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Abstrakt 
På marknaden finns det ett glapp mellan de funktionella och de estetiskt tilltalande 

ljusborden. Det är i detta glappet jag har valt att arbeta. Då ljusbordet är en möbel som 

oftast bara används ett par timmar om dagen  har jag utökat användningsområdet genom 

att utforska möjligheterna med ljuset i bordet. Jag har utformat en möbel som kan 

användas som arbetsyta, likväl som ljuskälla. 

   Genom att vinkla bordsskivan kan den anpassas efter behov. I plant läge då man 

arbetar vid bordet och i vinklat läge så lyser ljuset på väggarna och i taket, för att sedan 

reflekteras ut i rummet i användarens önskade färg, styrka och ton. Min undersökning 

ligger i hur vi påverkas utav ljus och de ljuseffekter som annars finns i naturligt ljus. 

Abstract 
On the market there is a gap between the functional and the aesthetic light tables. It is in 

this gap, I have chosen to work. As the light table is a piece of furniture that usually is 

used only a few hours a day, I have expanded the application area by exploring the 

possibilities of light in the table. I have designed a piece of furniture that can be used as 

a work surface, as well as a light source. 

   By tilting the tabletop it can be adjusted  to fit the users  need. In the flat position 

when working at the table and in a tilted position the light shines on the walls and in the 

ceiling, and then reflects out in the room in your desired color, strength and tone. My 

investigation has been on how we are affected by light and the lighting effects which 

otherwise occur in natural light. 
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund.
Detta projekt baseras iakttagelser som blev extra påtagliga under min utbytestermin i Italien, hösten 2014.
Verkstäderna på mitt campus var icke existerande och allt arbete skedde hemma eller i klassrum utan 
tillgång till några maskiner eller andra verktyg. Jag använder ofta ljusbordet i mitt kreativa arbete men hade 
inte tillgång till något i Italien, vilket gjorde att jag saknade det väldigt mycket.
Jag äger inget ljusbord här hemma i Sverige, vilket förklarar det första behovet- ett ljusbord.

Den andra iakttagelsen är något som jag precis som många andra har funderat och diskuterat över myck-
et innan, och när jag var i Italien fick jag mycket frågor om de mörka långa vintrarna i norden och hur det 
påverkar oss.
I norden har ljuset en alldeles speciell betydelse för oss på grund av att det är så stora skiftningar i mängden 
dagsljus mellan vår, sommar, höst och vinter. Jag har många gånger tänkt på förändringen som sker i staden 
mellan vinter och vår, hur jag upplever att människor gömmer sig under huvorna på jackorna och sluter sig 
inne under vintern för att sedan på våren se lyckan i de ansikten som tittar upp och ser sin omvärld på ett helt 
nytt sätt. Den andra iakttagelsen baserats alltså på ljusets betydelse för oss i norden.

1.2 Mål och syfte. 
Målet är att utforma en möbel där de två behoven/iakttagelserna samspelar. 
Att utforma en möbel som kan användas som arbetsyta likväl som ljuskälla. Arbetet som ligger framför mig 
är att utforska, studera och reflektera kring ljus och bord. Genom att separera de två orden kan jag lättare 
förstå och undersöka dem som två separata objekt. Jag kommer bland annat att göra research på ljus, ljuset 
och människan och bordet som möbel.
Detta inkluderar olika aspekter som användarbehov, material och tekniken bakom ljuset. 

Ifrån tidigare skolprojekt kan jag reflektera över mig själv och se ett arbetssätt som är utforskande, sökande 
och kanske lite annorlunda i sitt formspråk. Jag tycker mig se en process och en identitet i mitt formarbete. 
Detta är någonting som jag också kommer att reflektera över under arbetets gång.
Syftet med projektet är att utveckla min arbetsprocess och tillåta en frihet för gestaltning.

1.3 Problemområde. 
Ljus, ljusbehov, arbetsljus, ljusbord.
Bord, ställbara bord, möbler på konstnärlig grund med konstnärligt uttryck.
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1.4 Problemområdets avgränsning. 
För att begränsa arbetet kommer jag att göra research på våra behov av ljus i norden. 
Jag kommer också att avgränsa mig genom att välja lösningar som jag själv kan realisera.  Detta för att jag 
kommer att bygga prototypen i verkstaden och för att jag saknar den kunskap som krävs för ett teknologiskt 
eller kvalitativt hantverksmässigt arbete.
Litteratur som beskriver ljus, användningen av ljus, både i byggnader och i rum har gjort att jag fått 
förståelse för att detta  är ett väldigt stort och komplext område. Detta arbete är arkitektens eller 
inredningsarkitektens område och därför kommer min avgränsning att inkludera möbeln som enskilt objekt. 
Möbeln kommer att samspela med den miljö den placeras i, men jag väljer alltså att inte fokusera på ljusets 
samspel med miljön utan snarare som något att ta ett steg bort ifrån och reflektera över.
Det som jag vill fokusera mitt självständiga arbete på är vårt ljusbehov och formgivningen.

1.5 Frågeställning.
Hur kan jag designa en möbel där ljuskällan samspelar med bordet?

2



2. TEORI OCH METOD

2.1 Teoretisk ram.

2.1.1 Ljus och människan.
Jag har som utgångspunkt undersökt ljuset och hur vi använder oss av 
ljus i inomhusmiljön i norden. Därmed har jag stött på mycket research 
kring behovet av ljus, hur det påverkar oss, våran biologiska klocka och 
i det långa loppet vår fysiska och psykiska hälsa.

2.1.2 Ljusets betydelse för oss i norden.
Vi behöver ett sorts ljus för att vakna på morgonen, ett för att vara 
aktiva och prestera under dagen och ett annat för att varva ned på 
kvällen.
Det är lätt att förstå när man tänker på hur de olika ljusen ter sig under 
dagen utomhus. 
Den starka låga morgonsolen som sipprar in emellan persiennerna och 
skiner starkt i ögonen så att man kisar när man är utomhus. 
Dagsljuset som är klart och vitt med bra färgåtergivning och får miljön 
att se ren och klar ut.
De blå ljuset som bara visar sig en timma precis innan skymningen 
för att sedan övergå till ett spektrum av varma toner när solen så sakta 
lägger sig i horisonten. 
När man sedan ser på hur vi lever vårt vardagliga liv, kan man ana att 
allt detta ljus går oss förbi. Dels för att vi har arbetsplatser inomhus, vi 
åker buss och bil till arbetsplatsen och hinner inte ta den där 
promenaden varje dag.  Det känns som något vi i norden lätt kan 
relatera till. Jag tror att alla människor till olika grad känner effekten av 
den gråa, disiga dagen och de få ljustimmar vi får under vinterhalvåret.

Stycket ovan är en blandning av min tidigare erfarenhet och för 
projektet ny kunskap som förklarar en känsla och en upplevelse.
Det som jag undersöker i mitt projekt är hur man kan ta in ljuset i 
innemiljön och återspegla de ljuseffekter som annars finns naturligt i 
samspelet mellan jorden och solen.

Bild 1 
Bilderna är fotografier som jag har tagit 
under åren och som visar på hur ljus kan 
te sig under olika dagar.
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2.1.3 State of the Art.
När jag gör min research på state of the art för 
ljusbord så upptäcker jag följande:

Det klassiska ljusbordet har ett funktionellt uttryck.

Det finns en del konstnärliga tolkningar på bord och 
ljus.

Det finns bord i plast där hela bordet är upplyst 
inifrån. Dessa verkar användas mera i restaurang- 
och nattklubbsammanhang.

Det finns inget ljusbord som är ett mellanting 
mellan funktionellt eller enbart estetiskt.

Här finns ett behov på marknaden. 
Ett ljusbord som är både estetiskt tilltalande och 
funktionellt.

2.1.4 Vad är ljus?
Ljus är elektromagnetisk strålning som uppstår då 
en exciterad atom gör sig av med överskottsenergin 
genom att skicka ut en foton i form av ljus.
Då ljuset betraktas som partikelström  är enheten för 
ljusstyrka, candela (cd), för ljusflöde, lumen (lm) 
och för belysning, lux (lx)1

Vårt synsinne tolkar fotonernas information med 
hjälp av energins intensitet och våglängd. Denna 
elektromagnetiska strålning ger bilder på näthinnan 
och läses av som information om vår omvärld. Allt 
vilket sker automatiskt och låter oss att se utan att 
reflektera över det.2

1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
ljus, hämtad 2015-02-26
2 Ljuskultur, Ljus och rum, planeringsguide för be-
lysning inomhus, Sid11, tredje utgåvan, Stockholm, 
cop. 2013

Bild 2 
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2.1.5 Hur påverkas vi utav ljuset i Norden och hur viktigt är det med bra 
belysning?
Dagsljuscykeln börjar med ett varmt ljus om morgonen, ökar gradvis till ett kallt intensivt ljus på dagen, för 
att på kvällen gå tillbaka till ett varmare ljus igen. 
För lite ljus under dagen kan påverka dygnsrytmen. För att tillgodose våra behov av ljus kan man förstärka 
dagsljuset inomhus genom att tillföra artificiellt ljus med mycket blått. Detta har forskaren Susanne 
Fleisher studerat i sin avhandling som beskrivs i en text skriven utav Boel Hallén och publicerad för 
Ljuskultur.3 Fortsättningsvis kan man läsa att ljus påverkar hur vi mår. Mer specifikt så påverkar ljuset vår 
biologiska klocka och de endorkina organen. 
De endorkina organen är de som ombildar och insöndrar hormoner i blodet.4 Dessa har inverkan på vårt 
välbefinnande och vår prestationsförmåga, så för att kunna prestera bra behövs rätt ljus. När man till 
exempel pratar om arbetsbelysning kan man både tala om den omedelbara omgivningen och om 
omfältsljuset. Båda spelar roll för den totala upplevelsen och förmågan att prestera över längre tid. Kroppen 
påverkas i huvudsak av omfältsljuset, så genom att variera ljusets nivå eller färgtemperatur kan vi sedan 
påverka vårt välbefinnande.
Vi har dock olika upplevelser utav rumsljuset, alltså den emotionella effekten av ljus är den mest subjektiva.5

Det är för mig speciellt intressant att vi påverkas mest utav omfältsljuset. Dels för att det är det mest logiska 
för oss på jorden som styrs utav solen, men också för att det känns som att vi oftare pratar om 
punktbelysning/arbetsbelysning när vi vill ändra ljuset hemma, att man oftare sätter in en till lampa, istället 
för att justera dem man har.

Var tionde svensk har sömnstörningar, vilket i sin tur kan leda till psykisk eller fysisk ohälsa. Så säger 
forskare vid Lunds universitet där man just nu arbetar med att ta fram ett IT-system som ska kunna anpassa 
belysningen i hemmiljön med syftet att ställa dygnsrytmen rätt. Man menar att människor inte har det 
tillräckligt mörkt tiden innan de ska sova och sedan inte heller får tillräckligt med ljus under den vakna och 
produktiva tiden på dygnet. Man skall alltså genom IT-systemet anpassa inomhusbelysningen så att den 
följer dagsljuscykeln.6 

3 Halldén, Boel, Ljusreglering av färgtemperatur på vita LED, Ljuskultur 1/11, hämtad 6/3, finns i författa-
rens ägo.
4 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/endokrina-organ, hämtad 17/4 2015, finns i författarens 
ägo
5 Ljuskultur, Ljus och rum, sid 11-14
6 Sveriges radio, Klotet, LED-belysning kan hjälpa vår dygnsrytm, sändes 19 November 2014. Finns i förfat-
tarens ägo.
”Vetenskapsradion Klotet är Sveriges Radios internationella miljöprogram som handlar om de stora ödes-
frågorna.”
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Thorbjörn Laike, docent i miljöpsykologi vid Lunds universitet förklarar att det är ljuset som blockerar 
produktionen av sömnhormonet melatonin på morgonen då du behöver vakna.  
Det bästa ljuset för detta är dagsljuset, som innehåller alla regnbågens färger, vilket inte alla konstgjorda 
ljuskällor gör.7

Som nämnt ovan, så beskriver både  Ljuskultur och forskarna vid Lunds universitet att färgtemperaturen 
påverkar människan biologiskt, dygnsrytmen kan alltså kontrolleras med hjälp av ljuset. 

Färgtemperaturen kan nämnas som ljustes karaktär. Man mäter färgtemperaturen i kelvin (K).8

När man talar om färgtemperaturen i inomhusbelysning stöter man ofta på dessa mått och uttryck:
Varmvit 2700-3300 K, neutralvit 3300-5300 K och kallvit ≥ 5300 K
”Solljuset varierar under dygnet mellan 2000 och 6000 K”.9

Jag citerar ur Ljuskultur: 
”Val av färgtemperatur är en fråga om psykologi, estetik och vad som ser naturligt ut. Det är kopplat till 
rummets färg och inredning, belysningsstyrka, användningsområde och klimat.”10

Färgåtergivningen är förmågan att återge färg, den mäts i Ra-index (Rendering Average), där högsta värdet 
för bäst färgåtergivning är 100.11

7 Sveriges Radio, P4 Malmöhus, Vintertrött? Kan vara läsplattans fel, sändes 29 Oktober 2014. Finns i förfat-
tarens ägo.
”P4 Malmöhus är en av radiokanalerna i Sveriges Radios P4-familj.”
8 Ljuskultur, Ljus och rum, Sid 33
9 Artikel Ljusreglering av färgtemperatur på vita LED, Ljuskultur
10 Ljuskultur, Ljus och rum, Sid 33
11 Ibid, Sid 33
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2.1.6 Kort om svenska hem, inredning och syn på design.
Visionen om det nya hemmet som skapades under första halvan av 1900-talet var att alla förtjänade bra hem 
att bo i. Man ville få bort fattigdomen ifrån hemmen och öka livskvaliteten.
Ljust och luftigt skulle vara hälsosammare och man ville använda alla ytor och ge alla i familjen plats i 
hemmet. 

I boken Du sköna hem skriver Kent Werne om bostadsomvandlingen från offentlig till privat marknad. Här 
förklarar han att vi har gått ifrån ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle. Detta 
konsumptionsamhälle skapar konsumptionsestetiken, som i sin tur sätter ramar för vad vi tycker om; den 
goda smaken.1 

DesignPanelen publicerade 21 januari 2015 en undersökning om att var tionde svensk någon gång har köpt 
inredning för att imponera på sina vänner eller via sociala medier. Vidare berättar undersökningen att 40% 
av Svenskarna hämtar inspiration via inrednings- och designtidningar.2 

Thorsten Sandberg skriver i förordet på hans bok Svenska varumärken i hus och hem att ett skäl till vår 
fixering av varumärken beror på ”flykten från de stora kollektiva profana och religösa strukturerna.” Han 
menar att vi i varumärken finner en tillhörighet och gemenskap där känslan av att vara delaktig i denna 
grupp är betryggande. Han uttrycker även att ”du är vad du köper”3

I boken Morgondagens hem diskuterar författaren att intresset att skapa ett unikt hem som utmärker 
individens värderingar och självbild är viktigt. Här talar man om en skillnad mellan den yngre och den äldre 
generationen i önskan om hemmets uppbyggnad. Skillnaden är att det finns en trend att vara unik bland den 
yngre delen av befolkningen, men på samma gång en önskan att tillhöra en grupp med liknande 
värderingar medan den äldre generationen håller sig till en mer kollektiv skildring i hemmet. 
Även i denna boken berättar författaren att kollektiva lösningar, så som standardlösningar presenterade utav 
byggföretagen inte kan samsas med den individuella orienteringen. ”Nästa viktiga förändringsfaktor är att 
mer individuella lösningar efterfrågas. Hemmet ska styras av individen utan hänsyn till kollektivt uppbyggda 
tekniska system.”4

Genom en produkt kan en tillhörighet till en grupp skapas. 
Konsumenternas berättelser kan regisseras och berättas. Detta påstår man i boken Design i 
informationsåldern. I det stora hela diskuterar man i detta stycke den medvetenhet som finns hos 
konsumenter och företag genom branding.
I boken diskuteras också begreppet aura, som myntades utav den tyske tänkaren Walter Benjamin 1936. 
Enligt Benjamin är det den lyskraft eller attraktion som förknippas med unicitet. 

1 Werne, Kent, Du sköna hem, sid 18, Ordfront, Stockholm, 2010
2 http://www.designpanelen.se/nr-1-december-2014/nya-designpanelen-visar-var-tionde-svensk-koper-inredning-att-imponera-
pa-vanner-och-bekanta/ läst 7/4, finns i författarens ägo
3 Sandberg, Thorsten, Svenska varumärken i hus och hem, sid 9, Historisk media, Lund, 2009
4 Molin, Göran, Franzon Erik, Morgondagens hem, Det mångdimensionella hemmet-basen för livet i det kunskapsindustriella sam-
hället, sid 45, 1. uppl, Uppsala konsultförlag, Uppsala 1997
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Ivar Björkman som är företagsekonom har studerat möbelföretaget Källemo och sedan dragit paralleller till 
begreppet aura. Han menar att Källemo producerar aura ifrån olika recept. Bland annat gäller det hur 
företaget presenteras, produktutveckling där formgivarna får stå i centrum samt begränsade upplagor.5

John Heskett definerar vad design är i boken Design -en introduktion. Ordet design är ett vanligt 
förekommande ord och detta ord har också många olika betydelser. Han förklarar att det är mycket mer än 
bara form- och stilbegrepp, mer än publicitet och insäljande livsstilar.6

Hemmen i Sverige får gärna ha en personlig prägel. Att vissa märken och produkter har ett större värde än 
andra är egentligen inga konstigheter, det är helt okej att blanda IKEA möbler med gamla möblemang och 
nyinköpta designstolar.  

”Design skall användas till att lösa människans >>verkliga<< behov och inte att kommunicera status”
Christina Zetterlund som skrivit inledningen i den svenska översättningen av Hesketts bok berättar att 
Hesket inte ser någon befogenhet i produkter där funktion bekostas av kommunikation.
Med Philippe Starcks citronpress som exempel menar hon att vi glömmer bort ändamålsenligheten vid köp 
av liknande produkter och istället kontrolleras av önskan om status genom att konsumera modevaror och 
lyxprodukter.7

5 Zetterlund, Christina, Design i informationsåldern- om strategisk design, 
historia och praktik, Sid 15 -16, Raster, Stockholm, 2002
6 Heskett, John, Design: en introduktion, sid 13-20, Raster Förlag, 2011
7 Ibid, sid 10, introduktion av Zetterlund , Christina
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2.2 Praktiskt utförande.

2.2.1 Att välja ljuskälla.
Det står att läsa på energirådgivningen.se att man i hela EU håller på att fasa ut glödlampan och i Sverige 
beräknas detta spara 10% av elen som används i hushållen.1 Vidare kan man se på nationalencyklopedin.se 
att i energiåtgången år 2014 användes 20% utav världens elkonsumtion för belysning. 
Lysdioden kan omvandla cirka 50% av energin till ljus medan glödlampan endast omvandlar 4%. Lysdioden 
har dessutom ett ljusflöde på 10-20 gånger och livslängd 100 gånger högre än glödlampan.2 Jessica Luth 
Richter, lampforskare från Lunds universitet, berättar i radioprogrammet Klotet som att ”Jämför man med 
traditionella lågenergilampor är energibesparingarna ungefär lika stora, men LED-lamporna innehåller inget 
kvicksilver, vilket är ett problem i många lågenergilampor.”3

Jag citerar ifrån energi och klimatrådgivningens hemsida energirådgivningen.se:  ”Lampor har en 
energimärkning från A- G där A är den mest energieffektiva. Inom EU finns det dessutom krav på att det 
ska finnas information på lampförpackningen om medellivslängd, ljusflöde, färgtemperatur, färgåtergivning, 
upptändningstid med mera. För att en lampa ska få kallas energisparlampa, energy saver eller motsvarande 
måste den ha minst energiklass A.”4

Vad gäller belysning så kan jag läsa i boken Ljus och rum utgiven av Ljuskultur att efter flertalet 
livscykelanalyser på olika enheter i en belysningsanläggning har man konstaterat att 80-90% av 
miljöpåverkan kommer ifrån energianvändningen under livstiden. Vilket lämnar 5-10% vardera av 
energianvändningen på tillverkningen och återvinningen.5

LED ljus eller OLED ljus?
Ljus Emitterande Diod  eller Organisk Ljus Emitterande Diod.
LED och OLED är två tekniker inom belysning som varit kända sedan en tid tillbaka, LED har haft sitt 
genombrott på belysningsmarknaden medan OLED väntar på sitt.
Framtida OLED kommer att vara formbar och flexibel. Man pratar också om att OLED i framtiden kan 
appliceras på diverse material så som textilier och tapeter, och inneha en rad olika applikationer på grund 
av sin låga vikt.6  Allt detta låter otroligt spännande och är något att hålla ögonen på i framtiden. Så för mitt 
projekt idag kommer jag alltså att använda mig av LED. Vilket också bekräftas i en artikel publicerad på 
Ljuskulturs hemsida: ”Två av LED-teknikens mest kända fördelar är lång livslängd och låg energiåtgång.”7

1 http://www.energiradgivningen.se/privatperson/belysning Hämtad 17/4, Finns i författarens ägo
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lysdiod Hämtad 19/3, Finns i författarens ägo
3 Sveriges Radio, Klotet, LED-lampor miljöbäst, trots bly, Sändes 19 November 2014, Finns i författarens 
ägo.
4 http://www.energiradgivningen.se/privatperson/belysning hämtad 17/4, finns i författarens ägo
5 Ljuskultur, Ljus och Rum, Sid 52
6 Lindholm, René, ordförande belysningsbranchens led-grupp, Oled, hämtad 6/3, finns i författarens ägo
7 Halldén, Boel,Ljusreglering av färgtemperatur på vita LED, Ljuskultur 1/11, hämtad 6/3, finns i författarens 
ägo.
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2.2.2 Additiv färgväxlingsteknik.
Då jag började leta ljuskällor skickade jag ut ett antal mail till olika 
ljusbolag i Sverige där jag kortfattat beskrev mitt projekt och frågade 
om möjlighet till sponsring. På Osram  fick jag kontakt med två 
personer, först, produktexperten René Lindholm som svarade på frågor 
angående tekniken och senare hade jag mailkontakt med Christoph 
Haeberlein, affärsutvecklingschef, som skickade tekniken jag behövde 
för att kunna realisera projektet.

När jag läste om LED stötte jag på begreppet additiv 
färgväxlingsteknik. Det är alltså en teknik där man blandar olika färger 
för att få fram det vita ljuset. Det kan göras i till exempel 
enkelfärgslysrör genom att blanda två färger samt med RGB lysdioder 
genom att blanda de 3 färgerna Röd, Grön och Blå. Detta kräver att 
man blandar dem i rätt proportioner.
Vid samtal med René Lindholm, produktexpert från Osram berättade 
han att additiv färgväxlingsteknik troddes vara en bra lösning för en tid 
sedan men belysningsindustrin har gett upp de tankarna på grund av att 
R,G eller B dioden slits ut i olika hastighet och påverkar då 
resultatet över tid. Därför rekommenderar han en RGBW ljusslinga 
till mitt projekt, där jag kan använda mig av möjligheten till lekfullhet 
i additiv färgväxlingsteknik men där det vita ljuset är en separat diod. 
Denna produkt från Osram styrs av en app ifrån en Smartphone eller 
iPad.

Bild 3
Bilder ifrån Osrams hemsida där de i en 
film visar användningen utav LIGHTIFY 
systemet samt utseende på slingorna och 
vilken energieffektivitet de har.
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2.2.3 Detta är ingen terapilampa.
Behovet av ljus i norden var en av de två utgångspunkterna. 
Genom research fann jag additiva färgväxlingtekniken som förde mig till ljuskällan LIGHTIFY av Osram.
LIGHTIFY Flex RBGW är en LED-slinga med justerbar färg och färgtemperatur som erbjuder stor variation 
och lekfullhet. 
Varje slinga drar 18.0 W och eftersom jag använder mig av 3 stycken slingor blir detta då 56.0 W.8

Utgångspunkten Ljus i Norden är en tolkning, det är alltså ingen terapilampa. Genom LIGHTIFY kan olika 
färgtemperaturer visas vilket är själva grunden i de olika former utav ljus vi behöver under dagen och de 
olika färgtemperaturer våran biologiska klocka styrs utav. 
Jag har också en önskan om att valmöjligheten med ljuset kan skapa en poetisk och lekfull atmosfär i 
rummet. En möjlighet att själv välja och experimentera till vilket ljus som personen i fråga känner för den 
dagen, den stunden. 

Ljusterapi är en terapiteknik som är omdebatterad och SBU belyser att formen är att betrakta som 
experimentell då inga rapporter finns om att effekten skiljer sig ifrån effekten av placebo.9 
Tekniskt sett brukar terapilamporna erbjuda 10 000K och Lightify erbjuder upp till 6500K

En erfarenhet som jag vill diskutera som metod är att vi fascineras utav ljus och ljuskällor. 
Vi omger oss med olika sorters ljuskällor som, bortsett ifrån om de är funktionella, kan innefatta eldstaden, 
värme- och stearinljusen, mysbelysningen, olika armaturer av estetiskt värde i fönstret, ljusslingor och som 
dekoration med mera. Jag vill här påstå att vi finner ett estetiskt värde i dessa olika ljuskällor, som kan vara 
både objektiva och subjektiva. Denna erfarenhet vill jag lägga till i beslutet att arbeta med en lekfull 
ljuskälla i ljusbordet.

8 Osram, Lightify flex RGBW Produktblad, hämtad 19/3 2015, finns i författarens ägo
9 http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Ljusterapi-vid-depression-samt-ovrig-behandling-av-arstidsbun-
den-depression/ hämtad 1/4 2015, finns i författarens ägo
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i 
vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken medicinsk effekt 
olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pen-
garna.
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2.2.4 Glas i glasriket Småland.
Researchen kring glas visade sig vara lite mer av en utmaning. 
De glasmästare, planglastillverkare och glasforskningsinstitutet jag har ringt upp har alla gett lite olika svar 
och tankar angående glaset till mitt projekt. 
Gemensamt för alla är att de tycker att jag skall använda härdat planglas. Härdningen är en behandling för 
att minimera skaderisken om glaset går i sönder. Det tål mera spänningar och böjningar än vanligt glas och 
så spricker det i massor av små bitar istället för vassa skärvor som traditionellt glas. I och med att glasskivan 
kommer att vila mot trät i alla kanter tror de jag pratat med att 6mm glas är den bästa tjockleken.
De oenigheter som råder med glaset är vilken sorts behandling det skall ha för att få den vita/grumliga/
mjölkiga/frostiga ytan som finns i många ljusbord. Det är den vita och skrovliga ytan som sprider ljuset så 
att det blir en jämn ljusspridning.

När jag träffar Christian Weiholt på Ryds berättar han att opal/överfångat glas, som så många har 
rekommenderat, inte finns längre. Det som han rekommenderar är ett blästrat och sedan screentryckt glas då 
blästringstekniken ruffar upp ytan vilket hjälper till att sprida ljuset bättre. Sedan läggs den vita färgen på 
vilket sprider ljuset ännu lite mer och detta härdas i ugn. Glaset blir 3 gånger behandlat med denna metoden.
Det är mellan 3-4 veckors leveranstid på en sådan skiva.
Den temporära lösning som finns är att använda sig av en opalvit plexiglasskiva, men eftersom detta är en 
plastprodukt som repas lättare och inte kommer ligga helt plant över bordet så får detta ligga i bakhuvudet 
som min plan B.
Vi diskuterade även utformning och placering av de komponenter som håller glasskivan på plats. Där 
rekommenderade han först, så kallade, spegelrosetter. När jag sedan visade honom mina skisser med 
vinkeljärn, ett uttryck som passar bättre in för min valda estetik, så höll han med om att man kunde göra på 
det sättet också.1

I researchen ringde jag även Forserum Safety Glass AB och fick prata med Ulf Clausén som arbetar som 
säljare där. Han berättar om två, för mig nya, uppgifter; dels att problemet med LED ljusen är att dom har en 
starkare punktbelysning. Vilket i sin tur kan synas igenom glaset.
Vidare berättar han att härdat glas tål ganska mycket böjning, men är däremot känsliga för slag.2

2.2.5 Trä från Sverige?
Att välja massivt trä istället för spånplattor eller metall innebär att möbeln håller längre.
Spånplattor kan innehålla mycket miljöskadligt lim och är svåra att underhålla och restaurera.3

Träden binder lika mycket koldioxid som den mängd som släpps ut i atmosfären och trä kräver en 
hyfsat låg energiförbrukning vid virkesframställning vilket gör trä till ett miljömässigt bra byggmaterial.4 

1 Telefonkontakt, email samt personligt samtal med Christian Weiholt 8/4,10/4,13/4, 27/4,18/5
2 Telefonkontakt med Ulf Clausén 10/4
3 http://livinggreen.se/heminredning/60-hem/2020-sa-vaeljer-du-raett-i-moebeldjungeln hämtad 8/4, Finns 
i författarens ägo
4 http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/tra/ hämtad, 8/4 Finns i författarens ägo
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Det lokalt producerade trät är oftast det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Men det finns exotiska träslag 
som också är bra ur miljösynpunkt, som till exempel bambu eftersom det växer så snabbt.5

Vid samtal med våran laborationstekniker Kalle Nuszkowski angående hållbart trä diskuterar vi saker som 
frakt, vart trädet avverkas, behandlas och sedan skickas. 
Vilka arbetsförhållanden den som avverkat trät har arbetat i samt om det finns en sorts trä som skall vara mer 
ekologiskt än ett annat när man väljer svenskt trä. På den senaste frågan tyckte inte Kalle att det fanns ett 
enskilt svar på utan hänvisade mig snarare till att fråga personen jag skall köpa virket av, varifrån det 
kommer och hur det har behandlats.
Att finna information om vilket trä man skall välja på nätet eller i litteratur har för mig varit omöjligt, så i 
detta fall drar jag slutsatsen att uttrycket, färgen, lukten och känslan kan vara de avgörande alternativen för 
vilket sorts trä som används vid möbeltillverkning. 

Jag har valt att arbeta med furu. Det är ett träslag som är relativt billigt och i och med att jag skall måla mö-
beln finns det ingen anledning att välja ett ”finare” träslag. Anledningen till att jag inte valde gran är för att 
gran är ännu lite mjukare än furu. Angående furuns kvaliteter står det att läsa följande på Träspråks hemsida:  
”Den ljusa, livfulla veden är lätt och mjuk. Hållfastheten är begränsad, men furun klarar ändå det mesta. 
Furun har rätt låg estetisk status, men fina kvaliteter i övervägda former fungerar utmärkt. Trädet är 
mycket vanligt i hela Sverige”6

Allt trämaterial köptes in ifrån Fellessons i Växjö.

2.2.6. Metall från litosfären.
Innan den industriella revolutionen hämtade vi större delen av allt material ifrån biosfären, medan man 
idag uppskattar att vi hämtar cirka 70% av materialet ifrån litosfären. Även om vi använder biomaterial i en 
artefakt eller byggnad innehåller de oftast ändå ämnen ifrån litosfären så som metall, cement, lim och olika 
plaster.7

I dagsläget förbrukar människan mer av jordens ekologiska resurser än vad jordens naturliga system hinner 
återskapa. Vi förflyttar ämnen mellan olika sfärer i en hög takt och vi konsumerar i hög hastighet.
Om denna konsumtion fortsätter i samma takt finns det många studier som visar på att vi i framtiden 
kommer att få stora problem med att få jordens resurser att räcka till.8 

5 Naturskyddsföreningens temabok, Red: Bertilsson, Cecilia, Hellmark, Mats, Grön Design, 2008, Stock-
holm. Kapitel Miljömöbler i fokus, Ullberg, Sara
6 http://www.trasprak.se/8/14/traspraks-traslag/, hämtad 15/4, finns i författarens ägo
Hemsida utan en verksam kulturfigur i Växjö med ett intresse för trä och teknik, på hemsidan möts man av 
följande:”Välkommen till träspråk, Fredrik Sandblads webbplats för kultur och teknik. Här kan du se några 
av mina hantverksprojekt och läsa mina betraktelser av estetisk kultur och träteknik.”
7 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling, —ekologi, ekonomi, kultur, Sid 37 Raster förlag, Stockholm 
2008,
8 http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Design-for-hallbar-utveckling/Vad-ar-problemet/ hämtad 5/3, 
finns i författarens ägo
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Glasskivan är väldigt tung i sig, likaså allt material som krävs för ljusboxen, så för att vara säker på att det 
kommer hålla görs axeln i metall. 
Vad gäller halvcirkeln så gör utseendet, samt dess funktion i konstruktionen att tillverkningen utav denna 
delen görs i stål. Det är enklare konstruktionsmässigt, även om jag vet att det går att göra även i trä.
Vad gäller det estetiska värdet tycker jag även att metallen här tillför ett uttryck som jag är ute efter. 
Eftersom bordet går att luta i nästan 90 graders vinkel åt båda håll har jag valt att göra den funktionen och 
konstruktionen tydlig i sitt utseende. Genom att halvcirkeln är tillverkad i ett annat material syns formen 
tydligare och funktionen likaså. Jag tror att stål gör att konstruktionen känns stabilare och pålitligare än om 
den hade tillverkats i trä.

Metalldelarna beställdes och tillverkades av Electroheat och BK Maskin i Göteborg. 
För att kunna svetsa i materialet beställer jag alla delarna i rent stål, så kallat kolstål. I möbelindustrin 
används oftast förkromat/zinkat stål. Men jag väljer att i detta fallet, för enkelhetens samt prisets skull, att 
spraylacka stålet.

2.2.7 Livscykelanalys.
Vid besluten om vilka material som skall användas är det bra att ha en övergripande koll på vilken 
miljöpåverkan dessa val har. En riktig livscykelanalys är ett stort arbete och är inte möjligt att göra för det 
här projektet, därför har jag gjort en väldigt övergripande sådan. 

Se bilaga A

2.2.8 Ytbehandling.
Jag kommer lägga på två lager med grundfärg, sedan två lager med akrylatlackfärg på det. Akrylatlackfärgen 
går att välja i olika glanstal och ger en hård yta på möbeln.
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2.2.9 Möjligt företag för framtida tillverkning.
Alla val som görs för att tillverka en prototyp till utställningen i konsthallen är gjorda för att jag själv skall 
kunna realisera denna möbel med min kunskap, tid och maskiner i skolans verkstad.
Ifall möbeln skulle tillverkas hos en möbelsnickare, för ett företag och i större upplaga finns det en del 
ändringar som skulle behöva göras. Dessa görs då troligtvis ihop med produktutvecklaren eller 
möbelsnickaren för att passa deras maskinverkstad, materialanvändning och tillverkningsmetoder.

Företag med profiler som skulle passa som möjliga tillverkare är: 
Källemo i Värnamo, som är ett företag som går på magkänslan då de tar in nya möbler i produktionen. De 
anlitar både designer och konstnärer. 
Karl Andersson & Söner i Husqvarna som har eget snickeri använder olika material som glas, trä och metall. 
Offecct är ett företag grundat i Tibro som är kända för bra produktutveckling i miljövänliga och 
återvinningsbara material.

Gemensamt för dessa företag skulle jag säga är att en del av deras produkter är mera vågade och detta tror 
jag är nödvändigt för att producera min möbel.
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3.RESULTAT
3.1 Skiss och gestaltningsprocess.
Under hela processen sker händelser parallellt. Jag behöver testa mig fram samtidigt som beslut måste tas 
och inspiration insupas. Under min research av state of the art, i form utav ljusbord, bord med ljus 
integrerat, ljuskällor med stora ytor, lek med ljus, arbetsytor, hotel och restaurang interiör med mera 
upptäckte jag att det fanns ett stort glapp mellan funktionella ljusbord och vackra möbler. Därför sattes en 
milstolpe just här. Jag såg att det fanns ett behov på marknaden av ett ljusbord som inte bara är funktionellt 
utan också har nytta som möbel och inredningsdetalj och som då kan vara framme i ett rum som inte är ett 
kontor. 

Jag undersökte även områden som bland annat touch screens, smartboards, smart glas och interaktivt glas. 
Anledningen till att jag inte valde att gå vidare med något av dem var för att det berör svår information, helt 
nya områden som jag bedömde att tiden inte kommer att räcka till för att sätta mig in i tekniken. Sedan är 
den sortens teknik också dyr.

Så började researchen på ljus, ljusbehovet i norden och hur vi använder ljus. Ljus är ett stort och komplext 
område, så här har jag inte kunnat gå in så djupt som jag hade velat men detta projektet har startat ett intresse 
för ljus som jag inte hade innan. Jag har till och med ändrat min egen morgonrutin för att lättre vakna till 
ljuset.
Samtidigt gör jag en moodboard och styleboard. Både för projektet i sig och på slutvisualiseringen. Dessa 
redskap används för att förtydliga hur slutresultatet kommer att kunna se ut, för att kunna återkoppla till 
dessa boards i processen och stämma av att jag är på väg i rätt riktning, eller i vissa fall, ändra riktningen på 
grund av de lösningar eller problem jag stöter på under processens gång.

StyleboardBild 3 
Den första boarden är en styleboard, alltså den estetik jag valt att förhålla mig till i utformningen utav möbeln. 
Den andra boarden är en moodboard för hur jag skulle vilja arbeta med visualiseringen utav möbeln med tanke på ljuseffekterna.
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När jag börjar skissa, börjar jag med att skissa på motsatser, alltså så 
som jag inte tycker att ett ljusbord ska se ut, uttrycka eller på lösningar 
som verkar ologiska. Detta för att få igång fantasin och vidga vyerna. 
Jag hade en förutfattad mening om att bordet är svårt att arbeta med då 
det är så stramt i sitt formspråk och svårt att få till ett intressant uttryck. 
Under researchen har jag funnit många bord som är intressanta, men 
också väldigt många som inte är det.

3.1.1 Skisser fas 1.
Sedan börjar skissprocessen av ett ljusbord med önskvärda egenskaper 
och diverse ställningstaganden. I detta stadiet hade jag mycket fokus 
på interaktion, vad för rörelse som skulle kunna ske och hur man skulle 
kunna interagera med bordet.

De skisserna som jag valde att gå vidare med var de med cirkeln, 
eftersom den visar tydligt på den sorts rörelse som skulle kunna ske 
med bordet. Det var ett intressant uttryck som jag ville arbeta vidare 
med.

När jag sedan fastnade i processen försökte jag komma på vilka 
verktyg som lämpligast använda för att lösa problemet. Jag kommer 
denna gången fram till att det ena var en funktionsanalys och det andra 
var att diskutera projektet med min studiekamrat. 
Funktionsanalysen hjälper mig att sortera ut vilka egenskaper som är 
viktigast, vad som är mina egna önskemål och vad som kanske måste 
sorteras bort.

Diskussionen hjälper mig på så sätt att jag får en annan persons syn-
vinkel och följdfrågor, som sedan hjälper att definiera och artikulera 
projektet. 
I detta fall hjälpte detta mig att artikulera att det inte är en terapilampa, 
att det estetiska värdet är viktigt samt att ljuset är viktigare än att 
erbjuda en bordsyta. 
Innan denna punkt stod vändmomentet i bordet för 3 saker; ett ljusbord, 
en riktad ljuskälla, samt en bordsyta. Huvudfunktionen är ljusbordet 
och ljuset, medan bordsytan får en tveksam klass. Det var alltså dags 
att skala av och förenkla för att inte skapa för stor förvirring eller helt 
enkelt för mycket av allt.

Skisser fas 1
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3.1.2 Skisser fas 2. 
Det som jag tycker har varit de viktigaste utgångspunkterna i mitt val 
av att fortsätta med koncept av cirkeln är dess goda affordance som 
visar på en rörelse. Dels funktionen att kunna vinkla bordet, vilket är 
hjälpsamt i ljusbords användningen men också för att fungera som en 
stor yta som projicerar ljus mot väggen och upp i taket.

I fas 2 av skissandet upptäcker jag att cirkeln måste bli en halvcirkel för 
att det kan bli besvärligt för användaren att ha något som sticker upp 
vid sidan av bordet. Jag tycker att det är snyggt, men kan som sagt inte 
motivera funktionen.
Jag tänker i detta stadie mer på storleken på bordsytan och på syftet av 
interaktionen.

Då jag i stora drag vet vilka former och vilken funktion jag kommer att 
arbeta med fortsätter skissprocessen. I detta stadie är det lite mer 
fokuserat på möten, detaljer och funktioner. Men det handlar 
fortfarande om att sätta det stora formarbetet också.

Formen känns inte helt färdig på sidostyckena så detta är någonting 
som jag fortsätter att arbeta med. Här börjar även mer noggrann koll på 
vilka material det kan komma att röra sig om, även om jag från början 
har haft en ganska så bra aning om vad det kan bli så behövs en djupare 
undersökning göras. Plus att man i detta stadie stadie kanske finner ett 
annat material som är bättre för detta ändamål. Så jag gör research på 
internet, ringer upp och mailar personer med kunskap inom relevanta 
områden. I detta stadie skissar jag på olika lösningar samt bestämmer 
hur jag skall fästa glasskivan.

Jag undersöker hur tekniken kan fungera med att snurra på bordsytan 
och vad som behövs för att möjliggöra detta. Detta görs till största 
delen via telefonkonkontakt med Bertil Karlsson från BK Maskin i 
Göteborg. Vi diskuterar materialet och utformningen på halvcirkeln, 
hur den skall kunna samverka med bordet och bära dess tyngd.1 

1 Telefonkontakt med Bertil Karlsson på BK Maskin 15/4, 21/4, 28/4

Skisser fas 2
Form och konstruktionsskisser
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Jag testar mig fram för att hitta den rätta storleken på bordsytan. Jag 
tycker det är viktigt att bordsytan ska tillåta arbete med A1 format så 
när jag ritar upp storleken i verklig skala är det detta jag måttar utifrån.

Fler skisser på benen görs innan jag tillslut hittar den slutgiltiga 
formen. Jag bestämmer att radien på nedre delen av benet skall följa 
den inre radien på cirkeln. Detta eftersom man kommer att stå och se 
på bordet ifrån en högre höjd och då tror jag att de radierna som då 
ligger med samma yta mot ögat blir skönast för ögat om de är samma.

Då alla ritningar är gjorda är det dags att börja bygga bordet.
Jag beställer glaset och metalldelarna, gör färdigt kapnotan och åker 
till Fellessons för att köpa materialet i furu. Väl på plats ser jag vilka 
dimensioner de har på brädorna och därmed tar jag beslutet att benen 
får vara 3 mm smalare än vad de var tänkta från början. 
Sammanlagt köpte jag 14 m furu i dimensionen 27*120 mm samt en 
bottenplatta i 4 mm furuplywood.

Då jag inte fick mina beställningar på materialprover i glas letar jag 
upp de glas vi har i materialbiblioteket i skolan och gör olika tester med 
dem och med ljuskällan. 
Här kommer jag fram till att jag kan göra ljuslådan grundare än de 
ursprungliga 100 mm. Samt konstaterar att jag på grund av axeln som 
möjliggör vridmomentet inte kan göra den grundare än 50 mm då jag 
behöver material på båda sidor av hålen som skall vara 25 mm i 
diameter, samt att benen och halvmånen är i dimensionerna 50 mm.
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3.1.3 Färgval.
För att bättre hålla mig till min valda estetik valde jag i ett tidigt skede att möbeln skulle målas. 
Det har varit mycket tankar som gått in i valet av färg, allt ifrån vad som passar ihop med både stålet och det 
vita i det screentryckta glaset till vad jag tror att människor uppskattar mest, uppskattar minst och vad jag 
vill visa upp i konsthallen. Jag tog ut färger från min moodboard till visualiseringen och gjorde upp olika 
färgskalor att välja mellan. 
Genom att se på den stilen jag har valt att gå efter; den lite postmodernistiska som till exempel 
Memphisgruppen men med ärliga inslag i funktion och konstruktion, så stod det klart för mig att färgen 
gärna får komplettera både stålet och det vita i glaset. Färgen jag tillslut valde är en smutsrosa i NCS koden 
S3020 R10B.
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Bilder från min moodboard till visualiseringen och de färgskalor som plockades ut därifrån. 



3.1.4 Byggandet av prototypen i bilder
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3.2 Analys av gestaltningsarbete i relation till frågeställning.

Frågeställningen lyder:
Hur kan jag designa en möbel där ljuskällan samspelar med bordet? 
Här ligger tyngden på två ställen, på utformningen av själva möbeln: bordet. Samt på ljuset och vårt behov 
utav ljus.

Med en öppen frågeställning om hur, snarare än att fokusera på målet öppnade jag upp för ett fritt tillvä-
gagångssätt vilket är en metod jag tycker om att arbeta efter.
Ljus: 
Jag hade en tanke om ett poetiskt nordiskt ljus som jag såg fram emot att läsa på om och utforska för att få 
fram användningsområde och utgångspunkt. Detta tycker jag har varit en fröjd och ett roligt arbete med stora 
delar inspiration. 
Bord:
Jag tror att det svåra för mig i denna process har varit att jag har velat göra ett fritt tolkande objekt, samtidigt 
som jag har arbetat mycket praktiskt. Det är två saker som är svåra att väva samman. 
Anledningen till att jag separerade orden ljus och bord var för att jag inte skulle skapa ett traditionellt 
ljusbord. Till en början kändes det bra och jag gjorde undersökningen om ljus helt fritt ifrån tankar om ett 
framtida objekt. Sedan när det kom till formgivningen så kändes det som om jag väldigt tidigt vävde in prak-
tiska aspekter. 
Detta gjorde att jag kände mig kluven, jag både vill slänga mig ut på osäker mark och arbeta undersökande, 
samtidigt som jag älskar att tänka och rita på praktiska lösningar.
Resultatet känner jag talar för något som inte är ett vanligt bord. Det har en annan dimension och jag har 
kunnat lägga in delar av ett friare uttryck under processen. Det finns delar jag gärna hade arbetat vidare med, 
detaljer som jag hade velat utveckla och testa ytterligare men där jag på grund av att kunna gå vidare i pro-
cessen har fått ta avgränsande beslut.

3.2.1 Placering i hemmet.
Möbeln kommer att bli en ganska dyr möbel att producera, i och med att den består av fyra olika material 
och komponenter. Kundgruppen är någon som arbetar med bild på något sätt. Så som till exempel designers, 
inredningsarkitekter, fotografer, illustratörer och andra som gärna ritar vid ett ljusbord.
Bordet har olika fördelar i hemmiljön då det både kan placeras i den allmänna ytan av hemmet, i ett område 
där man får användning av att belysa rummet, och där man strategiskt placerar bordet så att det blir en möbel 
som visas upp i hemmet. 
Det kan också placeras i sovrummet för att använda sig mera av ljusfunktionen och till exempel vakna till en 
tidsinställd ljussättning på bordet.
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4. DISKUSSION
I nuläget är jag nöjd med projektet. Det finns mycket som jag har upptäckt på vägen, och all den kunskapen 
är något som jag ser fram emot att vidareutveckla med Ljuskälla någon gång i framtiden. 

Jag är en person som gärna tar på mig en utmaning för att jag tycker att det är spännande och lärorikt. Sam-
tidigt som jag under utmaningen kanske inte alltid är så nöjd med det valet, så vet jag att man alltid kommer 
ut ifrån utmaningen lite starkare och med lite mer kunskap. Vad jag vill säga är att bordet var en utmaning 
för mig, det är en svår möbel att formge. 

I alla projekt finns delar och idéer som jag inte är villig att tumma på. 
Jag ser projektets styrkor i den justerbara ljussättnigen och framförallt bordets goda affordance, därför 
har jag inte velat ändra på konstruktionen av halvmånen även om det hade underlättat konstruktionen om 
halvmånen hade fäst direkt på ljuslådan med benen utanför den.

Många beslut är tagna för att jag skall kunna realisera projektet på egen hand. Jag valde tidigt att jag ville 
visa en fungerande prototyp på konsthallen och inte en vision. 
Detta har gjort att jag på vägen har upptäckt många andra vägar jag hade kunnat gå. 
Till exempel så är tjockleken på bordsskivan en av dem. Visserligen gick det att gå ned från min första 
gissning på 100 mm till 50 mm men jag vet att man med ledtekniken kan göra belysta skärmar och det hade 
varit någonting som jag gärna arbetat vidare med. En tunn belyst skärm som har olika möjligheter så som 
färger, display av information och ljus. Detta skulle kunna utveckla möbeln till ett arbetsredskap för
designers, arkitekter, inredningsarkitekter, konceptutvecklare och marknadsutvecklare.
Om denna möbel hade producerats i större upplaga hade man behövt göra ändringar i ljuskällan. Ljuskällan 
består i nuläget av tre separata ljuskällor och dessa skulle då behöva sammankopplas till en enhet.
I konstruktionen och tillverkningen finns det också en del andra möjligheter, till exempel så hade jag velat 
utveckla halvcirkeln så att den fungerar som kugghjul, så att den både frigör rörelse och kontrollerar 
rörelsen, alltså ett sätt att få bordskivan att röra sig mjukt.
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Bilaga A

Livscykelanalys 
!
!
Trä -Furu 

Glas - Planglas  

Stål - Kolstål 

LED-ljus 

!



Bilaga A

NATURAL ENVIRONMENT 

!
Tall !
Sand, soda, kalk, magnesium, aluminium, järn, luttringsmedel  1

!
Grundämnet järn, (Olegerat stål får innehålla 0,05-1,3 % kol och det får utöver det bara finnas  
1-2 % andra legeringsämnen och orenheter. Olegerat stål är ett annat namn för kolstål” ) 2

!
!
RAW MATERIAL EXTRACTION 

MATERIAL PROCESSING 

COMPONENT MANUFACTURING 

!
Furu. Tallen fälls, kvistas och kapas. De olika delarna på trädet går till olika användningsområden. 
Det som går till sågverket barkas, sågas och torkas innan det sorteras och transporteras ut.  
70% utav Sveriges landyta täcks av skog, främst barrskog.  !
Planglas tillverkas oftast i en Floatglasprocess. De olika ämnena blandas och smälts vid ca 1550°C i 
en smältugn.  
Därefter följer en process där glasmassan flyter ut på ett bad av smält tenn och temperaturen sjunker 
sakta till rumstemperatur för att undvika spänningar i glaset. 
Därefter skärs glaset i storlek.  3

Glaset som tillverkas på Gfab blästras, screentrycks med miljövänliga vattenbaserade keramiska 
färger som sedan bli bestående i härdningsprocessen.  4

!!
För att få fram råjärn bryter man först malmen.  
Sedan framställes slig som blir pellets som smälts i en masugn. 60% av stålindustrins 
materialanvändning består av råjärn och de andra 40% av återvunnet skrot. 

 https://www.pilkington.com/resources/012_seglasfakta2012_grundlaggande.pdf, Grundläggande 1

om glas, publicerad av Pilkington Floatglas AB, 2012, Hämtad 16/4, Finns i författarens ägo.

 http://www.stålguiden.se/framstallning-av-stal.html, Framställning av stål, hämtad 16/4, Finns i 2

författarens ägo.

 Grundläggande om glas, Pilkington3

 http://gfabsweden.se/produkter/dekorglas/, Dekorglas, Hämtad 16/4. Finns i författarens ägo4

http://gfabsweden.se/produkter/dekorglas/
https://www.pilkington.com/resources/012_seglasfakta2012_grundlaggande.pdf
http://www.st%C3%A5lguiden.se/framstallning-av-stal.html
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För att göra stålet mera hålfast kan det genomgå en process av uppvärmning och nedkylning 
alternativt avsvalning. Utav råvarorna kan man sedan tillverka olika användningsområden och 
produkter, till exempel konstruktionsstål, verktygsstål, plåt eller profilstänger.  !
!
ASSEMBLY & PACKAGING 

!
Innan utlastning emballeras och paketeras ämnena.  !
!
DISTRIBUTION & PURCHASE 

!
Trät som jag använder mig utav är köpt på Fellesons i Växjö. Där sker en viss bearbetning utav 
materialet så som till exempel sågning, hyvling och kapning. !
Väl på Ryds i Växjö får jag köra ut och hämta upp skivan då de ej har utkörning. !
Viss bearbetning kan ske igen beroende på delarna. En del kommer gå från plåt till laserskärning 
och sedan skickas till mig, en annan del kommer att gå direkt från butik till mig. !
!
INSTALLATION & USE 

!
De bitar jag köper bearbetas ytterligare i verkstaden för att måttanpassas efter mina behov. Dom 
ytbehandlas sedan. !
Ingen behandling sker !
Delarna svetsas ihop, borras och putsas upp. !
I ljusbordet kommer tre LED slingor att användas. Dessa två slingor kopplas till samma gateway 
och styrs utav samma anordning. En slinga drar 18 W. !
!
!
!
!
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MAINTENANCE & UP-GRADING 

!
Vid slitage kan ytan behövas målas om, alternativt tas bort och ytbehandlas igen. !
Anledningen att glaset härdats är för att det skall tåla mera påfrestningar.  
Då en härdad glasskiva spricker blir det till miljontals bitar och kan då inte längre användas. !
Kolstål som används i inomhusmiljö korroderar inte. !
Livslängden på lysdioder kan överstiga 50 000 timmar. Ljusflödet kan reduceras under 
driftperioden. Armaturen kan inte uppgraderas. !
!
INCINERATION OF LANDFILLING 

!
Då bordet inte skall användas mera kan alla delar separeras och trämaterialet kan gå till träavfall på 
återvinningscentralen där det flisas och bränns till biobränsle. !
Glas kan återvinnas. !
Återvinning sker på återvinningscentralen där stålet kan återvinnas och bli till stål av samma eller 
andra egenskaper. !
Återvinning LED- Alla lampor i Sverige och Norge skickas till ett företag i Hovmantorp, Småland 
där de krossas och strimlas. Glas och plast sorteras ut. Pulvret skickas till en anläggning i Frankrike 
där processen av att samla ihop sällsynta ingredienser, så som jordartsmetaller, så att de kan 
användas igen.5

 Sveriges Radio, Klotet, LED-lampor miljöbäst, trots bly, Sändes 19 November 2014, Finns i 5

författarens ägo.



www.osram.com/lightify-4you 

User Guide LIGHTIFY App   1  

User-Guide LIGHTIFY App 
Smart connected light  

Discover a new dimension of light 
 
• Control your lights individually or  in groups – at home or on 

the go.  
• Recall preset scenes at any time – it’s  easy  and  

convenient! 
• Give your home an individual touch and choose the right 

light atmosphere for any occasion. 
• Use your light to relax or to work – with the tunable white 

function the perfect light for your personal needs is just a 
swipe away! 

• Use the timer function to automate your lights. 
 

Content

Overview: Symbols and Connection 2

Home: Groups and Scenes 3

Devices: Contro l and Personalisation 5

Extras: Timer Features 8

Settings 9

“For  me,  light  is  for  
reinventing my 
home. What is light 
to  you?” 
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Status 
Possibilities with LIGHTIFY 

User Guide LIGHTIFY App   2  

Cloud connection (from outside the home Wi-Fi) 

 
Cloud connection with internet access via the home Wi-Fi 

 
Local control (no internet connection – limited functionality) 

 
No connection 

 

Your connection to LIGHTIFY 
 
• Your lights can be controlled via smartphone from your 

home or on the go. 
• The symbol on the upper left side of the display gives you 

the information about the current status of the connection. 
• For local control (from within the home Wi-Fi but without 

internet connection) the functionality of the App is limited. 
For example it is not possible to store settings or add new 
lights. 

• Should you have no connection, please check your internet 
and Wi-Fi connection or move within reach of your 
LIGHTIFY system. 

Symbols 

Control your 
lights on the 
go with 
LIGHTIFY 

Password hidden Password shown 

Tap here to show the 
password 
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Home 
Standard settings, status overview, groups and scenes 

User Guide LIGHTIFY App   3  

Tap here to add a group 

Tap here to change the settings of 
the group  (colour, colour 
temperature, dimming level) or to 
change the name of the group 

Tap here to manage the 
group’s  general  
settings: add or delete 
participants, delete 
scenes 

Group settings 

Switch group On or Off 
(including status) 

Tap here to recall scene 
Tap here to change the settings of 
the scene  (colour, colour 
temperature, dimming level 

Tapping on the symbols recalls the 
respective menu item – the active one is 
marked orange 

Tap here to add scene 

Tapping on the symbols recalls the 
respective menu item – the active one is 
marked orange. 

Connection status 

Back  to  “Home” 

Tap here to add colour to Favorites  

Switch group On or Off (including 
status) 

Tap here to rename group 

Coming Soon 

Change colour* 

Choose between 
warm- and cool 
white** 

Dimming 

*   Only for RGB products available  
** Only for products with Tunable White functionality 

Light Control Presets Favorites Camera 

All ON (orange)       /  All OFF (grey) 
Tap here to switch all devices ON or  OFF : 
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Home 
Set Scenes 

User Guide LIGHTIFY App   4  

Manage group and delete scenes 

Tap here to save the current settings as a 
scene: 

Open the group to which you want to add the scene. 

Tap here to change the settings of 
the entire group  (colour, colour 
temperature, dimming level) 

Tap on the group participants to 
change the settings individually  
(colour, colour temperature, dimming 
level). The selected one is marked 
orange. 

Choose a name for the 
scene and press done 

Tap here to manage the goup’s 
general settings 

Swipe here (iOS) or press (Android) 
to delete the scene 

Tap here to add or remove group 
participants 

Tap here to delete the group 
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Change colour* 

Devices 
Standard settings, status overview, add or delete device 

User Guide LIGHTIFY App   5  

Light Control 

Tap here to add a new device 
Tap here to change the settings  
(colour, colour temperature, dimming 
level) 

Switch ON or OFF (including status) 

Tapping on the symbols recalls the 
respective menu item – the active one is 
marked orange 

Connection status 

Tapping on the symbols recalls the 
respective menu item – the active 
one is marked orange. 

Back  to  “Devices” 

Tap here to add colour to 
Favorites  

Switch On or Off  
(including status) 

Tap here to change the name 

Coming Soon 

Choose between warm- 
and cool white** 

Dimming 

Swipe here (iOS) or press (Android) 
to delete the light  

*   Only for RGB products available  
** Only for products with Tunable White functionality 

Choose  “Light  Control” 

Tap here to change the 
default settings 
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Devices 
Default Setting 

6  

Select the colour or dimming level that you want to save and recall with the operation with the regular light switch. 

Tap here to save the selected settings as 
default setting or reset the default setting back 
to factory new 

Tap here to save the selected colour as 
default value 

Tap here to reset the default setting 
back to factory new 

Tap here to cancel 

The default setting now is stored and can be recalled with the regular light switch. 

The progress is indicated 

User Guide LIGHTIFY App  
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Devices 
Add product 

User Guide LIGHTIFY App   7  

Presets 

Tapping on the symbols recalls the 
respective menu item – the active one is 
marked orange. 

Recall the Relax-Mode 

Recall the Active-Mode 

Recall the Plant Light-Mode – this mode is only 
available for RGB products. 

Tap here to add new device 

continue continue 

Choose  “Presets” 
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Devices 
Favorites 

User Guide LIGHTIFY App   8  

Choose the desired colour 
with the colour picker 

Tap here to save 
colour to Favorites 

Choose one of your own 
photos – for this feature you 
need to allow access when 
prompted 

Take a picture 

Camera 

Tapping on the symbols recalls the respective 
menu item – the active one is marked orange. 

Tap on the Favorite you wish to recall 

Choose 
“Camera” 

Choose  “Favorites” 
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Extras 
Scheduler 

User Guide LIGHTIFY App   9  

Tap here to add a new Scheduler 

Tap here to define start time  

Tap here to define end time 

Here you can choose the day where the Scheduler is 
activated. The selected days are marked orange. 

Here you can choose the scene, group or light to which 
the Scheduler should be applied to. 

Tap here to save Scheduler 

Swipe here right to left (iOS) or 
press and hold (Android) to delete 
the Scheduler 

Timer past midnight will be 
marked       
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Settings 
General information, profile- and system settings 

User Guide LIGHTIFY App   10  

Version number, Imprint and Terms of 
Use 

Link to FAQs 

Acknowledgements 

Account Information 

General Settings (1)  
e.g. choose time zone 

Available System Updates (2) 

Reset System to factory new (3) 

Delete groups & scenes or Favorites (4) 

Logout 

(1) (2) (3) (4) 
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Settings 
Update incl. Progress Bar 

11  

1) Start the Update 2)  Confirm  with  „YES“   3)  Update  is starting 4) Tapping on the next arrow 
will show all Devices that 
require an update  
(including progress bar)  

4)  The progress is displayed for all devices that require an update. Devices that are already up to date are not displayed. The Update 
can  be  aborted  (press  „Cancel“)  and  restarted  (see  step  1) at any time. 

User Guide LIGHTIFY App  




