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der har en enkel dekor på den blockerande sidan. Beroende på hur man vinklar 
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mönsterbild.
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ABSTRACT

Working with a three-dimensional shape that adjusts light seemed exciting. Venetian 

blinds became a basis and source of inspiration in my project. What is a Venetian 

blind? I arrived at the definition ”a surface of angleble pieces for sun adjustment”. 

From that simplified meaning I started making sketches of what an alternative model 

could look like.

My sun shield consists of manual adjustable cylinders. The idea is that every adjust-

able piece, besides blocking sunlight, also can be a jig-saw-piece. Every cylinder 

has a simple décor on the blocking side. Depending on how the pieces are angled, 

different patterns are formed. The shadow effect will also be an adjustable pattern.

My aim has been to make a prototype for alternative sun adjustment. Focus is on 

experiment with shape and user experience rather than technical perfection and ef-

ficiency.
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1. INLEDNING

Fönster är rummets naturliga ljuskälla. Där finns möjlighet till utblick och kontakt 

med världen utanför. De flesta har dock ibland behov av skydd mot insyn eller blän-

dande solstrålar. Det vanligaste alternativet för sol och insynsskydd är persienner.

Mitt projekt har utvecklats ur ett intresse för mötet mellan ljus och form, hur objekt 

och framförallt dess skuggor förändras beroende på ljussättning. 

Att arbeta med en tredimensionell form som reglerar ljus lockade mig. Persienner 

blev en utgångspunkt och inspirationskälla. Jag fascinerades av hur placeringen 

i fönstrets ljusflöde kan göra en anonym form så levande och rymma så många 

skepnader. Jag funderade kring vad en persienn är och kom fram till definitionen 

”en yta i vinklingsbara delar för solljusreglering”. Utifrån den förenklade betydelsen 

började jag skissa på hur en alternativ lösning skulle kunna se ut.

När en ljuskälla blockeras bildas en skugga. En elastisk, icke materiell form som 

bor i alla objekt och aktiveras av ljus. Ogripbar men tydlig. En grafisk abstraktion. 

För mig har skuggor ett dekorativt värde. Möjligheten att kunna styra och formge 

skuggor i rum är ytterligare en anledning att arbeta med solljusreglering.

En persienns främsta egenskap är kanske dess effektivitet. Den visuella effekten 

är sekundär. Jag vill göra en jämförbar produkt där visuell effekt och användarupp-

levelse kompenserar lägre effektivitet. En produkt som genom sitt visuella uttryck 

kan locka till användning.

Mitt mål har varit att göra en prototyp för alternativ ljusreglering. Fokus ligger på 

experiment kring form och användarnöje snarare än teknisk fulländning och effek-

tivitet. Jag har inte haft någon återkommande kontakt med ett och samma företag i 

form av extern handledning. Jag ville i lugn och ro experimentera med formen, och 

inte låta mig styras av vad som är möjligt produktionsmässigt.

Efter samtal med arkitekt Anders Grape bestämde jag att lägga teknisk konstruk-

tion åt sidan. Utvecklingen av en sådan kommer att ta väldigt lång tid. Därför 

bestämde jag mig för att fokusera på utformning av cylindrarna: deras inbördes 

mönsterverkan, samt effekter av ljus och skugga.

Jag har inte försökt förhålla mig till rumslighet eller skapande av en viss atmosfär. 

Målgrupp för denna typ av solskydd kan vara både privat och offentlig miljö. 
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2. SYFTE

Mitt mål har varit att göra en prototyp för alternativ ljusreglering. Syftet har varit att 

arbeta experimentellt med formgivning utifrån aspekter som funktion, estetik och 

användarupplevelse. Samt att arbeta med mönster i tredimensionell, reglerbar och 

icke materiell (skuggeffekt) form.

3. BAKGRUND

3.1 Variation och välbefinnande

Årstidsväxlingar upplevs av många positivt och är förknippat med det nordiska 

klimatet. Dagsljusets variation under dagen och året ger information och stimulans. 

Viss omväxling i miljön är positiv. Ögat behöver variation för att kunna tolka ljushet, 

kontrast och färg. (Andersson 1988)

Vi behöver inte strålande solsken för att uppskatta ljus. I en skuggig trädgård kan 

man beskåda mängder av små variationer i ljusets intensitet. När solen står högt 

blir skuggorna mörka och skarpa, för att senare på dagen bli längre och mer dif-

fusa. Sådana skiftningar ger en känsla av välbefinnande. (Conran 1999)

3.2 Dagsljus inomhus

Fönster har många funktioner. Det ger ljus, utsikt, variation i ljusmiljön i tid och rum, 

skydd mot kyla, nederbörd och buller, samt möjlighet att ventilera. Förr var fönster 

viktiga för kontroll av omgivningarna samt för att visa på byggherrens status.

Att ta vara på dagsljus inomhus har varit en självklarhet i alla tider. Fram till slutet 

av 1800-talet var elden enda ljuskälla, i form av stearinljus, lysstickor, olje- och 

fotogenlampor. Byggnader med verksamhet som krävde ljus måste byggas efter 

dagsljusets förutsättningar. Tillgång till dagsljus var avgörande för att verksamheten 

skulle fungera. (Hjertén 2001)

I dag finns kompletterande elbelysning och utvecklad byggteknik. Vi kan bygga 

valfria fönsterstorlekar och placeringar. Fönster i byggnader bidrar till en självklar 

och kanske omedveten variation i inomhusmiljön. Avsaknad av dagsljus inomhus 

kan ha negativ effekt på vårt sinne. (Andersson 1988)

3.3 Behovet av solljusreglering

Fönster ger möjlighet till utblick och kontakt med världen utanför. Att vilja se ut är 

kanske en självklarhet. De flesta har dock ibland behov av skydd mot insyn eller 

bländande solstrålar. 

2



Insyn kan vara ett problem särskilt i tät bebyggelse på markliggande plan. 

På arbetsplatser har direkt solljus negativ effekt och måste regleras. Förutom 

störande bländande solstrålar, gör solljusstrålning att klimatiseringsanläggningar 

utsättas för belastning, i en miljö där människor och maskiner redan medverkar till 

värmeöverskott. (Andersson 1988)

3.4 Solskydd på marknaden

Den vanligaste typen av solskydd är aluminiumpersienner. Numera finns flera 

kulörta alternativ, förutom de klassiska gråvita. Vill man ha färgmonokroma fönster 

kan linor, lister och reglage fås i samma färg. No hole-persienner är ett alternativ 

med mindre hål för monteringslinan, vilket gör att ingen sol slipper igenom monte-

ringshålen och minimerar störande solreflexer. Det finns även persienner med ore-

gelbundna lameller med exempelvis fiskbensstruktur. Träpersienner i olika träslag 

och betstoner ger ett mjukare uttryck.

Rullgardiner och plissévävar finns enfärgade eller mönstrade, även med ausbren-

nereffekt, (där mönstret framträder transparent). Lamellgardiner är vanligast i 

offentlig miljö. De fungerar som en lodrät persienn. Textila lameller blir som ett mel-

lanting mellan gardin och solskydd.

Insynsskydd finns även som vikbara pappersskärmar, frostade plexiglasskivor eller 

självhäftande plast med olika motiv. (Karlsson 2005)

3.5 Persienner

Persienn heter på engelska ”venetian blind”, och har troligen sitt ursprung i Vene-

dig omkring 1770. (www.answers.com 2005) Venedig är en mytomspunnen stad 

med en förtrollad atmosfär, förknippad med vatten och ljusreflektioner. Genom 

vattnets ständigt skiftande yta bryts ljuset och reflekteras mot nya ytor. 

3.6 Ljus beskriver form

Ljus inomhus upplevs som det beskrivs av rummet, och rummet upplevs som ljuset 

beskriver det. Ljusets närvaro upplevs genom ljusfördelning, skuggor och reflexer. 

Därför är rums- och föremålsytor avgörande för vår uppfattning av ljus. Ljuskällor 

beskriver sig själva genom form, ljusintensitet och färgton. (Hjertén 2001)

Ljus och form är beroende av varandra för att upplevas, ”synas”.

3.7 Form, funktion och användande

I naturen kan man hävda ett samband mellan form och funktion, som kan härle-

das till Darwins evolutionsteori om de starkastes överlevnad. I motsats till naturen 

motiveras och inspireras det mänskliga livet i större utsträckning av drömmar och 

önskemål än praktiska saker.
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Funktion är relaterat till begreppen nytta och betydelse. Nytta kan definieras som 

kvalitén av lämplighet i användandet. Begreppet betydelse inom design förklarar 

hur former antar mening genom hur de används. Nytta förknippas med effektivitet. 

Betydelse handlar mer om uttryck och innebörd.

Människor förser föremål med innebörder som når långt bortom vad designers eller 

tillverkare kan förutse. För att studera och förstå design bör slutresultatet i design-

processen betraktas som ett samspel mellan designerns intentioner och använda-

rens behov och uppfattning. Det är i gränsområdet mellan de två som mening och 

innebörd i design skapas.

(Heskett 2002)

4. PLANERING

Jag har från början varit noga med att inte vara fixerad vid resultatet av projektet. 

Min designidé har konkretiserats i takt med arbetets gång. 

Projektperioden började i januari med brainstorm, intensivt skissande samt inledan-

de samtal med intern handledare. Jag gjorde en grov planering enligt följande:

Februari:  Försök att få kontakt med företag för att diskutera idé och material.  

  Avgränsning till en skiss att vidareutveckla.

  Research: finns några liknande produkter på marknaden?

Mars:   Fortsatt sökande efter material att bygga prototyp av.

  Tester för att få textil stärkt, formbeständigt och avvisande.

  Byggande av skalenlig skiss.

  Research: upphängningskonstruktioner och fönsterintegrering.

April:   Utveckling av cylindrarnas dekor, storlek, upphängning.

  Rapportskrivning.

Maj:   Färdigställande av prototyp.

  Examination.
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TREDIMENSIONELLA SKISSER.

       

5. ARBETSGÅNG

5.1 Tredimensionellt skissande

Inledningsvis hade jag bara en vag idé om att jag ville arbeta med en form som 

reglerar ljus. Jag låste mig vid att jag inte hade klart för mig hur det färdiga resulta-

tet skulle se ut. För att komma ur paralyseringen började jag skissa förutsättnings-

löst i tredimensionell form. Detta skissande pågick parallellt med formulerandet 

av projektet. Jag fann stor tillfredsställelse och avkoppling i den sortens arbete. 

Många av modellerna kom till under tanken: ”detta kanske inte blir något men jag 

tycker det är roligt att göra den”.
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Snart hade jag gjort en mängd vik- och vinkelkonstruktioner i papper, plast och 

rullgardinsväv. Gemensamt för alla var att man manuellt kunde reglera, öppna och 

stänga modellerna med en visuell effekt som följd. Tanken slog mig att modellerna 

liknade leksaker. Kanske för att de inbjöd till direkt beröring och var föränderliga i 

sin visuella form. Jag kände mig nöjd med att ha hittat en drivkraft i projektet, med 

en kärna som kändes spännande och utvecklingsbar.

Samtidigt sökte jag information om persienner och solskydd. Jag tog detaljbilder av 

persienner och deras skuggor och satte samman ett inspirationskollage. Att doku-

mentera arbetet med digitalkamera har varit en viktig del under hela projektet.

5.2 Avgränsning

I början av februari var jag på Almedahls i Kinna och talade med Pia Lehtovouri om 

material. Det verkade inte finnas något bra vikbeständigt material som skulle fung-
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era som mina pappersskisser. Styva material är inte så slittåliga. Det kan även vara 

svårt att göra en vikkonstruktion med fixerade lägen, för att kunna reglera ljusflö-

det. För att minimera slitage- och smutsningsaspekten som mekanisk användning 

medför föreslog Pia silikonbeläggning, som är smutsavvisande, eller epoxybehand-

ling, som gör ömtåligt material stelt och slittåligt. Jag återkommer till detta under 

avsnittet material (5.5).

Efter besöket bestämde jag mig för att gå vidare med en skissmodell med cylindrar 

som i sin konstruktion var lätt att reglera mekaniskt. Pia var positiv till min idé, i 

synnerhet till cylindermodellen, eftersom den kändes mest originell.

5.3 En jämförelse

Jag funderade över hur egenskaper bestämmer en produkts värde. En persienns 

främsta egenskap är kanske dess effektivitet. Den visuella effekten är sekundär. 

Jag vill göra en jämförbar produkt där visuell effekt och användarupplevelse kom-

penserar lägre effektivitet. En produkt som genom sitt visuella uttryck kan locka till 

användning.

I ett försök att konkretisera projektet ytterligare gjorde jag en tabell, för att jämföra 

min produktidé med inspirationen persienner. Siffrorna är min subjektiva beömning 

av olika egenskaper efter en tiogradig skala, där tio är max. Att visualisera projektet 

i tabellform var ett sätt att reda ut min tankegång, att föreställa sig projektet ur ett 

annat perspektiv som en sorts mindmap.
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5.4 Cylindermodell 

För att komma fram till en bra cylindermodell till prototypen testade jag olika utfö-

randen och material. Jag valde att arbeta i vitt för att hålla ett neutralt uttryck, som 

integrerar med snarare än konkurrerar med fönstret. Jag byggde en enkel träram 

för att kunna experimentera med cylindrarnas utformning i en skalenlig modell. 

5.4.1 KONSTRUKTION

En cylinder har konturen av en cirkel eller en kvadrat, beroende på hur man vinklar 

den. Genom att trä en lina genom cylindrar, och placera dem i rader ovanför var-

andra, får varje cylinder två fixerade vinkellägen: öppen eller stängd. Blockerande 

eller genomsynlig. Linorna fästes med krokar direkt i fönsternischen eller i någon 

sorts ram som hänges i fönstret. Målet är att finna en lösning som integrerar väl i 

fönstret, och som kan anpassas till olika fönstertyper.

5.4.2 FUNKTION

Genom att vrida enstaka cylindrar blockeras eller öppnas ljusflödet. Varje cylinder 

får en enkel dekor på den blockerande sidan. Min tanke är att varje reglerbar del, 

förutom att blockera ljus, också kan fungera som en pusselbit. Beroende på hur 

man vinklar delarna bildas olika mönsterbilder. Skuggeffekten i rummet blir också 

en reglerbar mönsterbild.

Som en jämförelse kan nämnas att mitt solskydd gör det möjligt att reglera valda 

delar av ytan. Med en persienn förändras hela fönstret eller inget.
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5.4.3 CYLINDRAR

Cylindrarna är 15 cm i diameter. De ska vara lätthanterliga, inte stora och otymp-

liga utan lätta att få fatt i.

Jag har velat integrera stärkande tekniska lösningar i utformningen av cylindrarna. 

Vid monteringen av varje cylinder går en del av tyget omlott. Jag har låtit den skarv, 

som blir där ändarna fogas samman, bilda en dekor genom att formskära ändarna. 

Samtidigt gör dubbla lager cylindern stabilare. Cylindern fogas samman med lim.

5.4.4 MÖNSTERBILD

Jag har velat göra cylinderdekoren enkel med intressant. Ambitionen var inte att 

skapa ett nytt spännande mönster, utan att undersöka formen för mönsterskapan-

det. Jag ville fokusera på mönstrets reglerbarhet och tredimensionella uttryck.

Mönsterbilden består av så kallade yttäckande enheter. Varje cylinder har samma 

utformning men ser olika ut beroende på vilken sida man vänder mot sig:

Dekorens cirkelform har samma diameter som cylindrarna. Jag har velat hålla 

dekoren enhetlig och i linje med cylinderformen. Cylindrarnas olika utseenden kan 

kombineras i olika mönsterbilder. Nedan visas exempel på detta i skissform.
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5.5 Material

5.5.1 TEXTIL

Prototypen görs i förstärkt rullgardinsväv av polyester. Jag har förgäves sökt något 

annat styvare material som jag tycker har jämförbara utseendemässiga egenska-

per. Jag har letat material till cylindrarna i tygaffärer och på Almedahls (1), Industri-

textil Job AB (2) och Ludvig Svensson (3). 

1. Almedahls producerar textilier för privat och offentlig miljö, däribland gardintyger, 

rullgardinsväv och solskyddsväv.

2. Job Industritextil AB producerar industritextiler, exempelvis filterprodukter och 

skyddskläder.

3. Ludvig Svensson AB producerar inredningstextil, frotté och teknisk textil. I pro-

duktsortimentet finns exempelvis tekniska vävar avsedda för paneler, skärmar och 

rullgardiner samt klimatvävar till växthus.

5.5.1 STÄRKELSE

I mina försök att förstärka rullgardinsväven har jag använt trälim, Verda stärkelse 

(Herdins), lack och hobbyplastlaminering. Trälim har fungerat bäst. Verda stärkelse 

gör inte så stor skillnad och lack ger en något gul effekt. Hobbyplasten var svår att 

sammanfoga med rullgardinsväven och gav dessutom en viss ”glittereffekt” vilket 

jag inte var ute efter.

5.5.1 SMUTSAVVISANDE

Pia på Almedahls föreslog silikonbeläggning, som är smutsavvisande, eller epoxy-

behandling, som gör ömtåligt material stelt och slittåligt. Jag har gjort tester med 

silikon men tycker att resultatet blir för gummiaktigt, och inte behagligt att ta på. 

Epoxy har jag inte undersökt. Dels för att det är väldigt giftigt och inte helt lätt att få 

tag på. Dels för att jag tror att cylindrarna behöver vara något ”mjuka” för att fung-

era i konstruktionen.
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6. RESULTAT/PROTOTYP

Prototypen görs i acrylatbelagd rullgardinsväv av polyester. Acrylat gör materialet 

något stärkt, men jag har även använt trälim för att få mer stadga.

Cylindrarna träs på en elastisk lina med krokar som fästes i en ram eller direkt i 

fönsternischen.
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7. EKONOMI OCH MILJÖ  

7.1 Ekonomi

Det är svårt att göra en ekonomisk bedömning av vad solskyddet skulle kosta att 

producera eller kosta i handeln. Det finns inga likvärdiga produkter att jämföra 

med. Exklusivitet är inget jag eftersträvat, snarare vill jag att produkten ska väcka 

nyfikenhet och locka till användning. Inte distans eller ”akta”-attityd!

Vad som skulle kunna driva upp priset är kanske den långa produktionskedjan från 

vävning till monterat solskydd. (stärkning, tillskärning, sammansättning och monte-

ring av cylindrar).

Mängden rullgardinsväv, som går åt per kvadratdecimeter för att täcka en föns-

teryta, blir ca 6 gånger så stor, som för en vanlig rullgardin. Den rullgardinsväv jag 

använt kostar ca 100 kr per meter.

7.2 Miljö

Utvecklingsarbetet vad gäller teknisk konstruktion ligger i framtiden och kommer att 

ta lång tid. Miljötänkande är en självklarhet för mig, men än så länge har produk-

tionsaspekten helt bestått av att finna material som fungerar tekniskt.

Rullgardinsväven jag använt är belagd med acrylat, som är ett vattenbaserat 

medel. 

Jag har valt att inte undersöka epoxy och dess stärkande effekt. Trots att man 

arbetar med det i ett slutet system finns miljö och hälso-risker med hanteringen.

Min tanke i projektet har varit att arbeta med naturliga material och naturligt ljus.

Några jag har diskuterat mitt projekt med har föreslagit elektronisk reglering av cy-

lindrarna, men den lösningen har inte intresserat mig. Teknik är bra om den tjänar 

ett syfte, men i detta fall skulle en sådan lösning distansera människan från före-

målet, vilket skulle strida mot mitt ursprungliga syfte.
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8. DISKUSSION

Jag har valt att behandla solljusreglering med betoning på användarupplevelse och 

visuell effekt. Resultatet är en produktidé för alternativ solljusreglering.

Jag vill att mitt solskydd ska väcka en tanke och kanske en reaktion hos betrakta-

ren. En cylinder kan användas till att blockera en solstråle men också som pussel-

bit i en mönsterbild.

Skuggeffekt i rummet har jag bara behandlat ytligt. Genom att fotografera den lilla 

cylindermodellen har jag fått en uppfattning om hur resultatet skulle kunna bli. Jag 

hade räknat med att arbeta mer medvetet med skuggor, men utformning av cylin-

drar och mönsterbild tog längre tid än jag trott. Vad som återstår att undersöka är 

den fullskaliga modellens skuggbildning och hur man kan påverka den. Att testa 

den i olika ljussituationer.

För att anpassa cylindermodellen till industriell tillverkning är nästa steg att utveckla

den tekniska konstruktionen för manuell reglering, d v s cylindrarnas individuella 

vridning, samt upphängningsanordning. Dessutom behöver man finna ett material 

till cylindrarna som är styvt, formbeständigt, smutsavvisande och möjligt att laser-

skära.

Jag har inte anpassat mig till en speciell målgrupp. Man kan tänka sig olika utform-

ning på cylindrarna för att passa olika sorters rum. En enkel version med ett par 

cylinderrader kan fungera som insynsskydd.

Utbudet av solljusreglering på marknaden är ganska likriktat. Kanske för att pro-

dukterna anpassas till befintliga fungerande effektiva tekniska lösningar. 

Jag tror att resultatet sett annorlunda ut om jag valt att samarbeta med något före-

tag. Inledningsvis var jag inställd på ett sådant samarbete. Men efter hand förstod 

jag att det inte fanns några enkla eller självklara konstruktionslösningar till min 

modell. Det finns inget liknande att jämföra med som produceras idag. I stället för 

att anpassa mitt arbete till något som tveklöst går att producera har jag koncentre-

rat mig på utformningen av en prototyp till min ursprungliga idé, och låtit industritek-

niska aspekter vara så länge.

Vad är det för ett föremål jag gjort?

Kanske är det inte främst ett solskydd. Jag känner att min produkt i första hand är 

kommunikativ, i andra hand estetisk och i tredje hand funktionell. 
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I första hand kommunikativ. Jag tror man uppmärksammar det för att det är origi-

nellt. Man undrar vad det är. Tittar man närmare ser man att det är reglerbart och 

att det finns en mönsterbild. Estetiken lockar.

I detta skede är nog estetiken överordnad funktionen. Är inte vitsen med funktions-

föremål att de är effektiva? Är mitt solskydd effektivt? Det stänger ute solen ef-

fektivt men effektivitet mäts ofta i relation till tid. En persienn är mer effektiv än mitt 

solskydd om man mäter det i tid det tar att reglera den.

Det man förlorar i tid med mitt solskydd vinner man kanske i upplevelse.

Kanske har jag försökt tränga in för många egenskaper i ett och samma föremål. 

Om det inte är ett funktionsföremål, vad är det då? En skulptur? En installation? En 

leksak? 

Innan man kan ta ställning till om ett solskydd kan kopplas till användarupplevelse, 

bör det finnas en någorlunda smidig teknisk lösning till regleringen. Kanske kan 

man utveckla olika produkter, där de olika egenskaperna får utvecklas var och en 

för sig och inte stör varandra.
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