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Sammanfattning
K-fab saknar just nu någon typ utav utomhusbelysning i sitt produktsor-
timent. Arbetet går därför ut på att ta fram en ny typ av fasadarmatur för 
hemmiljö som ska hjälpa företaget att synas på en ny typ utav marknad. 

Arbetet ska lösas med de tre designmetodiska faserna; Analytisk fas, kreativ fas 
och presentations fas. Tanken med den nya designen är att den ska vara  
nytänkande både tekniskt och formmässigt. 

Arbetet kommer först att börja med den analytiska fasen i början av året.  
Det innefattar bl.a. marknadsundersökning, intervjuer och enkäter.  
I den kreativa fasen testas olika formelement och färgkombinationer som ska  
passa företagets identitet. I den slutliga presentations fasen ska arbetet  
framhävas på bästa sätt.
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Inledning
Bakgrund

För att K-fab ska kunna göra sig bemärkt inom den nya marknaden behövs 
en armatur som på något sätt står ut i överflödet utav dagens utbud.

Dagens produkter kan delas in i två kategorier. Antingen de klassiska  
”lyktorna” som ger ifrån sig spridningsljus. Exempelvis vid entréer, på garage  
mm. Eller så är de den typen som ger ifrån sig släpljus. Det vill säga de som  
riktar ljuset direkt på fasaden. Tanken är då att skapa en typ utav hybridversion  
av dessa två som kan fungera i princip i alla miljöer.

Dagens materialval är ofta stål, gjutjärn eller plast och de ljuskällor som används  
är oftast halogen eller led.  Led kommer allt mer då tekniken  
går framåt och är därför ett självklart val i den tänkta designen. 
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Syfte
Skapa en ny typ av fasadarmatur som ska få K-FAB att utmärka sig på en ny  
marknad.

Vision
Min vision med detta arbete är att det ska bli en del av K-fabs befintliga sortiment  
och att det kan hjälpa företaget att utmärka sig på den nya marknaden.

Mål
Målsättningen för arbetet är att den 26 maj 2014 presentera arbetet med en 
givande analys, en rapport och en skala 1:1 modell på den färdiga produkten.

Användning av projektresultat
Resultatet av arbetet önskas kunna användas i företaget produktsortiment av 
ett mer tekniskt slag då de i dagsläget inte har några liknande produkter.

Tidsplan
Mars 2014 – 27 maj 2014. För detaljerad tidsplan, se bilaga 1
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Målgrupp
Designmedvetna och ljusintresserade husägare 30-65 år.
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Metod
Planering

En projektbeskrivning upprättades i början av projektet för att få en  
bättre uppsikt på vad projektet skulle innehålla. En tidsplan med de  
väsentligaste delarna skrevs också (se bilaga 1). 

Genomförande
Projektet genomfördes enligt designmetodikens tre faser.

Analytisk fas
I den första fasen gjordes först en analys av företaget och deras befintliga  
produkter. Senare en marknadsundersökning på tänkta konkurrenter. Även en 
enkätundersökning för att kartlägga behov hos målgruppen. För att fastställa  
vilken typ av teknik som skulle användas gjordes en jämförelse av ljuskällor  
samt ett möte med en ljusingenjör.

Kreativ fas
I denna fas genererades idéer, främst med hjälp av 3D-skisser. Dessa utvecklades  
senare till ett antal koncept som senare utvärderades i samråd med  
handledaren och med hjälp av en enkätundersökning.

Presentations fas
I den slutgiltiga fasen togs det fram en presentationsmodell, denna rapport  
samt material till en muntlig presentation och en utställning.
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Process
Företagsanalys

K-FAB är ett företag inom belysningsbranschen som startades i Sundsvall år 1974  
av Karl Göte Granström. Sedan slutet på 90-talet är det hans son Tommy  
Granström som driver företaget.  
 
De importerar och säljer lampor som tillverkas på uppdrag av dem, bland annat 
i Kina. De erbjuder ett brett utbud av moderna lampor till bra priser. Deras mål är 
att det ska vara lätt för alla att skapa ett ljust och trivsamt hem. 
 
Deras tre värdeord är medveten, trivsam och enkel. Värdeorden är grunden de står 
på och utgår ifrån när beslut tas kring företagets verksamhet och kommunikation. 
De strävar även efter att minimera deras produkters inverkan på miljön  
 
De lyfter också gärna fram att de kommer från Norrland. För dem står Norr-
land för enkelhet, personliga relationer och rak kommunikation. 

MEDVETEN, TRIVSAM OCH ENKEL



11



12

Marknadsundersökning
En marknadsundersökning gjordes för att fastställa vad som finns på marknaden. 
Ett antal butiker besöktes för att intervjua säljare för att definiera vad kunderna 
efterfrågade. Både vad gäller form, material och teknik.  
Enligt en säljare så var det två olika typer av fasadbelysningar som efterfrågades. 
Den enkla ofta raka varianten som används till släpljus på själva fasaden (upp och 
ned-ljus) och den mer klassika "lykt"-varianten med mer spridningsljus. 
De material som såldes bäst var främst putsad aluminium (rostfritt), plast (svart 
och vitt), galvat och gjutjärn (främst på de klassiska modellerna). Det fanns även 
varianter i koppar.  
 
De ljuskällor som används främst är halogen och LED. Halogen är stort just nu med 
LED kommer allt mer då tekniken på det området går framåt. Andra tekniker som 
efterfrågades var skymningsrelä som ofta sitter i själva ljuskällan. De innebär att 
den känner av när det blir allt mörkare ute och tänds och släcks  
automatiskt när det når en viss nivå.
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Marknadsundersökning - Konkurrenter
Efter besök av olika butiker fastställdes två olika varumärken som skulle kunna 
vara potentiella konkurrenter till K-fab på den nya marknaden.  
Här är några av deras produkter i respektive kategori.

Spridningsljus

Spridningsljus

Släpljus

Släpljus
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Kundundersökning
En enkätundersökning som kartlade kunderna svarades av 15 personer.  
Den motsvarade många väntade svar. Sammanfattat bor majoriteten i en  
tvåplansvilla med träfasad i rött eller gråskala.

Typ av byggnad för installation av 
fasadbelysning

Önskemål om att kunna dimra 
ljuskäglan

Önskemål om att kunna byta 
färg på ljuset

Önskemål om att kunna  
montera armaturen själv

Önskemål om att kun-
na justera ljuskäglan

Väggbeklädnad på  
byggnaden

Färg på väggbeklädnaden
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Vilken färg/material var det på armaturen ni valde/
skulle tänka er välja?

6. Vilka funktioner/egenskaper efterfrågade/ 
efterfrågar ni?

Kommentarer
∙ Fjärrstyrning 
∙ Kombination av solcell och el 
∙ Enkelt att byta lampa 
∙ Förändring av ljusbild 
∙ Tidsenlig 
∙ Att man på något sätt blir upp-
lyst om en lampa gått sönder.

De funktioner och egenskaper som  
efterfrågades och var främst Skymningsrelä  
och släpljus. Samt att den skulle vara stilren  
och estetisk.

De material som var mest populära var putsad  
aluminium och galvat stål.
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Vilken utav dessa liknar mest den typ av fasadarmaturer ni 
köpt/funderar på att köpa?

På frågan "Vilken armatur har ni/skulle ni tänka er köpa"  
svarade de flesta på alternativet"Ingen av de övre" Detta  
tyder på att många efterfrågade den mer traditionella  
formen då ingen sådan fanns med som alternativ. 
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Erbjuda ljus 
Tåla klimat 

Underlätta montering 
Motstå korrosion 
Tåla behandling 

Möjliggöra ljusreglering 
Indikera justering 

Klara miljökrav 
Tilltala ögat 

Äga kvalitetskänsla 
Äga livslängd 

Underlätta serieproduktion

Huvudfunktion 
Nödvändig funktion 
Nödvändig funktion 
Nödvändig funktion 
Nödvändig funktion 
Övrig funktion 
Övrig funktion 
Övrig funktion 
Övrig funktion 
Övrig funktion 
Övrig funktion 
Övrig funktion

Funktionsanalys och Kravspecifikation

Ska: 
•  Hållbar 
•  Enkel att producera 
•  Monteringsvänlig 
•  Enkelt ljuskällebyte 
•  Estetiskt tilltalande 
•  Signalera kvalitet

Bör: 
•  Ställbar 
•  Klara miljökrav 
•  Skandinavisk stil  
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Brainstorm
För att få lite inspiration och se projek-
tet med nya ögon hölls en brainstorm. 
Detta är de idéer som diskuterades och 
som har delats in i tre kategorier.

Fjärrkontroll 
Snygg sensorlampa = 
trivsamt 
Rörelse - motion som följer 
person. 
laser i rökigt glas 
Föränderlig. Går att rikta om. 
Belysning som riktar om sig 
när det blåser. 
Lyser på ”lås och dörrhand-
tag” i marken för att ”hitta” 
Känner när det skymmer. 
Lyser mer/Lyser mindre 
nergismart - Solceller syns? 
Detalj 
Kan skifta mellan kallt och 

varmt ljus / årstiderna 
Dimma manuellt 
Markiser som projektorduk 
Tryckplatts belysning 
Sitter under tak och lyser 
ner på väggen 
Lyser på väggen och rakt 
upp i luften och belyser 
dimma, regn, damm mm. 
Justerbar ljuskälla 
Luckor som går att vika in/
ut för mer ljus 
Justerbar ljuskägla med 
hjälp av saxarm 
Knight rider kit ljus 
Tesla

Funktion

Själva solcellen designad 
Prismaljus 
Enerig: 
-vev 
-solcell 
-rörelse 
-batteri 
Direktinkopplad el 
Ljus i vatten 
Vindkraftverk 

Glowing stones (visar tex vägen, 
eller lyser upp blommor) 
Stroboskop larm 
Belysning som ”förstärker” annan 
utsmyckning, tex växter mm. 
(philips Ambilight) 
Rörelsedetektor 
Projicera ljusbilder 
Ljusspel 
Appstyrd ljusshow

Teknik

Ljusstaty 
Flygande ljus (ljusdroppar) 
Fake fönster 
Olika men samma ”serie”  
För ex. 
-Garage 
-Entre 
-”Gång” 
-”Trädgård” 
Kombinerad lampa med 
hussiffra 
Fågelholk + lampa 

Superliten 
”Rund och strålande” 
Ringbelysning 
Rör som hänger ner från tak 
med skåra med ljus 
Lysande fönsterramar 
Gigantisk ljusramp 
Små spottar. -Egna ”mönster” 
Tunn marmor det lyser igenom 
Blanda ljus med växtlighet 
”Skandinaviska arvet”

Form

20
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Inventering av ljuskällor

Halogen
Halogenlampan är en vidareutveckling av glödlampan. Skillnaden är att man 
ersatt argonet med en halogengas, vanligtvis brom eller jod.   
Fördelar med halogenlampan är att den ger ett ljus utan flimmer. Färgtem-
peraturen och ljusutbytet är också konstant under hela lampans livstid. 
Den är även enkel att dimra. 
 
Nackdelarna med den däremot är att den både har hög strömförbrukning 
och hög värmeutveckling i förhållande till ljusstyrkan. 
Den är energislukande samt att vid montering av en fasadarmatur på träfa-
sad finns det risk att fasaden börjar förkolna och till och med fatta eld,  
på grund av den höga temperaturen.

LED
LED lampan är en ljuskälla av halvledarmaterial som utstrålar inkoherent 
ljus inom ett smalt ljusspektrum då elektrisk ström flyter i framåtriktningen. 
Förenklat kan man säga att när en spänning läggs över en lysdiod, tillåts 
elektronerna att återkombineras med så kallade "elektronhål" i halvledar-
materialet, vilket frigör energi i form av fotoner (ljuspartiklar). Effekten kallas 
elektroluminans och färgen som bildas avgörs av energigapet.  
 
Fördelar med LED är att den har mycket bättre ljusutbyte och mycket lägre  
strömförbrukning än Halogen. Värmeutvecklingen är väldigt låg samt att  
den har mycket lång livstid. Den innehåller inga giftiga ämnen och är okäns-
lig för slag och stötar. 
Nackdelarna är dock att färgtemperatur förändras över tid. Temperaturen 
kan göra att ljusutbytet och färgtemperaturen förändras. Det är inte alla LED 
lampor som går att dimra samt att den är betydligt dyrare i inköp. 
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Möte med ljusingenjör

Ett möte med ljusingenjören Bengt- Erik Öberg upprättades.  
Han har bl.a. hjälpt till med ljussättning på Casion Cosmopol  
i Sundsvall. Han förutspråkade en LED-slinga från företaget  
Hide-a-lite. Dessa kommer i två utföranden.  
En med säkerhetsklass IP21, för torra utrymmen. Samt en IP68 för  
utomhus bruk.  
Den senare förklarade han, kunde till och med fungera under  
vatten. Dessa genererade ingen värme och hade en varmvitt ljus (2700-3000  
Kelvin) som passade till de flesta miljöer. Just LED funkar även speciellt bra utom-
hus och dessa kunde till och med mer än dubbla sin livslängd från 20 000h  
till 50-70 000h under svalare förhållanden.

Bilden nedan är en typ av snittritning som förklarar tanken med  
vart ljusslingorna ska sitta i en armatur och hur den skulle kunna  
konstrueras.
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Moodboard
Eftersom K-fab är väldigt stolta över sitt skandinaviska och norrländska 
ursprung valdes det tidigt att gå vidare med dessa. Tanken var att arma-
turen skulle andas mycket enkelhet och nordisk stram elegans. Att använ-
da dova färger och låta materialen "naturliga" konstrast med varandra.
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Idéskisser
Några enklare form -och linjeskisser gjordes för att få en bättre känsla av vad som  
skulle fungera designmässigt.
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3D skisser
Fyra olika idéer som skiljde sig mycket åt valdes att göra i CAD för att få en mer  
påtaglig, tredimensionell känsla. 
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Konceptförslag
Efter diskussion med handledare valdes dessa tre kategorier att göra tre  
koncept var till för att avgränsa arbetet och tydligare se vilket håll  
efterfrågan lutar åt.

Enkel
Många efterfråga-
de en enkel form 
som framhäver 
ljuskällan utan att 
själv ta för mycket 
plats estetiskt sätt.

Klassisk
Även den traditio-
nella ”lykt”-formen 
var populär.  Här i 
både klassiska och 
moderna uttryck.

Skulptural
Eftersom den valda 
tekniken tillåter en 
väldigt flexibel och 
nyskapande form 
prövades även olika 
skulpturala koncept.
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Koncept - inriktning
Efter en mindre omröstning valdes dessa alternativ ut i respektive kategori  
samt olika efterfrågade funktioner till varje koncept.
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Enkätundersökning
Efter en enkätundersökning för kon-
ceptförslagen valde hela 82% det enkla 
konceptet med kommentarer som "Less 
is more", "Stilren" och " Gillar formen. 
Bra att det går att justera ljuskäglan".
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Skisser
Den framröstade formen fungerade inte riktig med den valda tekniken. 
Därför föll valet på en blandning av alla de tre enkla formerna för att få fram 
ett slutkoncept. 

Snittvy över olika justeringsfunktioner
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Testmodell
En testmodell i kartong och foamboard gjordes för att testa storlek, funktion och 
ljusflöde. Även formen på själva "handtaget" testades i tre olika utföranden.

Alternativ 3 var det som valdes att gå vidare med.

1 2 3

Funktionsbild

Visningsbild på utdrag

Visningsbild på intryckning
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Testmodell - ljusbild
På testmodellen testades även ljuskällans placering och dess påverkan på 
ljusbilden.

Alternativ 1

Ljuskällan är placerad i mitten av ar-
maturen. De båda ljusbilderna är för-
hållandevis lika varandra, men vid ut-
draget läge är ljusspridningen stor. 

Alternativ 2

Ljuskällan är placerad längre bak mot 
reflektorn. Vid utdraget läge är ljus-
spridningen delvis begränsad, men 
eftersom det är stor skillnad på ljus-
bilderna valdes detta alternativ.

Intryck läge Utdraget läge
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Digital modell - färg och materialval
Här testades flera olika färger och material på modellen. Grundformen valdes att 
behålla i metall och ändrade endast färgen. Medan själva "handtaget"  
prövades i en rad olika material och färger bl.a. trä, metall, sten, plast och glas.

1 4

11 14

2 5

12 15

3

13
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8

18

9

19

76 10

1716 20

Alternativ 18 var det som valdes att gå vidare med.
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Digital slutmodell
Detta blev den slutgiltiga designen av fasadarmaturen. 

ReflektoR ljuskälla

aRmatuR gRundfoRm

tRähandtag

fRostat glas
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Funktionsbild i intryckt och utdraget läge

Sprängbild som visar funktion och konstruktion
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Digital modell - montering
Den slutgiltiga designen monterad på olika väggbeklädnader.

Träfasad
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Tegelfasad

Putsad fasad
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Materialval
Enligt statistiken var det putsad aluminium (rostfritt) och galvat som var de mest 
populära valen vad gäller färg/material på en fasadarmatur. Men samtidigt skulle 
armaturen på något sätt knyta an till det norrlänska arvet. 
 
Trä var därför ett påtagligt val. Men för att armaturen ska passa in på de flesta 
fasader måste trät vara någorlunda kulörfattig. Därför togs mycket inspiration från 
gamla sjöbodar och ladugårdar. Järnvitriolbehandlat trä med en lätt silverkänsla 
skulle passa bra ihop färgmässigt med metallen och samtidigt utgöra en kontrast i 
känslan på materialen. Även frostat glas skulle kunna användas,  dels för ett mju-
kare ljusutsläpp men också som ytterligare en kontrast mot de andra materialen.
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Modellarbete

Modellen tog två veckor att tillverka. Grundformen av armaturen 
valsades av en aluminiumplåt. Trästycket är gjort av furufanér som 
blötlagts, böjts runt en cylinder och limmats ihop. Det är även må-
lat i en blandning av järnoxid i vatten och diskmedel. Samt silver-
grå lackbets för att få lite silverskiftningar. Glasen är tunn akryl med 
ett insynsskydd på baksidan för att få effekten av frostat glas.
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Slutmodell
Resultatet  av projektet blev ett koncept för justerbar fasadbelysning  
anpassade för hemmamiljö.

Armaturen går väldigt mycket åt den enkla och strama skandinaviska  
stilen vilket var önskat. Färgerna hålls dova för en mjukare kontrast. Även 
materialens naturliga yta står i konstrast till varandra. Trästycket har samma 
raka linjer som grundarmaturen men den smala delen i mitten (handtaget) 
har rundade kanter för att bättre medge grepp. 
Tanken är även att trästycket ska vara i järnvitriol vilket gör att den ska gråna 
(och bli snyggare) med åren. Tekniken är också vald till att den ska hålla 
länge.  
 
Denna armatur ska vara en investering och andas kvalitet.

Resultat
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Intryckt lägeMontage på husvägg Utdraget läge
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Trots att jag blev tvungen att byta projekt i början på april och fick kortare tid  
att genomföra det på är jag överlag nöjd med resultatet.

Undersökningen
Eftersom jag valt en ganska begränsad målgrupp var det svårt att få så pass  
mycket information om dem som jag önskade från början. 
Kundundersökningen fick jag exempelvis endast 15 svarande vilket var betydligt  
färre än vad jag räknade med. Dock stämde svaren jag fick från kundundersök-
ningen ihop väldigt bra ihop med de svar jag fick av min intervju med  
en säljare på området. Därför kände jag att de svar jag fick ändå var relevanta  
och stämde bra överens med verkligheten.

För att effektivisera marknadsundersökning valde jag två potentiell konkurrenter  
att koncentrera mig på. Gnosjö konstsmide med lite mer innovativa och ro-
liga lösningar. Samt Markslöjd med lite enklare och stramare lösningar. 

Tidsplanen
Eftersom tiden blev begränsad tvingades jag göra om min tidsplan och reducera 
den ganska så rejält. Detta resulterade i att jag gjorde flera saker samtidigt och  
att de olika faserna gick i i varandra.  Eftersom jag inte heller tidigare gjort  
ett sånt här stort projekt upplevde jag att det var svårt att uppskatta tiden  
för varje moment.

Jag blev även tvungen att åsidosätta flera andra delare jag hade velat ha  
med i mitt koncept. Jag tänkte från början att jag skulle skapa en hel 
utomhusbelysningsserie som alla gick igen i samma design.

Diskussion
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Men i slutändan valde jag att bara fokusera på själva fasadarmaturen,  
vilket ändå var det centrala projektet.

Designen
Jag är på det hela taget nöjd med den slutgiltiga designen. 
Färgerna ville jag från början skulle vara svartanodiserad aluminium mot ett  
ljusare silverfärgat trästycke. Men detta var för det första svårt att göra rent  
modellmässigt och skulle vara lite för extremt kontrastmässigt för den  
norrländska designen jag villa ha.

Jag hade också gärna velat testa ljusbilden och olika varianter på  
fästet på en större skala.

Tanken med trästycket var från början även tänkt att det skulle vara mycket mer 
organsikt format. Detta testades, men skar sig visuellt med de raka formerna på 
grundarmaturen. Därför valde jag att låta trästycket ha samma former  
som den resterande armaturen bortsett från den lilla detaljen med rundade  
kanter på handtaget för ett bättre grepp.

Modellen
Modellen var egentligen det ända som gick exakt enligt tidsplanen. Två veckor tog 
den att sammanställa trots flera oväntade händelser. Grundformen, reflektorn och 
ena fästet gjordes i aluminium. Det andra fästet lasrades ut i akryl för mer exakt 
passform och målades med en metallack. 
Glasen gjordes i akryl som först blästrades. Det gjorde dock att akrylen brändes  
och blev brun. Därför byttes det ut mot klar akryl som jag sedan tejpade fast  
ett insynsskydd på baksidan av. 
 
Att få till järnvitriolfärgen på trästycket var inte heller lätt då det är nå-
gonting som tillkommer efter flera år utomhus. Efter lite experiment 
med järnoxid och silvergrå lackbets blev resultatet tillfredsställande.
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Källförteckning
Träfasad framsida, baksida och rapportkanterna 
http://www.ezhez.us/techcredo-wood-texture-wallpaper-collection-for-android-2/
old-wood-plank-texturetechcredo-wood-texture-wallpaper-collection-for-android-ruvdsln/

Målgrupp bild s. 8 
http://www.boiuddevalla.se/med-havet-och-naturen-i-utby/

Företagsanalys produktbilder s. 11 
http://k-fab.se/OUR_PRODUCTS

Marknadsundersökning s. 13 
http://www.konstsmide.se/products.asp?vg=1&lang=4 
http://www.markslojd.se/Produkter/MARKSL%C3%96JD/OUTDOOR/WALL%20LAMP.aspx

Texten till inventering av ljuskällor s. 19 
http://www.acquris.se/media/index.php?id=35 
 
Möte med ljusingejör s. 20 
http://www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Ljus-i-meter/LEDstrip/LEDstrip_Flex-
ibel/LEDstrip_FX_IP68/1511654-1700504.html?variantId=1700489

Moodboard s. 21 
http://disquiet-thoughts.tumblr.com/post/16433041039/photo-by-me 
http://elinemarialola.tumblr.com/post/42431529139/tranquily-feeling-blue-one-of-my-favo-
rite 
http://elinemarialola.tumblr.com/post/38657306159/areaofinterest-by-michael-chase 
https://www.flickr.com/photos/bergmari/5927055595/ 
http://sleepafter.tumblr.com/image/79517750776 
http://www.mystic-pic.com/Portfolio/album/Natural%20Beauty/Sweden%20-%20Norrland/
slides/MistyMorning_090809-043.html 
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http://departurelane.tumblr.com/post/82828739701/warmth-in-steel-change-the-goals-and-
change 
http://northernmoments.tumblr.com/

Materialbilder s. 34 
http://www.pedago.fi/dalton/hus/Hus8/April2007a.jpg 
http://www7.idrottonline.se/VasterasKF-Kanot/Foreningen/Arbetsrum/Havskajak/Loggbo-
ken2010/VeckoturMisterhult-StAnna27juni-3juli/ 
http://www.inr.se/sv/produkter/duschar/duschdorr-linc-modell-2/# 
http://www.aflglobal.com/Products/Aluminum-Clad-Steel/ACSR-AW-Wire-and-Strand/Alu-
moweld-Aluminum-Clad-Steel-ACSR-AW-Core-Wire.aspx 
http://www.artinaid.com/2013/04/aluminum/ 
https://www.cervera.se/I-Rummet/Ljus/Oljelampor--storm-
lyktor/classic-oljelampa-18-cm-frostat-glas
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Bilaga 1



Typ av byggnad för installation av 
fasadbelysning

Väggbeklädnad på  
byggnaden

Färg på väggbeklädnaden

Bilaga 2

Vilken utav dessa liknar mest den typ av fasadarmaturer ni 
köpt/funderar på att köpa?



Önskemål om att kunna dimra 
ljuskäglan

Önskemål om att kunna byta 
färg på ljuset

Önskemål om att kunna  
montera armaturen själv

Önskemål om att kun-
na justera ljuskäglan

6. Vilka funktioner/egenskaper efterfrågade/ 
efterfrågar ni?

Kommentarer
∙ Fjärrstyrning 
∙ Kombination av solcell och el 
∙ Enkelt att byta lampa 
∙ Förändring av ljusbild 
∙ Tidsenlig 
∙ Att man på något sätt blir upp-
lyst om en lampa gått sönder.

Vilken färg/material var det på armaturen ni valde/
skulle tänka er välja?



Bilaga 3

- Gillar formen eftersom den inte tar så stor plats samt att man 
kan justera ljuskäglan. Fint på en hög fasad  
- Stilren. 
- Den där har ju allt, lite James Bond 007 stuk.  
- Estetiskt men kanske mest för att man köper det man känner 
igen sen förut, av gammal vana.  
- Kan tänka mig alla tre. För mig är det viktigast att det lyser 
upp i trädgården så att jag kan se grinden.  
- Ljus på fasad Skymningsrelä Stilren  
- Kul med lite nytt. Och bra med rörelsesensor.Flexibelt.  
Less is more eller hur??  
- Jag valde Enkel därför att den passar mitt hus bäst.  
- Bra med skymningsrelä, ogillar solcellslampor då de fungerar 
si så där. Fast skulle gärna önska att den gick att dimra.  
- Gillar formen. Bra att det går att justera ljuskäglan.

Varför?

Vilken utav dessa koncept skulle du 
kunna tänka dig köpa?






