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Abstrakt 
Mitt examensarbete handlar om ett sammarbete mellan mig som designer och företaget Globen 

Lighting. Jag skapade en dekorationsbelysning med skandinavisk minimalism, på vägen dit stötte jag på 

många val och det är dem jag redovisar här.  
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund 

Jag har sett mina år här på produktdesign programmet som ett tillfälle att lära och att utvecklas, men 

det finns en skillnad mellan skolmiljön och arbetslivet och jag ville få en bättre förståelse för hur det kan 

se ut när jag är eximinerad och ska börja arbeta. Så jag var väldigt mån om att få kontakt med ett företag 

som ville göra ett sammarbete med mig.  

Jag kom sedan i kontakt med vd:n för Globen Lighting, Alexander Mayenberg Hall. Globen Lighting är ett 

belysnings företag som är lokaliserade i Svenljuga. Jag frågade om de hade någon brief om vad dem ville 

att jag skulle göra för sorts armatur, och det fick jag! Jag bad om en brief från dem för att det är så jag 

vill arbeta i framtiden, att jag får ett uppdrag och kommer med mina lösningar eller idéer på det. 

Uppgiften jag fick från Globen Lighting var att skapa en dekorationsbelysning i trä, med skandinaviskt 

fokus och eventuellt kombinera trä med andra material. 

 

1.2 Projektbeskrivning 
Projektets huvudmål var att skapa en belysning som ger ett ambient ljus, dekorationsbelysning. Den 

skulle inte ha funktioner så som punktbelysning. Lampan jag ska designa ska passa in i uppgiften jag fick 

från Globen Lightning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projektet är att skapa en belysning som passar Globen Lighting och att jag ska få en 

bättre uppfattning om hur det känns och fungerar att arbeta för ett företag.  Ta hänsyn till dem i  

design-  och tillverkningsprocessen.  

 

1.4 Metoder 

Jag har använt mig av metoder som passar in till designprocessen så som identity tool kit (ITK), olika 

boards och olika uteslutningsmetoder för att komma fram till den designen som passar Globen Lighting 

och mig bäst. Jag har också använt mig av olika former av analyser, tex konkurrent analys för att se 

varför de är konkurrenter. 

1.5 Avgränsningar 

Mina avgränsningar har varit att göra en belysning som kan tillverkas idag, med det menar jag att den 

ska inte innehålla teknink som inte finns idag. Jag kommer också att anpassa mig till vad företaget 

Globen Lightning kan tillverka, alltså jag kommer att använda mig utav deras tillverkningstekniker, 

material och ljuskällor. 



2. Research 

2.1 Globen Lighting 

“Globen Lighting arbetar med att kombinera design, funktion & känsla inom interiörbelysning.  

Fokus på unicitet & kreativitet är centralt på vår resa dit...1”  

Såhär beskriver Globen Lightning sin filosofi.  

 

“Globen Lightings definition av design går bortom blott den utseendemässiga 

 utformningen av en armatur. Vi tror på att kombinera funktionalitet, estetik & livsglädje.  

Vi söker därför också förmedla ett spännande, nytänkande & upplyftande formspråk, vars grund skall 

ligga inom kreativ design.  

Det är design för oss - att erbjuda produkter som berikar människors liv, på MÅNGA sätt.” 

 

Historien bakom Globen Lightning började med Anders Hall, 1972 han var ingen lamptillverkare från 

början utan han tillverkade papperstallrikar och han hade en farbror som tillverkade ostkupor i plast. 

Farbrorn fick en order på 5 000 ostkupor. När Anders farbror var färdig med ostkuporna som var nästan 

redo till att skickas till företaget som hade beställt dem så gick det företaget i 

konkurs och Anders farbror stod då med 5 000 ostkupor. 

 Vad gör man med 5 000 ostkupor?  

Anders Hall fick det i uppgift att lösa problemet, han 

borrade ett hål och limade på fransar ner i kanten och satte 

dit belysningsupphäng. “Stina” fick den lampan heta och 

den såldes så pass bra att strax där efter kom bordslampan 

“Bullen” som består av två sammansatta ostkupor på en fot.  

Globen Lightning är ett företag som säljer sina lampor främst i Sverige, Norge och Danmark, men de 

säljer även i europa och ända bort till Singapore2.  

För att förstå Globen Lightning mer och för att gör ett så bra jobb åt dem som möjligt frågade jag min 

kontaktperson om vilka deras målgrupp var. Alexanders svar:  var kvinnor mellan 20-45 år och de är 

inredningsintresserade och pålästa. De är medel- till höginkomsttagare och de bor främst i city än 

landsbyggden. 

Jag frågade även om de hade några konkurrenter. Pholc, By Rydéns och Aneta sade han var deras 

främsta konkurrenter.  

 
                                                 
1
 http://globen.net/startmeny/swe_history.html  

2
 http://www.globen.net/afkarta/globen_afmap.asp  

”Stina” ”Bullen” 

http://globen.net/startmeny/swe_history.html
http://www.globen.net/afkarta/globen_afmap.asp


2.2 Analys 

2.2.1 Sortiment-analys 
Jag gjorde en sortiment analys ( se bilaga A ) på Globen Lighting och deras främsta konkurrenter för att 

förstå varför deras produkter konkurrerar mot varandra. En sortiment analys är när man analyserar vad 

företaget har i deras sortiment just nu. I min sortiment analys valde jag att inte ta med alla företagens 

produkter för att alla fyra företag har väldigt många produkter i deras sortiment, så jag kollade igenom 

hela sortimenter hos alla företagen och sedan valde jag ut  några proukter som skulle visa på variation 

hos företagen. De fyra företagen har mycket liknande produkter och många som känns som att de är 

varianter av varandra. Jag anser att jag såg tydligt varför min kontaktperson från Globen Lightning sade 

just Pholc, Aneta och By Rydéns som konkurrenter. 

2.2.2 Konkurrent-analys 
Jag gjorde även en konkurrent analys ( se bilaga B ) vilket innebär att jag satte två poler mot varandra 

och sedan satte jag in alla fyra företagen vad jag ansåg att de passade bäst in. Detta gjorde jag för att 

tydlighetgöra om vart de olika företagen låg i förhållande till varandra på skalan mellan de två polerna. 

Detta är baserat på egen obervation och research på alla fyra företagen. Konkurrent analysen visade att 

Globen Lightning kan bli mer funktionella och mer nytänkande för att sticka ut mer från de andra 

företagen. Detta var något jag tog med mig i min skissprocess. 

2.2.3 Svenska hem 
För att få en bättre förståelse för vilken typ av miljö jag designer min lampa till så valde jag att göra en 

lite undersökning på hur det faktiskt ser ut i svenska hem. Isället för att besöka massa hem och på så 

sätt bara få dem i närheten så använde jag mig av internetsidan hemnet! Där läggs alla typer av 

bostäder ut och jag kan kolla hur människor bor i hela Sverige. Visst kan jag inte kolla igenom alla 

bostäderna som ligger ute till salu men jag har valt ut att ta den 5 nyaste utlagda objekten i Skånes-, 

Stockholms-, Värmlands- och Norrbottenslän. Jag tog de senaste objekten som lagts ut är för att få en så 

bra spridning som möjligt utan att välja kategorier på hemnet, jag vill inte enbart se tex de dyraste 

husen och istället för att sitta och välja ett hus från varje kategori så tittar jag på dem 5 nyaste inlagda 

objekten.  

Jag valde också att enbart titta på vardagsrummet och analysera belysningen där för att även i en liten 

etta är vardagsrummet i centrum, det är något alla bostäder har. Jag valde också vardagsrummet för att 

det är oftast där man har dekorationsbelysning.  

Vad jag anser är dekorationsbelysning är den typen av armatur som inte har någon mer funktion än att 

ge ifrån sig ambient ljus, alltså ingaspotlights, läslampor och taklampor räknar jag in till 

dekorationsbelysning. 

 

 

 



Min fråga under denna researchen var just hur många ljuskällor finns det i ett vardagsrum och hur 

många av dem är enbart för de dekorativa.  

Min slutsats blir att 17 av 20 har dekorationsbelysning i deras vardagsrum. Vilket är en tydlig majoritet. 

Vi människor vill omge oss med vackra saker och därför köper vi tex dekorationsbelysning som inte 

nödvändigtvis fyller någon större funktion utan bara vårat behov utav att vackra saker.  

11 av 20 har mer dekorationbelysning i vardagsrummet än annan form av belysning. Detta anser jag 

tyder på att i våra vardagsrum används inte så mycket belysning. Ett skäl kan vara att vi har oftast en tv 

som ger ifrån sig väldigt mycket ljus och det är en plats i huset där man inte behöver lika bra ljus som i 

tex köket där man vill ha det ljust när man tex lagar mat osv. Vi vill ha en stämning i våra olika rum när vi 

gör olika saker. Jag kan relatera detta till min egen vardag, när det är filmmys hemma på helgen så vill 

jag inte ha en stark taklampa på utan jag vill ha en mer dämpad belysning. 

2.2.4 Ljuset påverkan 
Vi har under all tid vetat att vi påverkas av ljus. Vi påverkars fysiskt, emotionellt och biologiskt. Vi 

människor har tappar och stavar på våran näthinna och  år 2002 upptäckte en tredje receptorn som 

komunicerar direkt med hjärnan som styr vår dygnsrythm och vår biologiska klocka. Denna tredje 

receptorn påverkar utsöndringen av melatoni och kortisol, vilket är sömn- och stresshormon. Fagerhult 

skriver att indirekt ljus som reflekteras från väggar och tak påverkar människans välbefinnande positivt3.  

I ett vardagsrum händer många olika saker, tittar på tv, mysa, umgås, läsa,vila, äta, spela, träna m.m. 

Det händer mycket i ett vardagsrum men för att ha belysning för alla tillfällen kan dela upp rumet i olika 

”ljusrum” vilket betyder att man delar in belysningen för de olika aktiviteterna. De olika aktiviteterna 

kan vara läsning, TV tittande, mys, arbeta och städning4. 

I en intervju IKEA gjorde med belysningsexperten Jonas Carlehed berättar han att stämningsljuset är 

viktigt för trivseln i rummet. Det är det för att den mjukar upp kontrasterna som bildas av exempelvis 

läslampor och spotlights och han säger även att man ska ta hjälp av dimmers5.  

 

2.2.5 Trä 

Trä har stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä 

utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder 

koldioxid. Det är ofta också både väsentligt lättare och billigare att bygga i trä än i andra material. Trä är 

därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och 

avfall sett ur ett livscykelperspektiv6 . 

 

                                                 
3
 http://www.fagerhult.com/sv/Supportcenter/Ljus-och-halsa/ 

 
4
 http://www.lampan.se/sv/belysning-inomhus  

5
 http://livethemma.ikea.se/hur-manga-lampor-har-du-i-ditt-vardagsrum/  

6
 http://www.traguiden.se/om-tra/miljo/  

http://www.fagerhult.com/sv/Supportcenter/Ljus-och-halsa/
http://www.lampan.se/sv/belysning-inomhus
http://livethemma.ikea.se/hur-manga-lampor-har-du-i-ditt-vardagsrum/
http://www.traguiden.se/om-tra/miljo/


3. Skissprocess 

Jag har valt att dela upp mina skisser i kategorier. Varför? Jo för att jag kom in i olika faser under 

skissande, jag skissade på olika ideér och olika ordningar. Detta är i kronoligisk följd.  

 

3.1 Massivt 

När jag började skissa så skissade jag väldigt mycket med massivt trä, jag har sett bland annat skålar och 

pallar i massivt trä som inspirerade mig väldigt mycket. Det var därför jag började skissa armaturer med 

massivt trä.  

Jag försökte hela tiden tänka på tillverkningsmetoder om hur Globen Lighting skulle göra för att 

tillverka den. Jag tänkte enkla former med en lite twist. Jag hade inte tänkt på i detta stadiet att trä är 

ett levande material som kan rör på sig och eventuellt spricka. Jag fick feedback om det av min 

handledare och det var något jag kände att jag måste ta hänsyn till.  

 



3.2 Justerbar  

De justerbara skisserna jag gjorde var dessa två jag fastnade med för. Den som ser ut som ett ägg 

skulle ha två infasningar på två sidor så att man skulle kunna lägga den ner. 

Den andra med ben var tanken att man skulle enbart justera bländskyddet. Bländskyddet skulle då vara 

opak  på den delen som är platt och sedan på den runda delen skulle den vara transparent. Varför man 

då skulle kunna justera den var för att du inte skulle bli bländad. Det var ur denna jag började tänka på 

att man kanske skulle kunna sitta armaturen.  

Nackdelarna båda dessa var att det inte fanns någon större mening med att kunna justera dem, det 

ändrade bara utseende hos dem båda lamporna men inget med inget större mening. Nackdelen på den 

med ben var också att den är svår att tillverka, man hade fått använda sig av cnc teknik. 

Trä som material är också svårt att förut se vad som kommer att hända med det under tiden. Trä är ett 

levande material och kommer att röra på sig med tiden vilkan kan förstöra armaturen.  

 

3.3 Sittbar   

Den andra kategorin är en armatur man ska kunna sitta på och exempelvis använda som pall när man tar 

på sig sina skor. Jag kom in på denna kategorin  för att jag fick feedback på en annan skiss jag hade om 

att den hade varit cool om man skulle kunna sitta på den, så jag skissade upp några. 

 Jag hörde faktiskt med Alexander, min handledare på Globen Lighting om detta var något som 

intresserade dem. Jag frågade dem för att mitt mål med detta projektet var att sammarbeta med ett 

företag och för att sammarbeta på bästa sätt måste jag ta hänsyn till vad dem tycker.  

Alexander berättade om en liknande armatur man kan sitta på. De hamnar oftast mitt i rummet och då 

blir det problem med vart sladden ska vara och liknande problem. Därför valde jag inte gå vidare med 

denna idén.  



3.4 Böjträ 

Jag har döpt den tredje kategorin böjträ. Jag kom in på böjträ för att jag fick feedback på en handledning 

att göra något i massivt trä som jag var inne på från början för att Globen Lighting ville att trä skulle vara 

det materialet som skulle ha huvudrollen. Så då tänkte jag: vad kan man mer göra med trä som inte inte 

är massivt? Som är lättare att tillverka, att man inte behöver någon cnc fräs.  

Jag började skissa på armaturer som bestod av  böjträ och tyckte om enkelheten i dem. Jag började fatta 

stort tycke om dessa modellerna just för dess enkelhet och jag kände att de passade in på briefen jag 

fick av Globen Lighting. Skandinaviskt och trä som material. Träet i dessa skisserna tycker jag syns och 

får huvudrollen precis så som jag tolka deras uppgift.  

 

 

 

 

  



3.5 Ljustester 

Ljuskällorna fick jag från Globen Lighting. Det är inte den jag kommer använda mig av i slutet kom jag 

fram till under ljustesterna, de gav ifrån sig för lite ljus och glaskolven var för stor. De var samma 

ljuskälla, den ända skillnaden var att den ena var transparant och opak. Detta gjorde att de gav helt olika 

ljus. Den som var transparant gav en tydligare ljuspunkt än den som var opak.  

 

Jag byggde sedan upp mina armaturer som jag hade valt att gå vidare med. Jag gjorde böjträet i 

kapaskiva och en semi transparant plast fick illustrera bländdskyddet. Jag gjorde modellerna i skala 1:1 

för att få den rätta storleksuppfattningen. Jag fick göra hål i kapaskivan så att ljuskällan kunde vara inuti 

armaturen. 

Min önskan var att hela bländskyddet skulle få ett så jämt ljus över sig 

som möjligt men det blev en väldigt tydlig ljuspunkt. Detta kan bero på 

jag använde mig av ett plast ark istället för ett riktigt bländskydd. Men 

oavsett om jag hade använt mig av det bländskyddet jag kommer 

använda mig av så hade det blivit en ljuspunkt ändå.  

Just för att armaturen jag designade inte är så djup, vilket gör att 

ljuskällan kommer nära själva bländskyddet och det gör att ljuspunkten 

syns tydligare.  

  



3.6 Feedback 

I detta läget ville jag veta vad Alexander på Globen Lighting tyckte om mina olika förslag, för att jag 

designar trots att till dem. Jag skickade iväg dessa skisserna nedanför till Alexander för att få höra hans 

tankar.  

Alexander gav mig användbar feedback! Han hade rådfrågat flera kollegor från olika avdelningar om 

vilken jag skulle satsa på och gå vidare med. Jag fick både kommentarer på hur själva tillverkningen 

skulle gå till och vilken dem tror skulle passa dem i framtiden.  

Han gav mig inte bara feedback på mina skisser utan på vad jag ska tänka på i framtiden när jag visar 

skisser på armaturer och det var bland annat att jag ska  berätta vilken sockel jag hade tänkt att använda 

mig av.  

Han gav bland annat kommentarer att det är alltid bra med produkter man kan justera själv som kund. 

Av den feedbacken jag fick så var det en tydlig ”vinnare” den som har orange ram runt sig. 

Kommentarerna jag fick på denna var att de gillar tanken med böjd faner och att det har varit borta ett 

tag så detta känns nytt och fräscht. Den får inte vara för stor för att den ska vara lätt placerad och sedan 

kommenterade han bländskyddet om hur det skulle kunna fungera.   



4. Koncept 
 

 

Efter att ha fått feedback från Alexander så valde vi att jag skulle arbeta vidare med den armaturen som 

hade böjd faner. Detta var inte enbart Alexanders beslut utan mitt också, hans och Globen Lightings 

åsikter vägde mycket men jag såg också mest potential i denna armaturen.  
 

Olika problem jag behövde fixa på denna armaturen är att träet kommer vilja röra på sig och vilja öppna 

sig, vilket gör då att bländskyddet inte hade passat längre. Den runda formen ger uppfattningen om att 

man ska kunna vrida på den. Detta var inget jag hade tänkte på men jag höll med.  

Men skulle jag göra det möjligt att kunna vrida på den eller skulle jag låta den vara som den såg ut just 

då?  

Det med att göra så att den skulle kunna justeras på detta sättet blev ett problem. Eftersom att jag hade 

tänkte att sladden skulle komma ut från ”klossen” som gör att armaturen håller den positionen jag vill. 

För att då kunna göra den rörligt skulle kräva att den gick på något form av spår.  

Vilket ger en till detalj längst hela böjträdelen. Detta var något jag anser skulle ta bort en del av 

enkelheten i designen. Det skulle också blivit dyrare tillverkningsmässigt. Sladden skulle också bli ett 

problem om den skulle komma ut ur klosen eftersom att ljuskällan inuti armaturen sitter fast på insidan 

så blir avståndet längre eller kortare beroende på i vilket läge armaturen befinner sig i.  

 



Jag valde att lägga det problemet som ett sidospår ett tag för att färdigställa utseendet på klossen först.  

Jag gjorde lite olika förslag i SolidWorks för att få de rätta vinklarna och proportionerna.  

Dessa bilderna skrev jag sedan ut och bad klasskamrater göra plupp-metoden. De fick tre pluppar per 

person och sedan fick dem sätta dessa plupparna på dem eller den armaturen de tyckte såg bäst ut. 

De armaturerna som fick flest pluppar var dem som har orange ram runt sig. Jag tyckte också att dem 

såg estetiskt bäst ut, ger ett fint samspel med resten av armaturen.  

Det med triangeln som kloss anser jag ger ett renare, mer milinalistiskt intryck. De kan beror på att det 

inte blir någon mellanrumsform som det bli med den runda klossen. Vilket också blev ett argument till 

varför jag valde att gå vidare med den klossen.  

 

   

  



5. Lösningar 
Under delredovisningen kom det fram många frågtecken.  

Hur får jag böjträet att inte börja flexa?  

Det diskuterades fram och tillbaka. Det kom upp bland annat ideér som att ha någon metal ram inuti 

som böjträet skulle sitta fast i som höll den på plats. Jag valde att inte gå vidare med den idén för att jag 

ville se om jag kom flera lösningar som kanske skulle kunna bidra till armaturen.  

Efter ett tag kom jag fram till att att man hade kunnat göra något på sidan av armaturen. Gjorde jag 

något med den så kanske det skulle lösa ett tidigare problem jag hade med bländskyddet. Att det inte 

skulle bli ett jämt ljus på hela bländskyddet.  

Detta är ett problem som jag helt och håller inte kan lösa om jag håller mig till mina avgränsningar om 

att använda mig enbart av det Globen Lighting använder sig av. Jag kommer att använda mig av en E 27 

sockel och det betyder att det bir någon form av glödlampa men problemet med ett jämt ljus på 

bländskyddet hade löst sig genom att använda sig av en led list som hade suttit fast på insidan av böjträ 

delen.  

 

Jag ska då göra en ”måne” på båda sidorna och det skulle göra att man kan fästa böjträ delen i så att den 

låser sig och inte vill flexa. Detta skulle också betyda att själva ljuskällan skulle sitta på insidan av böjträ 

delen och det skulle det göra lättare rent tillverksmässigt. Min första tanke var att socklen skulle vara 

nersjunken i klossen men då hade det blivit ett till moment i tillverkningsprocessen.  



 

 

Jag testade sedan lite olika varianter på hur det skulle kunna se ut på sidan om jag inte valde mån-

formen. Jag testade bland annat en som gjorde att riktningen på ljust blev mer tydligt och sedan en där 

nästan hela sidan var täckt. Ingen av dessa tyckte jag talade lika mycket med resten av armaturen som 

mån-formen gjorde.  

Under delredovisningen sades de att kanske skulle testa att skippa klossen under och bara låta den ligga 

på bordet. Jag gjorde sedan upp det i SolidWorks men jag gillade inte riktigt uttrycket i den.  

Jag började hoppa tillbaka till mitt sidospårs problem. Om den skulle gå att justera och hur skulle det 

fungerar. Ritade i SolidWorks en linje på böjträ delen för att få en bättre bild på hur det hade sett ut om 

det hade varit en skena undertill som armaturen gick på.  

Jag var inte helt såld på den idéen... Jag kände att det skulle bli massa extra arbete i 

tillverkningsprocessen, man skulle då behöva fräsa ner denna skenan för att få det att se snyggt ut. Man 

skulle också behöva göra något med vikten på armaturen, så att den inte skulle kunna glida ner till där 

den är som tyngst, vilket är där sockeln och själva ljuskällan sitter. Så då hade man fått lösa de på något 

sätt, vilket hade lett till ännu mer tillverknings moment.  

Men jag kände ändå att jag ville lösa det justerbara.  

 

 

 

 

 

 



Efter mycket funderande fram och tillbaka så kom jag fram till en lösning. Klossen och resten av 

armaturen skulle inte sitta fast i varandra. Man ska helt enkelt kunna lyfta upp och bestämma hur man 

vill att den ska vara riktad. Men min tanke var ju att ha sladden ut genom klossen. Jag valde att inte ha 

det för att då skulle problemet med att sladden behöver kunna röra på sig. Så jag löste detta genom att 

ha en baksida på lampan och från ”mån-formen”  på en av sidorna skulle det borras ett hål där sladden 

kommer ut.  

 

När hade löst problemen med böjträet och justerbarheten, kände jag mig klar med designen. Jag tyckte 

att den levde upp till uppgiften jag hade fått från Globen Lighting. Skandinaviskt, trä som huvudmaterial 

och en dekorationbelysning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Resultat 
Mitt resultat av mitt examensarbete blev en dekorationbelysning gjort av björk som träslag och ett vitt 

bländskydd som är flexibelt nog att kunna böjas. De har den skandinaviska enkelheten med inga onödiga 

dekorationer eller funktioner. Den går att justera lätt om man skulle vilja ha den på ett speciellt sätt.  

Bländskyddet ger ingen tydlig ljuspunkt vilket gör att ögat inte automatiskt drar sig till den punkten utan 

man kan fokusera på annat i rummet. Den är dimmbar, vilket också gör att användaren kan bestämma 

själv vilken ljusstyrka hen vill ha efter aktivitetens behov.  Lampan passar i de flesta rummen tack vare 

sin enkelhet.  

 

  



7. Slutsats 

Jag börjar med att skriva att jag är väldigt nöjd med mitt examensarbete. Jag känner att det är 

genomarbetat och att resultatet blev bra. Det finns alltid saker man hade kunnat gjort annorlunda men 

jag är nöjd. 

Mitt huvudmål med detta projektet var att få sammarbeta med ett företag och få en förståelse för hur 

det kan se ut när man gör det och det känner jag att jag har lyckats med. Alexander på Globen Lighting 

har varit väldigt öppen och hjälpsam med allt som har med hur det går till att göra.  

Mitt andra mål var att leverera en produkt som stämde in på uppgiften jag fick och det anser jag också 

att jag lyckades med. Lampan är funktionell och enkel, precis som skandinavisk design är.  
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