikationen och 

frågeställningen. Värdeorden var även viktiga att ta hänsyn till i 
idéskapandet och påverkade idéernas gångbarhet. Till en början blev 

skisserna många, alla möjliga och omöjliga förslag skissades. Så 
småningom gallrades förslag bort som inte på ett eller annat sätt 

överensstämde med de kraven.  

För att få en känsla av vad produkten skulle uttrycka och vilka material 

som skulle ge rätt känsla gjordes en moodboard. Där samlas material, 
färgskalor och inspiration i ett collage som fungera som en visualisering av 

känslan produkten skulle utrycka, produktens semantik.  

Några varianter av idéerna påminde om varandra men med skillnader i 

upphängning, storlek och sammansättning. Detaljerna är en viktig del av 
kristallkronan, eftersom den kommer att kunna ses på mycket nära håll 

och från flera olika vinklar och våningsplan.  

 

3.2 Kristallkronor – konceptförslag 

 

För att tydliggöra de handskissade idéerna valdes några förslag ut och 

omarbetades till fyra koncept i programmet Illustrator, som är ett 

vektorbaserat illustrationsprogram . Idéerna bygger alla på någon form av 

repetition, då utrymmet i trapphuset är långt och smalt. Det gör att hela 

kristallkronan inte kommer att kunna ses framifrån i sin helhet, utan bara 

delar av den syns som skapar en enhet. Varje koncept bygger på att tre 

vertikalt hängande LED-ljusrör belyser kronan inifrån och ut, längs hela 

kristallkronans längd. 
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3.2.1  Koncept 1 

 

Detta koncept grundar sig på tanken att den ska upplevas 

som ett kristallregn. När den betraktas i mitten av 

trapphuset ska början och slutet var ourskiljbart och det 

som slår ögat är en ström av kristaller. Inspiration till detta 

koncept kommer från en av de många kristallkronor som 

utmärkt sig under analysfasen, men en mycket kortare 

variant. Även regn och vattenfall har varit en 

inspirationskälla.  
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3.2.2  Koncept 2 

 

Det här konceptet bygger på repetition av tre klassiska 

kristallkronor. På varje våning har man möjlighet att 

uppleva tre olika varianter av kristallkronor, men som är 

konstruerande i en och samma krona. Den ger mycket 

variation och ett utryck av gamla kronor i en ny tappning. 

Den fokuserar mer på kronornas siluetter än på kristallerna. 

Inspirationen är hämtad från gamla, klassiska kristallkronor, 

som de flesta kan känna igen. 
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3.2.3  Koncept 3 

 

Detta koncept bygger på repetition av en upprepande form. 

Den avslöjar mycket av sin upphängning och upplevs mer 

transparent en de övriga koncepten. Detta kan vara 

fördelaktigt om man vill ha bättre uppsikt till andra sidan i 

trapphuset. Inspirationen är hämtad från gamla 

snäckskalslampor som var modernt förr i tiden, där 

designern Vener Panton var en av formgivarna.  
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3.2.4  Koncept 4 

 

Det här konceptet skiljer sig från de övriga och fokuserar på 

kristaller istället för kronor. Upphängningen består av stora 

kristaller som är placera i en slupmässig ordning och drar till 

sig uppmärksamhet genom den ovanliga storleken. Det är en 

ny variant av kristallkrona, som skiljer sig från mängden och 

kan upplevas mer som en installation än som en klassisk 

krona. Inspirationen är hämtad från innovativa och 

konstnärliga skapelser som framförallt går att finna på 

lyxhotell och belysningsföretag som Lasvit.   
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3.3 Val av koncept 

 

Koncepten presenterades för uppdragsgivaren. Varje konceptförslag 

redovisades ingående med förklaringar om konstruktion och 

bakgrundsanalys, samt inspirationsmaterial. Efter presentationen 

diskuterades förslagen och uppdragsgivaren valde koncept 4. Detta med 

motiveringen att stora kristaller var något nytänkande men samtidigt 

något som uppfattades som en kristallkrona. Det skulle ge en 

iögonfallande uppmärksamhet och en intressant skapelse till trapphusets 

centrum och dessutom synas från entrén på bottenplanet och in mot 

matsalen. 

Den slupmässiga upphängningen var något som uppdragsgivaren ansåg 

var av stor betydelse, för att skapa ytterligare spänning i synupplevelsen. 

Fokus lades på de stora kristallerna och de små komplement kristallerna 

valdes bort. Vikten av stora kristallernas betydelse ledda vidare till en mer 

ingående formgivning av enskild varje kristall.  

3.4 Kristaller  

 

De allra första kristallkronorna var gjorda av bergskristaller som var 

oregelbundna i storlek. Det tindrande och glittrande skenet från kristallen 

kommer från brytningen när ljuset passerar genom en kristall eller prisma 

som de ofta kallas. Då dess kristaller kommer att bli mycket stora och 

samtidigt ligga inom ramen för en realistisk budget, kommer de att vara 

tvådimensionella. Istället har arbetet med att skapa kristaller fokuserats 

på den grafiska formen och en illusion av plan, genom linjer, vilka är tänkt 

att graveras in. Utgångspunkten har varit de klassiska formerna av 

kristaller och prismor. Idéerna har skapats i programmet Illustrator. 

 

 



  

 

 
34 

 

3.4.1 Kristall nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
35 

 

3.4.2 Kristall nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
36 

 

3.4.3 Kristall nr. 3 
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3.4.4 Kristall nr. 4 
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3.5 Tre utvalda 

 

Efter att ha fått feedback från uppdragsgivaren angående kristallerna, 

valdes tre kristaller. Dessa beräknades sedan till en passande storlek för 
utrymmet i trapphuset och för att kunna samspela i en helhet, som en 

kristallkrona. Därefter byggdes modeller av kristallerna i kapaskiva, i skala 
1:1. På så sätt kunde en bra uppfattning fås av kristallernas verkliga 

storlek och utseende. 

 

 

 

640 mm 

270 mm 

530 mm 
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3.6 Upphängningsmaterial 

 

Kristallkronan behövde bestå av mer än bara kristaller, den behövde 

något som binder den samman och håller ihop konstruktionen. Det behövs 
därför en uppgängningsanordning och ett lämpligt material att använda till 

detta. Efter många idéer och skisser, valdes tre material ut som förslag. 
Dessa material vara lämpliga med tanke på deras styrka att vara hållbara 

i upphängningssynpunkt. De har alla en hög brottgräns och en god 
säkerhetsmarginal, som var ett av kraven i specifikationen.  

 

Vajer 

 

Kedja 

 

Rep 

  

 

3.6.1 Hamparep 

 

Repet blev ett omtyckt förslag hos uppdragsgivaren som ansåg att ett 

slaget hamparep kunde ge kontrast och sjömanskänsla. Det ansågs vara 
helt i samhörighet med värdeorden - dualism och saltstänk. Dessutom 

kunde själva upphängningskonstruktionen lösas med dekorativa knopar 

som fyller en funktion och samtidigt stärker den marina känslan. 
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3.7 Kristallkronans dimension 

 

För att utnyttja det smala men djupa utrymmet i tapphuset, undersöktes 
olika former och storlekar för att finna en optimal lösning på kronas 

dimension. En cirkel var en av utgångsformera som sedan utvecklades till 
olika ellipser, för att använda så stor del av utrymmet som möjligt. Den 

andra utgångsformen var en kvadrat som utvecklades till en rektangel, 
även den med samma tanke. Genom en estetisk övervägning beslutades 

det att den elliptiska formen blev det snyggaste och mest intressanta. 
Ellipsen har yttermåtten måtten 0,5 x 2,0 meter och längden på kronan 

beräknas till ca 12,5 meter.  
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4 Realisering   
 

4.1 Vidareutveckling 

 

I denna fas av arbetet var alla komponenter; kristallerna, dimensionen 
och upphängningsmaterial fastsälla. Arbetet med vidareutvecklingen och 

sammansättningen av alla delar till helhet i form av en kristallkrona, 
började.  

För att få bättre formkänsla av kristallkronan modellerades olika förslag 

på upphängning, i ett CAID-program skapat för 3D-modellering. Alla 
utformningar byggde på de beståndsdelar som fastslogs under 

idégenereringsfasen. Det som skiljde förslagen åt var olika upphängnings 
höjder och kombinationer, som skapade olika estetiska utseenden. 

Upphängningsförslag två, utsågs till det slutgiltiga utseendet på 
kristallkronan.  

 

  

   

 

1. 2. 3. 
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4.2 Konstruktion 

 

Kristallkronan sedd ovanifrån ger en inblick i konstruktionen. Den 

elliptiska formen bildar ett slags tak där alla repen är fästa. Även LED-
ljusrören är fästa i denna takram och på ovansidan av takramen placeras 

de elektriska komponenterna som behövs till LED belysningen. 
Hamparepen som kristallerna ska hängas i, träs in i förborrade hål i den 

elliptiska takramen. Därefter knyts rejäla knopar som bildar ett hållbart 
stopp på övre sidan. Knoparnas storlek gör att de inte kan falla genom 

hålen.  

I den andra änden av repen knyts kristallerna fast med hjälp av en 

kastlineknop. Den är mycket stark knop och användas när man ska kasta 
en tung tamp i land eller till ett annat fartyg. Varje kristall hänger i ett 

enskilt rep, och totalt består kronan av 84 stycken kristaller och lika 
många rep. Med noggrann analys av konstruktionen under modelleringen, 

sitter ingen kristall och inget rep i vägen för de som är placera längre ner. 
Hela den elliptiska takramen och dess innehåll fästs slutligen i taket. 

 

              

 

 



  

 

 
43 

 

4.3 Möte med tillverkningsföretag 

 

För att få en bättre uppfattning om vad akrylplast fanns i för olika 

utförande, tillverkningsmöjligheter och prisförslag, gjordes ett besök på 
företaget VINK Essåplast Group AB. Det är ett företag som arbetar med 

att leverera plasthalvfabrikat och plastbaserade lösningar. 
Det gjordes även ett besök hos belysnings företaget Flux AB, för att 

undersöka möjligheterna att placera LED ljusrör i kristallkronan. Flux är en 
av Sveriges största aktörer på projektmarknaden för offentlig belysning. 

De har en omfattande egen tillverkning av linjära armaturer för T5 och 
LED, förlagd till Täby.  

 

4.3.1 VINK Essåplast Group AB 

 

På mötet hos VINK diskuterades olika varianter och färger på akrylplast. 
Materialprover på akrylplast från varumärket Perspex visades och tre 

varianter valdes ut. Tjockleken på akrylen diskuterades och den grövsta, i 
de varianterna som önskades, var 3 mm. Två av kristallerna består av två 

sammansatt plana ytor, kant i kant. Den tredje kristallen är istället fäst i 
mitten, vilket ger den en tredimensionell illusion. 

Tillverkningen diskuterades och graveringen av kristallernas grafiska 
linjer. Dessa linjer graveras, genom att fräsas ut i materialet och bildar 

därigenom en grafisk effekt i akrylen. Densiteten var en annan aspekt när 
det gällde upphängningen, brottgränsen, tyngden och framförallt 

säkerheten.  

Slutligen skickades ritningar på kristallerna till VINK för offertförfrågan. 
Offerförfrågan gjordes på begäran av uppdragsgivaren för att få 

prisförslag på material och tillverkningskostnad.  

 

4.3.2 Flux AB 

 

Mötet med Flux gav förslag på lämpliga LED-lysrör och tillhörande 

tekniska produkter. Först diskuterades RGB-färg styrning med hjälp av 
olika valbara program och nyansinställningar. Dock skulle detta bli en 

kostnadsmässigt för dyr lösning. Därför blev fokuseringen i stället på vit 
LED-belysning. Diameter, längd, spridningsvinkel, ljusmängd och pris 

diskuterades vidare. Prover på olika lysrör visades och 
upphängningsmöjligheter föreslogs. En katalog med det samlade 

belysningssortimentet och möjlighet till specialbeställningar gavs. 
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5 Resultat  
 

5.1 Kristallkronan till Stora Hotellet  

 

Resultatet av detta examensarbete är en specialdesignad kristallkrona 

skapat till Stora Hotellet. Den bygger på värdeorden, storyn och 

inredningskonceptet som var utgångspunkterna.  

Kristallkronan består av 84 stycken stora kristaller. De är tillverkade av 

akrylplast, en spegelakryl med betäckningen XT Spegel. Anledningen till 

valet av spegelakrylen är att den reflektera och spegla ljuset, de andra 

kristallerna och framförallt inredningsmiljön i ordagrann bemärkelse. 

Kristallerna är laserskurna och graverade i en laserskärare. De är i tre 

olika former och storlekar, men har alla en tjocklek på 6 mm.  

Upphängningsanordningen består av ca 8 mm tjockt slaget hamparep. 

Repens ena ändar är fästa i kristallkronans takram med en stopp knop och 

den andra änden är knyten kring var sin kristall genom en kastlineknop.    

Belysningen består av LED-dioder i ett ljusrör som består av akryl för att 

inte blända. Ljusrören är sammankopplade och hänger i vertikal riktning 

längs med kristallkronan och bildar på så sätt långa ljustuber. Dessa är 

placerade på tre områden för att ge optimal belysningseffekt, spridning 

och integrera en ny ljuskälla i kristallkronas konstruktion. Ljuskällan är 

relativt enkelt att byta och har en livslängd på ca 5 år.      

Kristallkronans totala storlek är 0,5 m bred, 2,0 m djup och 12,5 m lång 

och har en totaltvikt på ca 200 kg. Det är en kristallinstallation som ät 

tänkt att sticka ut ur mängden och ger ett iögonfallande intryck.   

 

Kristallkronans materialpalett 
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Alla mått i mm 
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6 Slutstats 
 

Målet med projektet var att designa en unik kristallkrona till Stora 

Hotellets trapphus, på uppdrag av Stylt Trampoli AB. Den skulle 
överensstämma med inredningskonceptet, stroyn, värdeorden och 

trapphusets dimension. Kristallkronan skulle uppfylla de krav som 
definierades i kravspecifikationen som upprättades i projektets början. 

Slutresultatet skulle vara realistiskt med hänsyn till materialval, 
konstruktion och tillverkning. Dessa mål har varit grundstommen i 

projektet och de uppnåtts. 

 

I början av projektet utformades en frågeformulering som skulle besvaras 

genom att utföra projektet. Den mer detaljerade frågeställningen löd: 

 

Hur kan man utforma en kristallkrona som är funktionell, estetisk och 
samtidigt samspelar med Stora Hotellet och dess inredningskoncept? 

 

Svaret på den frågan är; att det kan uppnås genom en tydlig 
kravspecifikation, skarpa värdeord och ett genomtänkt inredningskoncept. 

Förutom det behövs mycket kreativitet, fakta och analys, samt en väl 

utarbetad process att följa. Sammantaget har tillgången till detta 
resulterat i en kristallkrona som är estetisk, funktionell och i samspelar 

med inredningskonceptet.  

 

Som i de flesta projekt finns det utrymme för vidareutveckling. Vid ett 
sådant fall rekommenderas att fördjupa sig i belysning, eventuellt i 

samråd med en belysningsdesigner, som har specifika kunskaper kring 
belysning och möjligheterna att sprida ljuset på bästa sätt.  Samt att ge 

råd om en kompletterande belysning utifrån, riktad mot kristallkronan. De 
andra områdena att undersöka ytterligare är monteringen av 

akrylkristallerna och hur hela kronan sätts fast och monters på bästa sätt i 
taket. Den sista punkten är att titta närmare på brandsäkerheten, genom 

att exempelvis konsultera med brandingenjören eller säkerhetsansvarige 
som är insatt i Stora Hotellets renovering och ombyggnad. Så att 

kristallkrona uppnår säkerhetskraven till fullo.  
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8 Appendix 
 

8.1 Detalj bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
53 

 

8.2 Material board  
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8.3 Kristall ritningar 

 

8.3.1 Kristall nr. 1   
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8.3.2 Kristall nr. 2 
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8.3.3 Kristall nr. 3 
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8.4 Prisunderlag för kristallerna 

 

 

VINK Essåplast Group AB 

 

Produkt  Material  Antal  Pris exkl. 
moms  

Belopp exkl. 
moms  

Kristall nr. 1  XT Spegel  27  259 :- / st  6 993 :-  

Kristall nr. 2  XT Spegel  26  323:- / st  8 398:-  

Kristall nr. 3  XT Spegel  31  180:- / st  5 580:-  

  84   20 971 :-  

 

Alla kristaller är utskurna med laser och graverade med dubbla streck 
enligt ritningarna. Akrylen är 3 mm tjock och sätts ihop rygg mot rygg, så 

den totala tjockleken blir 6mm. 

Obs! Pris exklusive montering, emballage och frakt. 
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8.5 Funktionsanalys 

 

Klassificering:  

1=Krav, 2=Behov, 3=Önskemål 

 

 

Funktion  

 

 

Klass 

 

 

Beskrivning 

 

Område  

Vara anpassad till 

trapphuset 

 

1 

Längd 15079mm 

Bredd 870mm 
Djup 2700mm 

Konstruktion 

Design 

Vara av lämpligt 

material 

2 Snyggt, funktionellt och 

ekonomsikt material 

Konstruktion 

Ekonomi 

Vara hängande 1 Upphängd i taket Konstruktion 

Var enkelt att byta 
belysningskälla 

1 Möjlighet att enkelt byta 
belysningskälla 

Konstruktion  

Sprida ljus  1 Dekorativ belysning av 
LED 

Konstruktion 

Vara säker 1 Inte riskera att falla ner Säkerhet 

Vara 
inredningsanpassad  

2 Samspela med 
inredningskonceptet 

Design  

Upplevas som 
dekorativ 

3 Ge en estetisk och 
intressant synupplevelse 

Design 

Uttrycka värdeorden 1 Ge en känsla av 

värdeordens innebörd 

Design 

Upplevas som en 
kristallkrona 

2 Betraktaren ska se 
liknelsen med en 

kristallkrona 

Design 
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8.6 Tidsplan 

 



  

 

 
60 

 

 

 



  

 

 
61 

 

 

 



  

 

 
62 

 

8.7 Akrylplast information 
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8.8 Belysning, Lightline 32 LED 

 

 


