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 II 

Sammanfattning 

 
Det här är en rapport som behandlar examensarbetet i integrerad 
produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Projektet sker i samarbete med ett 
företag som tillverkar dörrar och vill utöka sitt tillbehörssortiment med en 
produkt i marknadssegmentet mellan fönster och LED-ljus för att belysa 
taburentrén och underlätta för användaren att vistas i tamburen. 
Utvecklingsprocessen för denna produkt började med en omfattande förstudie 
följt av identifiering av aktuella miljöer, insamling av mätdata via mätningar av 
belysningsstyrka samt teoretiska beräkningar på produktens geometrier såsom 
ljusinsamlingsarea. Den samlade kunskapen ledde fram till ett 
konceptgenereringsstadie, konceptutvärdering samt prototypframställning. 
Detaljutvecklingen av det slutgiltiga konceptet baserades i stort på tekniska och 
fysiska egenskaper. Resultatet blev undermåligt och nådde ej upp till eftersträvad 
belysningseffekt med de identifierade randvillkoren, på grund av oförutsedda 
effektförluster. Tas produkten ur ramarna för randvillkoren och istället användas 
i mer gynnsamma förhållanden blir resultatet betydligt bättre.  
Slutsatsen blir att passiv insamling av diffust ljus är möjligt men inte effektivt och 
framförallt inte kompatibelt med, i detta fall, krav på hög säkerhet och lågt pris.  
 
 
  



 III 

Abstract 
 
This is a report which covers the bachelor degree project in Product Design 
Engineering at University of Skövde. The project is conducted in cooperation with 
a company that manufactures doors and wants to expand their accessory range 
with a product in the market segment between windows and LED-lights to 
illuminate the very entrance of an apartment and provide the user with sufficient 
light. The development process for this product began with a comprehensive 
prestudy followed by identification of relevant environments, collection of target 
data through measurements of illumination, and theoretical calculations of 
product geometries such as light collecting area. The combined knowledge led to 
a generation stage, evaluation stage and prototype production. The result became 
substandard and did not reach the desired lighting effect with the identified 
boundary conditions due to unforeseen power losses. If the product is taken out 
of these boundaries and instead used in more favorable conditions, the result is 
significantly better.  
The conclusion is that passive collection of diffused light is possible but not 
effective and above all incompatible with, in this case, high security and demands 
for low costs. 
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Listade förkortningar och definitioner av begrepp 
 
Cd: Candela, definieras som ljusstyrkan i en given riktning från en ljuskälla 
DFMA: Design for Manufacture och Assembly 
FMEA: Failure mode och effects analysis, feleffektsanalys 
IR: Infrarött ljus 
Lm: Lumen/Luminous flux, Ljusflöde 
Lux: Belysningsstyrka, definieras som en lumen per kvadratmeter 
UV: Ultraviolett ljus 
Det dörrtillverkande företaget/ Företaget: Uppdragsgivaren vars namn är 
sekretessbelagt  
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1 Introduktion 

 Bakgrund 
Det dörrtillverkande företagets affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra 
och sälja dörrar och portar samt andra enheter med speciella krav inom brand, 
ljud och säkerhet. Dörrarna säljs på marknaden i Norden och via etablerade 
kanaler i andra länder. Företaget vill komplettera sin tillbehörslista med ett 
passivt system, ett system som inte tillförs energi till, för att belysa mörka 
lägenhetstamburer med hjälp av det befintliga ljuset i utanförliggande utrymme. 

 Problemformulering och avgränsning  
Premissen för behovet är att tamburer i lägenheter sällan är placerade mot 
ytterväggarna på ett bostadshus och därför inte har några fönster som släpper in 
naturligt ljus, därför måste konstgjort ljus tillföras med hjälp av elektrisk 
belysning. Däremot är korridoren eller trappuppgången utanför ofta upplyst av 
fönster eller lampor. Det är genom passiv insamling av detta ljus som behovet av 
ljus i tamburen skall uppfyllas. 
Det dörrtillverkande företaget var tydliga med att produktutvecklingen skulle 
avgränsas till just ljusöverföring via “fiberoptik eller motsvarande” då lösningar 
såsom fönster och LED-belysning redan finns i sortimentet.  

 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla ett tillbehör till en av företagets existerande 
produktserier av dörrar, som ska överföra dagsljus via fiberoptik eller 
motsvarande till tambur i lägenhet. 
Ett av företagets viktigaste krav var att lösningen inte ska påverka dörrens 
säkerhetsklassning på något sätt, vilket implicit innebär att lösningen ska uppfylla 
alla de säkerhetsklassningar som beskrivs i företagets prestandadeklaration.  

 Mål 
Målet är att ta fram ett konstruktionsförslag och prototyp på en produkt som löser 
behovet och uppfyller kraven, göra en kostnads- och investeringsberäkning för 
produkten, visa på miljöaspekter och analysera miljöpåverkan samt skriva en 
rapport på genomförandet av examensarbetet och redovisa resultatet på 
Högskolan i Skövde samt Företaget. 
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2 Metod  
Då projektet handlar om att utveckla en produkt som i dagsläget inte finns på 
marknaden finns det inga produkter att utvärdera mot, varför det finns ett stort 
behov av att få en bred kunskapsbank att basera beslut på. Projektets process 
inleddes därför med en omfattande förstudie för att skapa en bred kunskapsbas 
för att kunna göra korrekta beslut och avvägningar angående produktens funktion 
och utformning senare i processen, samt ligga till grund för kravspecifikationen 
som är det styrande dokumentet för produktutvecklingen. Efter förstudien 
inleddes den kreativa fasen med konceptgenerering. Det är i detta skede flera 
metoder för att stimulera och tänka vitt och brett nyttjas för att tillslut resultera i 
ett flertal koncept. Nästa fas är konceptsållningen, där koncepten ställs mot 
varandra och det bästa ur flera avvägda aspekter går vidare.  
Det slutgiltiga konceptet står sedan inför vidareutveckling på detaljnivå där 
material, dimensioner, självkostnadskalkyl och miljöpåverkan fastställs och 
beräknas. Slutligen ska en prototyp tillverkas. Då projektet är relativ baktungt och 
kräver mycket arbete med det slutgiltiga konceptet då det i princip ska kunna tas 
i produktion efter att projektet avslutas är målsättningen att ha ett slutgiltigt 
koncept efter halva tiden.  
En designprocess som beskrivs av Nigel Cross (2008) är French’s modell, som 
bygger mycket på iterationer mellan analys och konceptutveckling, se Figur 1.  
 

 
Figur 1: Frenchs designmodell som använts som huvudsaklig process 

Metoden beskriver att det är viktigt att identifiera de begränsningar och 
randvillkor som finns, vilket planeras att göra i form av en kravspecifikation. 
Frenchs modell beskriver också att mycket sker i slutskedet av processen då 
detaljkonstruktionen genomförs, vilket projektet även är planerat efter, samt även 
på grund av tidigare erfarenheter.  
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Ett kontinuerligt mål är att ha ett miljöpåverkans- och hållbar utvecklingstänk 
igenom att säkerställa att Företagets existerande miljöpolicy efterföljs, i form av 
att medverka till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle samt uppfylla kraven 
i miljödatabaserna som dörrarna produkten ska appliceras på redan återfinns i. 

 Förstudie 
Arbetet inleddes med en förstudie i syfte att bygga upp en nödvändig 
kunskapsnivå kring huvudproblemet, delproblem, existerande tekniker och saker 
som behöver tas hänsyn till under projektets gång. Detta är viktigt för att inte 
felaktiga beslut ska fattas om saker som saknar vetenskaplig grund i processen. 

 Marknadsanalys 
En marknadsanalys genomfördes för att utforska befintliga lösningar på liknande 
problem med fokus på solljusinsläpp, för att på så vis identifiera vilka typer av 
tekniker som används inom området. Analysen genomfördes innan 
litteraturstudien för att få en uppfattning om vilka områden som är relevanta för 
dagsljussystem och vilka områden som bör undersökas mer då projektgruppen 
inte hade någon tidigare erfarenhet av detta område. De lösningar som främst 
analyserades var de som använde olika typer av tekniker, istället för att analysera 
flera olika lösningar med samma eller snarlika tekniska lösningar. De identifierade 
lösningarna och deras tekniker finns sammanställda i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Sammanställning av marknadsanalysen, med identifierade fördelar och nackdelar 

 
De tekniker som presenteras i tabellen har olika för- och nackdelar, där de aktiva 
har den stora fördelen att de anpassar sig för optimala förhållanden men har även 
nackdelen att de bara är anpassade för direkt solljus samt kräver elektricitet för 
att fungera, något som Företaget specifikt poängterat att de inte vill ha. De passiva 
teknikerna har fördelen att de är just passiva och inte kräver någon ström, men 
har nackdelen att de inte anpassar sig efter var solen står på himlen. De 
identifierade teknikerna delades upp i olika dellösningar i kategorierna kollektor, 
ledare samt spridare, detta på grund av att de är de fysiska delkomponenter till 
hela tekniken som kan identifieras bland alla lösningar. Under kollektor 
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identifierades aktiva heliostater, olika typer av traditionella linser och 
fresnellinser bland annat Solatubes raybenderlins Se avsnitt 2.1.2.4. 
En aktiv heliostat är en anordning som med hjälp av sensorer reglerar 
insamlingsvinkeln och kan därmed följa solen under soltimmarna för att 
säkerställa en konstant ljusstyrka. Principen bygger på att speglar koncentrerar 
ljuset mot en punkt för att kunna ledas vidare, exempelvis genom fiberkabel. 
Heliostater har dock begränsningarna att de tar stor plats och inte går att 
applicera på diffust ljus. De aktiva lösningarna skulle dock kunna användas som 
inspiration till reglerbara kollektorer som inte kräver ström utan istället reglering 
för hand.  
De passiva lösningarna kan till skillnad från de aktiva lösningarna, inte följa solen 
och därmed inte optimera insläppet av direkt solljus. Detta finns det dock inget 
behov av, då det huvudsakliga ljuset som kommer att tillhandahållas är diffust ljus 
(se avsnitt 2.1.2.1) som kommer från alla riktningar vilket gör att den inte kan 
optimeras för en specifik vinkel. 
Under ledare identifierades fiberoptiska kablar med solid glaskärna, fiberoptiska 
kablar med flytande kärna samt reflektiva rör beklädda med anodiserad 
aluminum (Darula, Kocifaj och Mohelníková, 2013). Under spridare identifierades 
både spotlightliknande lösningar från Parans (Lighting, 2017) samt plafonder för 
distribution av ljuset (Monodraught.com, 2017). 
Slutsatsen av marknadsanalysen visar att det inte finns några färdiga lösningar 
som kan appliceras direkt på detta projekt, anledningen tros vara att diffust ljus 
inte går att koncentrera på samma sätt som direkt ljus och att detta försvårar 
utvecklingen av en sådan produkt (se avsnitt 2.1.2.1). Detta innebär att projektet 
kommer att fokusera kring hur ljusgenomföring kan ske utan hjälp av fokusering 
och vilka begränsningar detta medför. 

 Litteraturstudie  
Litteraturstudien genomfördes vid Högskolan i Skövdes bibliotek med syfte att 
identifiera relevant fakta att basera eventuella beräkningar på, samt ge ökad 
förståelse om ljus och dagsljus i allmänhet. Litteraturstudien syftar även till att 
behandla mer specifika områden såsom fiberoptik, ljusbrytning och andra 
tekniker som identifierats under marknadsanalysen såsom linser samt olika 
medium för att leda ljuset utöver fiberoptik.  

  Dagsljus 
Ljus är elektromagnetisk strålning i olika våglängder, där det synliga spektret 
ligger i våglängdsområdet 390nm-770nm (Ne.se, 2017a) och det är detta ljus 
arbetet i huvudsak kommer att handla om (Se Figur 2). Utöver synligt ljus måste 
ultraviolett ljus (UV) tas med i beräkningarna för lösningen då UV-ljus bryter ned 
plaster och gummin, vilket är ett vanligt material för ledare i fiber. 
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Figur 2: Det synliga spektret av ljus (Philip Ronan, 2007) 

Det tillgängliga ljuset utanför lägenhetsdörrar, såsom i trapphus, är sällan direkt 
dagsljus från solen utan ofta diffust ljus, vilket innebär ljus som reflekteras mot 
exempelvis väggar och tak och således inte har någon enhetlig riktning där 
ljusstrålarna är parallella. Detta medför att ljuset inte går att fokusera och leda in 
genom dörren till samma grad som direkt ljus, se Figur 3. Även om ljuset vid vissa 
tidpunkter delvis består av direkt solljus, är detta ljus mycket föränderligt och en 
passiv lösning kommer inte kunna utnyttja detta ljus till fullo (André och Schade, 
2002). 
 

 
Figur 3: Illustration som visar hur direkt respektive diffust ljus beter sig när det passerar genom en samlande 

lins 

 Rekommenderade ljusnivåer 
Som ett steg i att hitta ett målvärde för produkten söktes rekommendation för 
belysningsstyrka upp. Arbetsmiljöverket har en lista över rekommenderad 
belysningsstyrka för olika lokaler och arbetsfunktioner, exempelvis 
rekommenderas det att ett skrivbord i en kontorsmiljö bör ha en belysningsstyrka 
på 500 lux. Nedan visas en lista på olika sammanställda belysningsförhållanden, 
se Tabell 2. 



 
 
 
 

7 

Tabell 2: Tabell över vanliga belysningsförhållanden  
(Engineeringtoolbox.com, 2017)(Av.se, 2016)(D. Hiscocks, 2014) 

Lokal/arbetsfunktion Allmänbelysning (lux) Platsbelysning (lux) 

Arkivering, kopiering 200 300 

Vanligt kontorsarbete 300 500 

Arbetsstationer för CAD 300 500 

Arbete med högre krav 
på seende 

300 750 

Finare ritarbete 500 1 500 

Konferensrum 200 500 

Städning minimum 200 lux på golv 

Soprum 100 

Belysning i hemmet 50 - 60 

Belysning hall i 
kontorsmiljö 

80 

Offentliga miljöer med 
mörk omgivning 

20 - 50 

Enkel orientering en 
kort stund 

50 - 100 

Utomhus i klart solsken 90 000 - 100 000 

Utomhus i indirekt 
solsken 

10 000 - 25 000 

Utomhus molnigt 1000 

Fullmåne med klar 
himmel 

0.27 - 1 

Ingen måne och mulet 0,0001 

 
Det finns dock väldigt lite rekommendationer för belysningsstyrka i hemmet, 
däremot är en belysningsstyrka på 50 lux vad en 25-åring behöver för att se hela 
det synliga färgspektret och uppnå en så pass god kontrast att detaljrikedomen 
blir hög (Michalski, 2016). En annan studie av belysningsstyrka i hemmet visade 
att, i snitt, var det 50 lux på allmänna ytor i australiska hem (D. Hiscocks, 2014). 
Detta betyder att kravet på belysningsstyrkan måste utforskas ytterligare för att 
få ett målvärde att sikta på.  

  Reflektion och ljustransmission 
När ljus passerar genom ett transparent medium (n1) in i ett annat transparent 
medium (n2) med andra optiska egenskaper (främst brytningsindex) bryts ljuset. 
En del av ljuset reflekteras mot ytan och resten fortsätter genom materialet. Om 
ljuset inte träffar det andra materialets yta med 90° vinkel, bryts ljuset och färdas 
i en annan riktning än det gjorde när det träffade materialet, se XXX. Detta 
fenomen kallas refraktion, eller brytning, och det är detta som utnyttjas för att 
skapa bland annat linser (André och Schade, 2002). 
Ett annat fenomen som också uppstår när ljus passerar från ett medium till ett 
annat är reflektion. Reflektion sker när ljuset genom medium n1 har en vinkel som 
är större än den kritiska vinkeln för materialet. Om detta uppstår reflekteras allt 
ljus internt i medium n1 och inget ljus passerar in i medium n2, vilket kallas total 
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intern reflektion. Detta är en önskvärd effekt vid framtagning av fiberoptiska 
kablar, där krav på ljusgenomföringens kvalité är hög. 

 
Figur 4: Illustration av refraktion, kritisk vinkel och total intern reflektion (En.wikipedia.org, 2017b) 

Utöver reflektion och refraktion finns ett begrepp som kallas transmission, vilket 
beskriver materialets förmåga att leda ljus (transmittera). Transmissionen för 
solljus i det synliga området av ljusspektret kallas för ljustransmission. 
Exempelvis transmitteras ungefär 90 % av ljuset som vinkelrätt träffar 
traditionellt fönsterglas. Av de 10 % som inte transmitteras reflekteras cirka 8 % 
(4 % vid varje yta) och de resterande 2 % absorberas av glaset i form av värme. 
Som en grov uppskattning kan glasens transmission multipliceras med varandra 
för att erhålla ett fönsters totala transmission, exempelvis har ett traditionellt 
tvåglasfönster en transmission på cirka 81 % och ett treglasfönster har ungefär 
72-73 % (Fönsterfysik och energitransport genom fönster, u.å.). 

 Optiska linser 
En optisk lins kan vara utformad på många sätt men består alltid av en konkav 
eller en konvex yta och är oftast gjord i glas eller plast. Hur linsen är utformad 
beror på vilket användningsområde linsen är tilltänkt för. En konvex lins är vad 
som kallas en samlingslins eller en positiv lins, som används för att samla ljus och 
en konkav lins, negativ, används för att sprida ljus. De vanligaste linstyperna finns 
illustrerade i Figur 5. 

 
Figur 5: Positiv (konvex) och negativ (konkav) lins samt hur ljus bryts i dessa (W. Bryant, u.å.). 
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En annan typ av lins som ofta används just i ljusapplikationer såsom 
dagsljussystemet SOLUX är fresnellinser. Fresnellinser framställs genom att 
bågsegmentet av en plankonkav eller plankonvex lins delas upp i bitar och allt 
överflödigt material kan tas bort (se Figur 6), vilket gör linsen mycket tunn och 
lätt jämfört med mer traditionella linser (Ne.se, 2017b). 

 
Figur 6: Illustration av utformningen av en fresnellins (Pko, 2006) samt hur ljus bryts i den (Ganot, 1872) 

Fresnellinser ger dock en betydande försämring av bildkvalitén om linserna 
används för att exempelvis förstora en projicerad bild, men på grund av dess 
tunnhet förloras väldigt lite ljus. Fresnellinser används för att samla eller sprida 
ljus, exempelvis i overheadprojektorer (Ne.se, 2017b) eller i bakrutan på 
skåpbilar för att ge ett bredare synfält (André och Schade, 2002). 
Ett exempel på en annan typ av fresnellins, som identifierades under 
marknadsanalysen, är Solatubes Raybenderlins. Denna lins är en typ av 
halvsfärisk fresnellins som fångar upp lågt infallande solstrålar och riktar in dem 
i reflektiva rör för att leda ljuset ner in i hus, se Figur 7. 

 
Figur 7: Solatubes Raybender och hur den reflekterar inkommande ljus(Raybender Dome Prism, 2011) 

Användandet av denna typ av lins ökar den totala arean som träffas av ljus och gör 
således att mer ljus kan samlas in.  

 Fiberoptik 
Fiberoptik förknippas ofta med dataöverföring men används också för att 
överföra synligt ljus, en teknik som exempelvis Wasco använder (se avsnitt 2.1.1). 
Skillnaden på de båda användningsområdena i grova drag är att för överföring av 
data är kraven högre för renhet för att motverka dataförluster, vilket medför att 
kablarna för detta ändamål är dyrare. Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds 
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genom transparenta ledare som i praktiken är tunna som hårstrån (50 - 125 
mikrometer). Principen för en optisk fiber är att en ljusstråle inuti fiberns kärna 
totalreflekteras mot begränsningsytan till manteln (Ne.se, 2017b). Skulle 
ljusstrålarna falla in med högre vinkel än den kritiska så resulterar det i 
ljusflödesförluster. En generell ljusflödesförlust för transport av synligt ljus är 25 
% per meter i en fiber med en kärna och 40 % per meter för fiber med flera kärnor 
i ett knippe. En annan förlust som uppstår är i övergången mellan två olika 
medium så som i ändarna på fibrerna till en lins, där förlusten ligger ungefär på 4 
% per ände (André och Schade, 2002). På grund av de individuella 
materialegenskaperna har fiber med plastkärnor högre förluster än 
motsvarigheten i glas, däremot har plastfiber en högre acceptansvinkel.  
Fiberkablar kan ha antingen en eller flera ledare, varav de med en enstaka ledare 
innebär att det inte blir något tomrum mellan fibrerna som inte upptar ljus, något 
som sker vid användning av traditionella fiberknippen, se Figur 8. 

 
Figur 8: Illustration av utnyttjad yta i en fiberkabel med flera respektive en ledare 

För fiber i helhet gäller det generellt att böjradien inte får understiga åtta gånger 
fiberns diameter för att bevara de optiska egenskaperna och inte få effektförluster 
(André och Schade, 2002), vilket gör att ledare med flera fibrer i kan böjas 
kraftigare än ledare med enstaka, men bredare fiber. 
Förutom skillnader i materialet, finns det fiber med olika egenskaper. 
Traditionella, så kallade “end-emitting fibers” släpper ut ljuset i ändarna av fibern, 
men det finns fler typer såsom “side-emitting fiber” som släpper ut ljus längs med 
hela fibern och ger intrycket av att vara självlysande. En annan typ är 
Scintillerande eller “gnistrande” fiber som har en kärna som reagerar med 
elektromagnetisk strålning med hög energi och ger ifrån sig ett ljussken när ljus 
passerar igenom, vilket resulterar i en ökad effekt.  
Något som är viktigt när man arbetar med fiberoptik är att fiberändarna måste 
vara mycket väl polerade och fria från defekter. Defekter leder till ökande 
förluster och att ljuset inte kan transporteras vidare ut ur fiberkabelns ände in i 
ett annat medium, exempelvis luft. Vid dataöverföring används ljus som rör sig 
parallellt med fibrerna, vilket gör att ändarna på kabeln bör vara platta för att 
släppa ut allt ljus. Fiberkablar för belysning har inte en lika parallell bana genom 
fibrerna, vilket gör att ändar med andra former såsom diamant- och 45°-ändar 
används. Detta för att öka vinkeln så att ljuset kan lämna kabeln, se avsnitt 2.1.2.3. 

 Mirror light pipes  
En Mirror light pipe, eller MLP, är en enhet som används främst som 
takinstallationer. De finns både i passivt och aktivt utförande som fungerar genom 
att ljus samlas upp med en lins, speglas ner i ett rör genom taket och träffar en 
diffusor som sprider ljuset på önskad plats.  
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Kollektorn som samlar ljuset består ofta av transparent polykarbonat pga. sina 
utmärkta egenskaper, bland annat att det kan behandlas för att bli UV-resistent 
och är mycket slagtåligt (Venturi et al., 2006).  
Röret som ljuset sedan transporteras i bekläs med en reflektiv yta. Dessa 
reflektiva ytor varierar kraftigt i pris och egenskaper, men enligt en studie som 
utfördes 1992 vid Uppsala universitet visade det sig att anodiserad aluminiumtejp 
från 3M hade utmärkta långsiktiga egenskaper som inte förändrades märkbart 
när materialet åldras utomhus i sex år. De negativa effekterna var endast en 
förändring i reflektivitet från 85 % till 81 % under hela tidsperioden, vilket tyder 
på att materialet har mycket goda egenskaper även för ett hårt utsatt system 
(Nostell, Roos och Karlsson, 1998). 
Effekten av MLP har ett direkt samband med antalet reflektioner som ljuset 
behöver göra mot rörets väggar innan det når fram. Således erhålls en sämre 
effekt om röret är kraftigt böjt eller det ingående ljuset inte riktas parallellt med 
röret. 

 Förutsättningar och miljöer 
För att få en förståelse om vad den färdiga produkten ska klara av analyserades 
olika miljöer och vilka förutsättningar som finns där. Förutsättningarna kan i sin 
tur omvandlas till randvillkor, vilket innebär vilken belysningsstyrka som minst 
behöver finnas utanför dörrarna produkten installeras i, samt den 
belysningsstyrka som minst måste uppnås på insidan. Randvillkoren kan senare 
översättas till krav i kravspecifikationen och därmed ligga till grunden för 
dimensionering och utformning av koncepten. 

  Belysningsstyrka i tambur - Idealvärde 
Tidigare i förstudien fastställdes det att ett vanligt allmänt ljus i hemmiljö är cirka 
50 lux, vilket är miniminivån för att en 25-åring ska se fullgott. För att med en 
större pålitlighet avgöra vad som bör ses som tillräcklig belysningsstyrka, 
rådfrågades en ljussättare med tre års högskoleutbildning på Ljusexperten i 
Skövde. Ljussättaren menade att det inte finns någon standard utan att 
belysningsstyrkan är anpassad efter varje kunds/persons tycke och smak. 
Däremot så rekommenderas en lampa med ljusflödet 806 lumen (motsvarande 
cirka 60-watts glödtrådslampa) för en naken ljuskälla som en bra utgångspunkt.  
Med det som utgångspunkt genomfördes mätningar av belysningsstyrkan på 
golvet under en taklampa med ljusflödet 810 lumen på standardtakhöjd (2,4m). 
Resultatet blev, med lampan tänd: 54 lux och med lampan släckt: 5 lux. 
Differensen blir då ungefär 49 lux, varför ett idealvärde på 50 lux kunde fastställas. 

  Belysningsstyrka i tambur - Marginalvärde 
Då en lampa ändå utstrålar konstgjort ljus och inte är fullt jämbördig med naturligt 
och med en effekt anpassad för ett mer optimalt förhållande, behövs ett 
marginalvärde för att ge ett spann åt kravet som är realistiskt. Premissen är att 
produkten ska ge tillräckligt med ljus för att ge bättre förutsättningar för 
användaren att navigera i sin tambur utan elektriskt ljus. Det kan innebära en så 
enkel sak som att ge tillräckligt med ljus för att användaren inte ska snubbla på 
föremål på golvet. 
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Därför gjordes ett test där projektgruppens två deltagare fick bedöma vad de 
anser är en rimlig belysningsstyrka för att utan större svårighet navigera och läsa 
text. Testet utfördes i ett mörklagt rum med belysningsarmatur och en dimmer. 
Ett värde runt 20 lux fastställdes som tillräckligt och fastställs där av också som 
marginalvärde. 

  Miljöer 
För att identifiera vilka olika typer av scenarier produkten skulle kunna verka i 
och i slutänden vara funktionell i, genomfördes en analys av olika miljöer. Genom 
samtal med företaget, dörrarnas specificerade användningsområde och 
fältstudier kunde följande miljöer identifieras; korridorer, loftgångar, trapphus 
med följande förutsättningar; elektriskt ljus som står på dygnet runt, naturligt ljus 
både diffust och direkt, eller en kombination av dem båda, se Bild 1. 

 

 
Bild 1: De identifierade miljöerna 

 Fältstudie av förutsättningar  
För att sedan avgöra vilken belysningsstyrka som faktiskt finns att tillgå i de olika 
miljöerna genomfördes en fältstudie där belysningsstyrkan mättes utanför ett 
åttiotal lägenhetsdörrar i de identifierade miljöerna.  
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Mätningarna genomfördes genom att en ljusmätare placerades mot dörrbladet i 
höjd med titthålet riktad rakt ut från dörren, för att kunna mäta hur mycket ljus 
som träffar dörren rakt framifrån, se Bild 2. Dessa värden noterades och 
mätningen gjordes om, men med mätaren riktad mot ljuskällan. Dessa mätningar 
genomfördes för att avgöra huruvida mer ljus skulle träffa en kollektor riktad mot 
ljuskällan än en kollektor riktad rakt ut från dörrbladet. 

 
Bild 2: Mätaren som användes för att mäta ljusintensiteten 

Resultatet från fältstudien visade att enbart ljus från elektrisk belysning generellt 
inte gav tillräckligt med ljus för att uppnå riktvärdet 50 lux vilket har identifierats 
som det minst nödvändiga på insidan av dörren. Det gör att lösningen endast 
kommer att kunna appliceras i miljöer där naturlig belysning finns till hög grad, 
eller med elektrisk belysning med högre effekt än den som påträffats under 
fältstudien.  
Exempel på optimala förhållanden med en hög grad av naturligt ljus är: 
trappuppgångar eller korridorer i sydläge, ändlägenheter i korridorer med väl 
tilltagna fönster och loftgångar. Belysningsstyrkan i korridorerna var starkt 
beroende av ljuset utanför lägenheterna vilket gör att lösningen endast kommer 
att fungera då ljusförhållandena utanför huset är tillräckligt bra. Mätningarna som 
genomfördes vid dåliga yttre förhållanden (mulet, ca 400 lux) gav endast 4 av 28 
mätningar ett värde över 50 lux. Vid de mätningar som genomfördes i samma 
miljöer men med bättre yttre ljusförhållanden (soligt, ca 65000 lux) gav 20 av 34 
mätvärden ett värde över 50 lux. Fältstudien visade även att ljuset generellt var 
nära dubbelt så intensivt ifrån sidorna där fönstren ofta var placerade. Detta 
påvisar att riktningen på kollektorn i lösningen har större effekt om den är riktad 
i sidled i lägenheter där ljusinsläppet i utanförliggande korridor var parallellt med 
dörren. 
Viktigt att påpeka är även att mätningarna genomförts under vintertid/ tidig vår, 
då solen står som lägst på året och därmed sprider mindre ljus (André och Schade, 
2002). Skillnaderna kan enligt en studie genomförd vid Luleå tekniska universitet 
vara så stora som fyra gånger mer ljus vid sommarsolståndet än vid 
vintersolståndet(André och Schade, 2002). 
Tabell med rådata från fältstudien finns i Bilaga 1. 
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Mätningarna har också visat att de delar av dörren som träffas av mest ljus är: den 
övre tredjedelen för dörrar i korridorer med ljus från sidorna och elektriskt ljus 
ovanifrån, samt den undre tredjedelen på dörrar ovanför den nedåtgående 
trappan i trapphus, se Figur 9. 

 
Figur 9: Illustration av vart ljuset träffar dörren beroende på placering 

Vinkeln eller riktningen som ljuset samlas in i är också av betydelse. Mätningarna 
visar att rakt ut, 90° åt vardera håll och uppåt är de riktningar där 
belysningsstyrkan blir som högst. Anledningen är som redan nämnt att ljuskällor 
sitter högt upp och att reflektioner kommer i från väggar och tak. Betydelsen av 
det blir att ljusinsamling nedåt är försumbart och bör väljas bort om koncepten 
nyttjar riktad insamling. Mätningarna genomfördes genom att detektorn på 
ljusmätaren riktades åt olika riktningar och placerades på olika ställen på 
dörrarna. 

Slutsats fältstudie 
Mätningarna som genomförts visade bland annat att en insamling som är riktad 
rakt ut från dörren samlar in 36 % mindre ljus än från insamling som riktas mot 
närmsta ljuskälla. Av detta kan slutsatsen dras, att en riktad lösning är bättre i 
detta syfte. En annan sak som uppmärksammades var att trots samma avstånd 
från närmaste ljuskälla/fönster skiljer sig värdena avsevärt. Ur detta kan 
slutsatsen dras att hyreshus med ljusinsläpp i söderläge samt loftgångslägenheter 
är de förhållanden där lösningen kommer att fungera bäst.  
För att få ett utgångsvärde att använda som fingervisning i dimensioneringen av 
insamlingsytan för koncepten togs ett medelvärde för alla mätningar av 
belysningsstyrkan över 50 lux. Resonemanget grundades i att eftersom den 
eftersträvade belysningsstyrkan i tamburen är 50 lux så krävs det minst 50 lux på 
utsidan. Givetvis är det för lite då det kräver en insamlingsyta på en kvadratmeter 
enligt enhetens definition. Medelvärdet blev 460 lux men är på inget vis ett 
vetenskapligt exakt sätt att säga vilka ljusförhållanden som generellt råder i 
trappuppgångar, korridorer samt loftgångar. Riktvärdet för belysningsstyrkan 
utanför (460 lux) kan alltså vara satt i lägsta laget då mätningarna har gjorts under 
dåliga förhållanden och där även de allra lägsta, och inte genomförbara värdena, 
vägdes in i medelvärdet.  
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 Beräkna krav på geometrier 
För att kunna beräkna hur lösningen kommer att behöva se ut, vilka resultat som 
kan förväntas och vilka faktorer som har störst betydelse så gjordes beräkningar 
utan hänsyn till eventuella effektförluster på grund av materialegenskaper då 
dessa ej är definierade än. Denna formel baserades på enheterna lux (1), lumen 
(2) och candelas (3) definitioner, enligt Serway, Jewett och Peroomian (2015), 
som listats nedan. 

𝐼𝑖𝑛 =
𝐿𝑚

𝐴𝐿
          (1) 

𝐿𝑚 = 𝑐𝑑 ∗ (2𝜋(1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑆/2)))       (2) 
𝐶𝑑 = 𝐼𝑦𝑡𝑎 ∗ (𝐷𝑦𝑡𝑎)2         (3) 

𝐼𝑖𝑛är mängden ingående illuminans (lux), 𝐴𝐿är arean på insamlingsytan (𝑚2), 𝛼𝑆 
är den utgående spridningsvinkeln, 𝐼𝑦𝑡𝑎är den önskade illuminansen på ytan som 

ska belysas (lux) och 𝐷𝑦𝑡𝑎
2 är avståndet från den inkommande ljuskällan till ytan 

som ska belysas, i kvadrat. 
Dessa ekvationer kan kombineras till en ekvation där kravet på den ingående 
illuminansen 𝐼𝑖𝑛kan beräknas direkt: 

𝐼𝑖𝑛 =
𝐼𝑦𝑡𝑎∗(𝐷𝑦𝑡𝑎)2(2𝜋(1−𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑆/2))

𝐴𝐿
       (4) 

Formel 4 kan även användas för att ta fram en formel för tvärsnittsarean, förutsatt 
att man har mätt belysningsstyrkan utanför dörren och vet övriga värden. 

𝐴𝐿 =
𝐼𝑦𝑡𝑎∗(𝐷𝑦𝑡𝑎)2(2𝜋(1−𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑆/2))

𝐼𝑖𝑛
       (5) 

Från fältstudien erhölls att några av de mest gynnsamma förhållandena var 
lägenhetsdörrar i loftgångar och lägenhetsdörrar som låg nära fönster i söderläge. 
Ett värde på ett gynnsamt förhållande som identifierats var cirka 1500 lux, varför 
det sätts in i formel 5 tillsammans med önskad belysningsstyrka på 50 lux på en 
yta 1 meter ifrån insläppet med en spridningsvinkel på 15°, så krävs en 
tvärsnittsarea på 0,0018 m^2 eller cirka 4,2 x 4,2 cm. Skulle däremot medelvärdet 
för belysningsstyrkan (460 lux) användas så krävs en tvärsnittsarea på 0,0058 
m^2 eller cirka 7,6 x 7,6 cm. 
Det ljus som behöver släppas in i lägenheten är dock inte nödvändigtvis lika 
mycket som önskas på den belysta ytan, då ljuset är additivt och därmed adderas 
med den ljusintensitet som redan finns i rummet. Är rummet således belyst med 
10 lux, behövs 40 lux från lösningen för att erhålla ett ljus på 50 lux (Serway, 
Jewett och Peroomian, 2015). 

 Standarder  
Standarder är dokumenterad kunskap inom angivna områden som sammanställts 
av olika aktörer, vars syfte bl.a. är att förbättra säkerheten, minska kostnader och 
försäkra kunden att denne får vad som utlovats. Standarder finns för i stort sett 
alla typer av produkter, från leksaker till bilar och i detta fall, dörrar. 
De krav som ställs på dörrarna, ställs även på tillbehören till dem, för att inte 
påverka dörrarnas funktion och integritet vilket gör det viktigt att identifiera och 
tolka dessa standarder tidigt i projektet. Identifieringen av dessa standarder gör 
att beslut grundade på kunskap kan göras, för att inte utveckla en produkt som 
sedan är helt obrukbar (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015).  
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Baserat på produktspecifikationen för de dörrar som lösningen ska passa till, har 
en rad standarder identifierats och brutits ner till de krav som kan komma att 
påverkas av lösningen. I Tabell 3 syns de krav som illustrerar säkerheten för 
dörren och som alltså produkten också ska uppfylla. 

Tabell 3: Lista över dörrarnas säkerhetsklassningar, med kort beskrivning. 

Krav Definition Marginalvärde Idealvärde Enhet 

Brandklass A60 
Motstå fullt utvecklad brand i 
60 minuter 

60 >60 min 

Ljuddämpning Dämpa ljudet med x antal dB 35 >50 dB 

Inbrottsskydd Effektiv angreppstid 5 15 min 

Brandgastäthet Uppnå kraven för Sa eller Sm Sa Sm - 

EMI-dämpning 
Uppnå kraven för EMI-B eller 
EMI-C 

EMI-B EMI-C - 

Korrosivitetsklass Uppnå kraven för C1 eller C3 C1 C3  

Motstånd mot 
vindlast 

Uppfylla klass 5B 2000  Pa 

Vattentäthet Uppfylla klass 7B 700  Pa 

Avgivande av 
farliga ämnen 

Uppfyller nationella 
myndighetskrav 

J J J/N 

U-värde Värmegenomgångskoefficient 1,9 1,4 W/(m2∙K) 

Lufttäthet  9 3 m3/h∙m2 

  Användaranalys 
För att identifiera vilka typer av hinder användare stöter på i en tambur i sin 
vardag och vilka krav och önskemål detta medför, genomfördes en kort analys av 
olika användarscenarion för att få igång tankarna. Syftet var att på ett snabbt sätt 
analysera problem och scenarios som uppkommer när produkten används och på 
så vis identifiera nya krav eller önskemål. Projektgruppen skapade enkla 
karaktärer och inträdde de olika karaktärernas roll, i syfte att identifiera aspekter 
som tidigare inte uppdagats. Detta ledde till att krav och önskemål (Tabell 4) 
identifierades, som sedan kunde översättas och dokumenteras i 
kravspecifikationen, exempelvis kemiskt beständig, motverka direkt bländning, 
insynsskyddat, reglerbart ljusinsläpp, underlätta eftermontering.  
 

Tabell 4: Resultatet av användaranalysen 

Syfte Persona Kontext Resultat 

A
n

v
ä

n
d

a
rb

a
rh

e
t 

Daniel 67 år, ser lite 
dåligt 

Hämta tidningen en 
vintermorgon 

Belysningsintensitet 
Motverka bländning 
Reglerbar ljusstyrka 

Marcus 35 år, 
hantverkare 

Underhåll och 
installation 

Lätt att rengöra 
Klara svagt alkaliskt 
rengöringsmedel 
Inte slå i huvudet 

Underlätta eftermontering 

In
te

g
ri

t
e

t Gunilla 81 år, 
nyfiken 

Spionerar 
Inte kunna avgöra om 
någon är hemma 
Insynsskydd 
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Inte kunna avgöra om 
någon står innanför dörren 

Inte höra att någon rör sig 
innanför dörren 

  Sammanfattning av förstudien 
Förstudien ledde till en rad upptäckter och restriktioner, inte bara i form av krav 
och önskemål utan också annat som är bra att tänka på senare under processen 
såsom: 

● Inomhus är i princip allt ljus diffust, vilket ej går att koncentrera med hjälp 
av paraboler.  

● Maximal böjning för fiberkablar är åtta gånger fiberns diameter. 
● Plastfiber är billigare än glasfiber på grund av bearbetningskostnaderna av 

råmaterialet. 
● Plastfiber har en högre acceptansvinkel än glas 
● Flera fibrer ihop gör att det blir outnyttjat utrymme emellan 
● UV-ljus kan påverka materialets egenskaper och livslängd 
● Aluminiumtejp används i vissa fall som ytterhölje för att öka 

ljustransmissionen i ledare 
● Existerande belysningsstyrka utanför lägenheten är i snitt 460 lux 
● Minsta eftersträvade belysningsstyrkan i tamburen är 20 Lux och det 

rekommenderade 50 Lux. 
● Identifierade miljöer: korridorer, loftgångar, trapphus 

 Kravspecifikation 
Under arbetets gång identifieras saker som produkten behöver klara av, ofta i 
form av lagar, standarder, krav och marknadsmässiga riktlinjer. Dessa 
sammanställs i ett dokument som kallas kravspecifikation, vilken uppdateras med 
tiden och blir vad som kallas ett “levande dokument”. Kravspecifikationen ligger 
till grund för det fortsatta arbetet i produktutvecklingsprocessen, varför det är 
viktigt att inte sätta för snäva krav om det inte behövs, för att inte begränsa 
konceptgenereringen och på så vis gå miste om potentiella lösningar. Krav är 
något som produkten måste klara av enligt regler, lagar och kundens krav, medan 
önskemål är uttryck för något som är önskvärt att lösningen klarar av (Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). 
Krav och önskemål som identifierats under förstudien är vad som, tillsammans 
med Företagets krav, ligger som grund för kravspecifikationen. De krav som 
företaget initialt ställt är att lösningen ska: 

● Kunna anpassas till ev. rekommendationer från Boverket. 
● Klara av daglig drift med serviceintervall motsvarande vad som 

rekommenderas för dörrarna. 
● Ha en, enligt företaget, estetiskt tilltalande design. 
● Kunna installeras på olika typer av dörrar av stål och trä, eventuellt även i 

efterhand. 
● Möjliggöra att brandklass, ljudklass och inbrottsskydd bibehålls 
● Ha en låg miljöbelastning vid tillverkning, användning och skrotning. 
● Vara kostnadseffektiv 
● Passa företagets två serier av stål- och trädörrar med olika tjocklek 
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I Tabell 5 visas kravspecifikationen, med uppdateringsdatum och kommentarer 
borttagna (för den fullständiga kravspecifikationen, se Bilaga 2). 
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Tabell 5: Kravspecifikationen med alla krav och önskemål 

# 

Krav/ 
Önskemål 

Kriterier Förtydligande 
Marginal-

värde 
Ideal-
värde 

Enhet 

    Dimensioner (Geometrier)         

1 Ö Tjocklek karm Om karm, får plats inuti  68 mm 

2 Ö Tjocklek dörr Om dörr, får plats inuti  48 mm 

    Användning (Hantering, service, instruktioner, åtkomlighet)       

3 K Serviceintervall Klara daglig drift med serviceintervallet som för dörren 1  ggr/år 

3.1 K Kemiskt beständig Klarar vanliga rengöringsprodukter & svagt alkaliskt rengöringsmedel Ja  Ja/Nej 

4 Ö Motverka direkt bländning Ljuskällan ska ej ge upphov till obehagligt ljus för användaren  2,5 Kontrast 

5 K Ersätta behovet av elektriskt ljus Rekommenderad belysningsnivå i hall (enkel orientering) 20 50 LUX 

6 Ö Reglerbart ljusinsläpp   Ja Ja/Nej 

7 Ö Insynsskyddat Ej kunna urskilja detaljer på insidan  Ja Ja/Nej 

8 Ö Eftermontering Kan eftermonteras (av utbildad montör)  Ja Ja/Nej 

8.1 Ö Underlätta eftermontering Ytterdimensioner på hål är av standardmått för t.ex. hålsågar  Ja Ja/Nej 

    Säkerhet (krav som ställs på de befintliga dörrarna och skall bibehållas med lösningen installerad m.m)       

9 K Brandklassning  Uppfylla klass EI60 60 >60 min 

10 K Ljuddämpning R'w - värde 35 >50 dB 

11 K Inbrottsskydd Effektiv angreppstid RC3 5 15 min 

11.1 K Ej demonterbar ifrån utsidan Ej kunna demonteras från utsidan (inbrott) Ja  Ja/Nej 

12 K Brandgastäthet Uppnå kraven för Sm Sm  - 

13 Ö EMI-dämpning Uppnå kraven för EMI-B eller EMI-C EMI-B EMI-C - 

14 K Korrosivitetsklass Uppnå kraven för C1 eller C3 C1 C3  

15 K Motstånd mot vindlast Uppfylla klass 5B 2000  Pa 

16 K Vattentäthet Uppfylla klass 7B 700  Pa 

17 K Avgivande av farliga ämnen Uppfyller nationella myndighetskrav Ja  Ja/Nej 

18 K U-värde Värmegenomgångskoefficient 1,7 1 W/(m2∙K) 
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19 K Lufttäthet Klass 3 9 3 m3/h∙m2 

    Miljö (låg miljöbelastning vid tillverkning, kemiska egenskaper, användning och skrotning)       

20 K Livslängd Motsvara dörrens livslängd ~50  År 

20.1 K UV-resistent 
Förebygga UV strålning/välja UV beständigt material för bibehållen 

verkningsgrad  Ja Ja/Nej 

21 K Ämnen 
Innehåller inga ämnen som förekommer på Kemi:s 

klassificerings/begränsningslista Ja  Ja/Nej 

22 K Återvinning Materialåtervinning är möjlig för x % av varan ≥70  % 

23 K Uppfylla kriterier i BASTA-registret Se bilaga X för fullständiga kriterier Ja  Ja/Nej 

24 K 
Uppfylla kriterier i 

byggvarubedömingen  Se bilaga X för fullständiga kriterier Ja   Ja/Nej 

    Tillverkning (tekniker, implementering)       

25 Ö Tillverkningsmetoder Möjlig egentillverkning med existerande utrustning  Ja Ja/Nej 

26 K Implementerbar på stål- och trädörrar Kompatibel med specifika förutbestämda dörrmodeller Ja  Ja/Nej 

    Ekonomi         

27 K Pris till kund Försäljningskostnad med 10 % vinstmarginal 1500  SEK 

    Övrigt (ergonomi, användarvänlighet, skadeförebyggning, estetik)        

28 K Estetiskt tilltalande design Applicera ett formspråk som speglar företagets Ja  Ja/Nej 
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 Konceptgenerering och utvärdering 
Konceptgeneringsfasen är den kreativa fasen och går ut på att producera idéer och 
lösningar i både kvantitativ form men också kvalitativ, hitta nya lösningar och 
infallsvinklar på gamla problem, hitta nya kombinationer eller tänkta nytt och 
annorlunda (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). Fasen beskrivs som en 
iterativ process som snurrar i cykler och divergerar samt konvergerar antalet 
koncept längs vägen, vilket innebär att processen generellt inte är en rak väg från 
start till slut utan en pågående cykel som slutar när resultatet är tillfredsställande 
(Cross, 2008). 
Enligt Ulrich och Eppinger (2014) är det fördelaktigt att bryta ned komplexa 
problemformuleringar i mindre delproblem och tidigt stod det klart att produkten 
innehålla tre eller eventuellt fyra tydliga delar, där vardera del sköter en specifik 
uppgift i den komplexa funktionen “att överföra ljus från hallen till tamburen”. 
Ulrich och Eppingers tillvägagångssätt inleds med att skapa ett funktionsdiagram 
som utgår ifrån en befintlig produkt och sedan skapa ett diagram baserat på en 
känd delfunktionsteknik. Diagrammet ska generaliseras till en lämplig 
abstraktionsnivå, se Figur 10. 

 
Figur 10: Funktionell nedbrytning av produktens flöde i ett funktionsdiagram 

Delfunktionerna är här angivna i kronologisk ordning efter när de inträffar i 
produkten, där steg nummer tre är ett önskemål från företaget och inte 
nödvändigt för den grundläggande funktionaliteten om än ett så pass omfattande 
delproblem som bör tas i beaktning tidigt i processen.  

 Brainstorming  
Denna metod innebär konceptgenerering med ett stort antal lösningar för ett 
specifikt problem med tonvikt på antalet idéer. Under genereringens gång 
ifrågasätts eller bedöms inte idéerna och på så vis kan fantasin flöda fritt utan 
rädsla för kritik (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). 
En typisk brainstorming-grupp består av sex till tio personer men genomfördes i 
detta fall endast av projektgruppens två deltagare. Detta beror på komplexiteten 
och alla de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till måste erhållas via inläsning 
på ämnet.  
Resultatet blev ett stort antal koncept (Se Bilaga 3) men det gick att identifiera en 
genomgående trend vilken var att koncepten delade grundläggande principer. Så 
istället för att fortsätta med flera liknande koncept identifierades principerna de 
baserades på, se Tabell 6. 
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Tabell 6: Grundläggande principer för insamling, transportering och spridning 

Insamling Transportering Spridning 

Traditionell lins Fiber Spotlight 

Specialtillverkad lins Hål med reflektiv vägg Lins 

List List Spegel 

Fresnellins   List 

    Plafond 

 
Med traditionell lins menas konventionella linser för optik som redan finns på 
marknaden. Specialtillverkad lins innebär linser som måste tillverkas och skulle 
kunna innebära linser likt Raybender alternativt kupollinser/halvsfärslinser. 
Plafond innebär att en diffusor av något slag används för att sprida ljuset.  

 SCAMPER  
I syfte att bredda antalet infallsvinklar på problemet och för att på så vis försöka 
generera fler konceptförslag, användes andra metoder parallellt med 
Brainstormingen. En av dem var SCAMPER som är en konceptgenereringsmetod 
som använder verb för att stimulera. Metoden kommer upp med nya idéer för att 
modifiera och anpassa en existerande produkt för att passa ändamålet. SCAMPER 
är en akronym där varje bokstav står för just ett verb; Substitute, Combine, Adept, 
Modify, Put to another use, Eliminate och Reverse (Mindtools.com, 2017).  
Anledningen till att metoden valdes var att en redan existerande produkt på 
marknaden hade potential att kunna anpassas till detta projekts ändamål 
dessutom genererar metoden ofta nya idéer och tankesätt som kan utforskas och 
appliceras på andra koncept. 
Den produkt som är mest lik i sitt användningsområde och är passiv, är en så 
kallad Mirror light pipe, MLP (se avsnitt 2.1.2.6). På grund av de likheter som finns 
valdes denna att arbeta kring för att få fram relevanta dellösningar och idéer. I 
nedan syns resultatet av metoden. 
 

● Substitute 
○ Solid kärna av mineralolja, plast eller glas för intern reflektion 
○ Byta diffusorn mot spotlight, lins eller spegel 

● Combine 
○ Inkapslingen och montering som vevpartiet på en cykel eller  

som på ett titthål.  
○ Positionsljus-glas med fresnellinskaraktär av kupoltyp som 

insamlare 
○ Periskop som riktmedel av ljuset på insidan 
○ Halogenlampa-principen som ljusspridare på insidan 
○ Spegellist som ljusreflektor på insidan 

● Adapt 
○ Storlek (längd & bredd) 

● Modify 
○ Infästningen kan fungera likt den för titthål i dörrar 
○ Inramning för både estetiska och säkerhetsskäl 
○ Lägga till UV filter 
○ En sfärisk lins är billigare än fresnellinser, men sämre.  
○ Mervärde: riktbart ljus, reglerbart ljus, underhållsfri, olika  
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 färger på diverse synliga delar, 
● Put to another use 

○ Produkten skulle kunna användas i väggar runt dörren och även  
 tak i vissa fall samt andra dörrar än de projektspecifika 
○ Produkten ska inte vara låst till de givna dörrmodellerna 

● Eliminate 
○ Använda en hylsa och en mutter för att montera lösningen i  
 dörren för att minska kostnader för produktion 

● Reverse 
○ - 

Resultatet blev konceptet Kattöga (se Figur 11), vars namn härstammar från ett 
konventionellt titthål vilket konceptet har direkta likheter med. En lins på vardera 
sida om dörren, en för insamling och en för spridning, sammankopplade med en 
solid glasrundstång, alltsammans förseglat med en hylsa som skruvas från 
vardera håll. Hylsan är anpassningsbar längdmässigt för de olika dörrdjupen. 
 

 
Figur 11: Konceptet kattöga som genererats genom SCAMPER 

 Reverse thinking 
Ibland kan det bästa sättet att lösa ett problem vara att titta på det på ett nytt sätt 
och Reverse thinking innebär att i stället för att anta det logiska, normala sättet 
att se på en utmaning, fokuserar metoden på motsatsen. I kombination med 
traditionell Brainstorming kan metoden också få fram ännu fler kreativa 
lösningar.  
Först klargörs problemställningen och sedan ställs frågor såsom hur kan problem 
uppstå? Vad skulle göra att det inte fungerar? (Mindtools.com, 2017). 
I detta fall så valdes krav och önskemål ut som problemställning för att få en 
djupare förståelse i vad som skulle kunna göra att kraven inte uppfylls, vilket 
presenteras nedan: 
 

● Serviceintervall  
○ Samlar damm - statiskt? 
○ Skrymslen som samlar smuts 
○ Mekaniska delar som kräver underhåll - Friktion, Böjs, Slits 

● Livslängd 
○ Blir repig 
○ UV-strålning - Effektförluster 
○ Korridorssidan (insamling) blir vandaliserad 
○ Årstidskänslig - Frost, Kondens 

● Ersätta behovet av elektriskt ljus 
○ För låg effekt 
○ Ej anpassad för årstidens ljus 
○ För dåliga förutsättningar på korridorssidan 
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● Kemiskt beständig 
○ Beläggning lossnar 
○ Felaktigt materialval 
○ Skrymslen där smuts och vätska samlas  

● Direkt bländning 
○ Riktat ljus direkt i huvudhöjd 
○ Fokuserat ljus 
○ Hög kontrast 

● Insynsskydd  
○ Genomskinligt material 
○ Underlättar genom placering och höjd 
○ Genomskinliga linser 
○ Ingen bildförvrängning 
○ Inget riktmedel 

● Eftermontering + Underlätta 
○ Installationen måste göras när dörrbladen är separerade 
○ Inte rakt genom dörren - Snett, Snirklig fiberkabel med mera 
○ Avancerade & stationerade maskiner/ verktyg krävs 

● Återvinning 
○ kompositer/ ej separerbara material 
○ Härdplaster 
○ Permanent ihopmontering av komponenter 

 
Resultatet blev en lista som ligger till grund för den fortsatta konceptgenereringen 
genom att statuera exempel på saker som inte fungerar samt aspekter att ta 
hänsyn till men också underlätta vidareutvecklingen av det slutgiltiga konceptet 
på detaljnivå, framförallt under FMEA (se avsnitt 2.7) samt miljöpåverkan (se 
avsnitt 2.8)  

  PNI  
PNI-metoden är en metod som vanligen används för att utvärdera koncept för att 
identifiera positiva egenskaper, negativa egenskaper och intressanta egenskaper 
eller användningsområden hos varje enskilt koncept för att se hur dessa kan 
kombineras till koncept med så många önskvärda egenskaper som möjligt 
(Österlin, 2010). I detta projekt anpassades metoden för att på effektivaste sätt 
kunna få fram dellösningar med önskvärda egenskaper som senare kan 
kombineras till en helhetslösning. Metoden applicerades på olika principer för 
insamling, transport och spridning av ljus. De identifierade principerna 
sammanställdes sedan i en tabell där de positiva, negativa och intressanta 
egenskaperna lyftes fram, se Tabell 7. 
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Tabell 7: Resultatet av PNI-metoden 

 
 
För att bedöma om en princips egenskaper var positiva, negativa eller intressanta 
identifierades de sex mest kritiska aspekterna att ta hänsyn till i skedet med hjälp 
av företaget och den sammanställda kravspecifikationen. Dessa aspekter var: Att 
ersätta behovet av elektriskt ljus, huruvida de ska kunna eftermonteras, säkerhet, 
livslängd, pris i förhållande till budgeten (1500kr) och tillverkningsmöjligheter. 
Dessa kriterier bedöms med stöd av förstudien och kommer senare att användas 
för att utvärdera kombinationer av dessa principer, eller koncept.  
Alternativet till denna metod hade kunnat vara att vikta kriterierna och sedan se 
vilka principer som totalt får högst vikt. Problemet med det är att 
helhetslösningen måste gestaltas som en helhet och inte separat, då de får andra 
egenskaper i kombination än var för sig. Tre principer som teoretiskt är de bästa 
var för sig, kanske inte ens är möjliga att kombinera. Detta medför att ett koncept 
som inte är genomförbart teoretiskt sett skulle kunna vinna en sådan viktning.  
Resultatet av användandet av PNI-metoden blev en matris (se Tabell 7 ovan) som 
senare användes för att utvärdera alla de konceptkombinationer som genereras. 
Tabellen användes sedan för att utvärdera konceptkombinationer i en 
morfologisk tabell, för att kunna vikta konceptets egenskaper tillsammans istället 
för som enskilda dellösningar som tidigare nämnts. 
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 Morfologisk tabell 
En morfologisk tabell är en metod för att på ett strukturerat vis komma på en 
mängd lösningar baserat på dellösningar på kort tid. Metoden är bra för att 
identifiera nya lösningar genom kombinationer som tidigare inte värderats 
(Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015).  
Då alla dellösningar teoretiskt kan kombineras med varandra medför det en total 
konceptmängd på 60 stycken. Dessa fördes in i en tabell (se Bilaga 4) tillsammans 
med resultatet från PNI-metoden som i sin tur låg till grund för 
potentialbedömning av vartdera koncept. Kombinationer som inte var 
genomförbara på en fysisk nivå, uppskattningsvis inte skulle ge tillräcklig 
belysningsstyrka, tveksam säkerhet eller för högt pris kasserades och kvar blev 
tio principkombinationer. Efter att principkombinationerna identifierats 
genomfördes en ny konceptgenerering på dessa med hjälp av brainstorming.  

 Konceptutvärdering - Koncepten som helhet 
I uppstarten av arbetet uttrycktes önskemålet från Företaget att de ville vara med 
i alla konvergenta steg i konceptgenereringsprocessen för att inte några koncept 
ska uteslutas för tidigt, som enligt Företaget skulle kunna ha god potential. De 
koncept som genererats med den morfologiska tabellen presenterades för 
Företaget vid ett möte där de bedömde potentialen subjektivt i de koncept som 
tagits fram. Vid mötet diskuterades mycket kring dörrens konstruktion och 
begränsningar i utformningen av lösningen i relation till detta. Till exempel så var 
ett utav konceptförslagen som presenterades (se Figur 12) baserat på en avlång 
lins där ljuset samlades in och transporterades genom dörren, men detta koncept 
valdes bort på grund av att dörren då kunde brytas upp genom att bända isär 
dörrbladet. Företaget uttryckte även, i samband med detta, att de önskade att vi 
använder flera små hål i dörren än ett stort. Anledningen till detta var dels på 
grund av säkerhet, men också på grund av att det inte ska föreställa ett fönster, 
något de redan har i sitt sortiment. 

 
Figur 12: Avlång lins som transporterar ljuset rakt igenom dörren som kasserades på grund av säkerhetsrisk 
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Ett annat koncept som enligt projektgruppen hade mycket god potential var ett 
koncept som byggde på samma princip som det föregående, men där listen istället 
var placerad i dörrens övre karm. På så sätt skulle inte dörrens säkerhet påverkas 
märkvärt men mycket ljus skulle fortfarande kunna erhållas på insidan. Även 
detta koncept valdes bort på grund av att dörren då inte blir kompatibel med de 
automatiska dörrstängare som företaget har i sitt sortiment. 
Av de koncept som presenterades för företaget valdes ett fåtal ut för 
vidareutveckling, vilka presenteras i bilden nedan. 
 

 
Figur 13: De koncept som ansågs ha störst potential enligt företaget 

Samtliga av de koncept som bedömdes att ha potential av Företaget byggde på 
principerna lins och speciallins. Lins för insamling, Fiber för genomföring och 
spegel och spotlight för spridning. Företagets motivering till varför dessa koncept 
ansågs ha högst potential var att högre säkerhet kan uppnås med flera separata 
ingångshål istället för ett stort, samt att hålet inte gick rakt igenom dörren utan 
hade ingångs- och utgångshål på separata ställen. Dessa argument stämmer väl 
överens med tidigare data angående potential i de olika lösningarna, se avsnittet 
PNI. Denna typ av lösning möjliggör även att konceptet inte blir lika synligt på 
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utsidan, samt att insamlingsarean kan maximeras med hjälp av kupollinser 
(innefattas av spec.linser), vilket får till följd att hålen kan göras mindre men 
bibehålla samma, eller bättre effekt. Då insamlingen kräver någon typ av flexibel 
genomföring för att kunna sprida ljuset från en punkt som i de valda 
spridningskoncepten, valdes traditionell fiberoptisk ledare som genomföring. 
Spridningen på insidan bygger på att ljuset samlas till en punkt via genomföringen 
och sedan riktas till närliggande ytor såsom golv, väggar eller tak. Företaget ansåg 
även att dessa lösningar var de som hade störst estetisk potential. Se Figur 14 för 
de lösningar som valdes för spridningen av ljuset på insidan av dörren. 

 
Figur 14: De tre koncept för spridning som valdes ut 

Koncept 1: Lösningen består utav en kåpa som kan roteras 360 horisontellt mot 
dörren för att rikta ljuset. Denna lösning kan tillverkas i ett stycke och är därför 
den billigaste av de tre lösningarna att tillverka. Lösningen fästs mot dörren med 
hjälp av magneter som möjliggör steglös rotation i horisontalled. 
Koncept 2: Denna lösning består av två delar, en ring med två fästpunkter samt en 
spegel som reflekterar ljuset. Lösningen kan roteras 360° i ett led, samt vinklas 
45° upp och ner. Lösningen fästs mot dörren med hjälp av magneter som möjliggör 
steglös rotation i horisontalled. 
Koncept 3: Detta koncept skiljer sig från de andra koncepten då det bygger på två 
insamlingspunkter som mynnar ut i en spridningspunkt. Ljuset kan regleras 360° 
vertikalt mot dörren. Lösningen kan fästas mot dörren med hjälp av magneter. 

  Vidareutveckling av valda koncept och tekniker 
Företaget uttryckte att det, ur säkerhetssynpunkt, var mer önskvärt med flera små 
hål på utsidan än ett stort, för att sedan samlas till en punkt och för att spridas ut 
i hallen, baserat på de koncept som genererats. En lösning på detta var att dra 
knippen av fibertrådar ifrån flera insamlingspunkter till spridningspunkten på 
insidan, vilket dock kräver en längre genomföring och därmed mer fiber, (se Figur 
15). Fördelarna är att fiberkablar av en mindre dimension lätt kan böjas.  
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Figur 15: Fibertrådar ifrån flera insamlingspunkter till en spridningspunkt 

En av de negativa egenskaperna som fiberoptiken har som tidigare identifierats 
med hjälp av PNI-metoden var att fiberoptikens pris är högt i förhållande till 
budgeten, men den faktiska kostnaden har ännu inte fastställts. För att utvärdera 
om detta var en avgörande faktor genomfördes en marknadsundersökning kring 
olika typer av fiberoptiska kablar som uppfyller de krav som ställs på flexibilitet, 
ljusgenomsläpp och pris. För att få en realistisk prisbild utgick vi ifrån att 10 000 
m fiberoptiska ledare behövde köpas in för att få en så låg meterkostnad som 
möjligt. 
De leverantörer som identifierades var Roblon, Barthelme och LedVision AB. 
Prisuppgifterna (se Tabell 8) från Roblon och Barthelme är baserade på 
prisuppgifter från säljare som kontaktats direkt, baserat på att 10000m skulle 
köpas. LedVision AB’s leverantör var inte specificerad, varför deras prisuppgifter 
baseras på de priser som finns tillgängliga på deras hemsida. 
 

Tabell 8: Prisuppgifter från leverantörer på fiberkablar och det slutliga priset per dörr 

Leverantör Diameter (mm) Meterpris Meter/dörr Kostnad per dörr (kr) 

Roblon 1 2,60 1 273,2 3 310,32 

LedVision AB 1 2,70 1 273,2 3 437,64 

LedVision AB 3 10,25 141,4 1 449,35 

Roblon 6 58,20 35,4 2 060,28 

Barthelme 6 125,00 35,4 4 425,00 

LedVision AB 6 140,00 35,4 4 956,00 

 
Som kan utläsas ur tabellen blir kostnaden per dörr för hög för att kunna möta 
kravet på ett marknadspris på 1500 kr. I denna kostnadsberäkning finns inte 
heller några bearbetningskostnader medräknade, vilket ökar priset ytterligare. 
Genom dialog med Roblon framgick det att bearbetning av fiberändarna är mycket 
viktig för att erhålla önskad effekt. Om fiberändarna inte polerats korrekt och 
avslutas på rätt sätt bryts ljuset felaktigt och transmissionen minskar kraftigt. Då 
alla fiber behöver buntas ihop till knippen för att uppnå önskade dimensioner 
(minst 1 dm2 enligt teoretiska beräkningar) kommer stora mängder fiberkablar 
behövas som vardera sedan behöver bearbetas, exempelvis behövs drygt 13000 
fiberkablar med diametern 1 mm, respektive 354 stycken för 6 mm, för att uppnå 
rätt dimensioner vilket blir extremt mycket bearbetning och ökande kostnader.  
En enkel lösning för att sänka bearbetningskostnaderna och materialåtgången är 
att nyttja en solid ledare (se Figur 16) som tidigare redan identifierats som det 
bästa ur effektivitetssynpunkt. Eftersom fiberkablar av plast är gjorda av 
Polymetylmetakrylat (PMMA), i vardagligt tal akrylplast, undersöktes akrylstavar 



 
 
 
 

30 

med hög ljustransmission. En distributör som tillhandahåller stavar i olika 
dimensioner med en specificerad transmission upp till 92 %, är företaget Interglas 
(2017). Listpris hos Interglas är 147-333 kr/m för ⌀22-30 mm, vilket skulle 
resultera 80-100 kr/dörr. 

 
Figur 16: Solida ledare från flera insamlingspunkter till en spridningspunkt 

Om allt ljus ska samlas till en punkt/spridare på insidan av dörren krävs det att 
genomföringen bockas för att ingångshål och utgångshål inte ska vara i linje med 
varandra, då detta skulle göra hålet på utsidan lika stort som hålet på insidan. Då 
staven inte skall böjas mer än åtta gånger diametern på staven/ledaren (se Figur 
17) begränsas diametern till 19.1 mm. Ytterligare faktorer som påverkar 
dimensionerna av staven är att den behöver vara riktad 90° rakt ut från utsidan 
för att änden ska vara helt cirkulär och möjliggöra montering av en lins, samt att 
änden som mynnar ut på insidan behöver ha en vinkel på 45° för att få maximalt 
ljusutsläpp enligt simuleringen (se Figur 20). Dessa faktorer begränsar böjradien 
till minimalt 76,4 cm baserat på dörrens innerdiameter.  
 

 
Figur 17: 2D modelleringar av dörren i genomskärning i ett CAD-program, där vänster sida är utsidan där 
ledaren börjar vinkelrätt mot den och höger är insidan av dörren där ledaren slutar i 45°. Böjradien syns i 

mitten 

Med denna diameter behövs 13 hål istället för 5 hål som behövs vid användning 
av stavar med en diameter på 30 mm. Detta medför att placeringen av hålen 
begränsas kraftigt, vilket gör att konceptet blir väldigt stort på utsidan såväl som 
insidan (se Figur 18)  
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Figur 18: Illustration av stavarnas placering i dörren, där högersidan är utsidan. 

Konceptet kräver som tidigare sagt mycket bearbetning och resultatet blir en stor 
lösning, vilket var mindre önskvärt enligt företaget. Detta ledde till att behovet av 
att samla ljuset till en punkt i dörren för vidare spridning ifrågasattes, då detta 
inte har någon egentlig nytta förutom att regleringen av ljuset kan ske vid en punkt 
istället för flera. Kostnaden för denna typ av lösning beräknas bli hög på grund av 
ovan nämnda bearbetning, så nya koncept med raka stavar började utvecklas. 
Tanken bakom koncept med raka stavar är att minimera bearbetnings- 
kostnaderna men samtidigt erhålla samma eller bättre effekt än tidigare nämnda 
koncept genom att använda sig av flera separata ledare som sedan kan riktas var 
för sig. Raka stavar möjliggör även att staven kan skiktas med brandglas och 
säkerhetsglas i materialet för att öka säkerheten och därmed uppfylla ställda krav, 
samt ett avslut med 45° avslut (se Figur 19). Raka ledare medför också att den 
färdiga produkten blir anpassningsbar efter vilka förutsättningar som råder på 
dörrens installationsplats. Under gynnsamma förhållanden behövs inte lika 
många ledare som vid ett mindre gynnsamt.  
 

 
Figur 19: Raka stavar med 45° avslut 

För att på ett enkelt sätt avgöra hur effektiv detta koncept är i förhållande till 
konceptet med böjda stavar genomfördes simuleringar med hjälp av ett 
webbaserat verktyg kallat Ray Optics Simulation (Ricktu288.github.io, 2017) för 
att se hur diffust ljus transporteras igenom de olika koncepten (se Figur 20). 
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Figur 20: Simulering av ljusets väg genom olika ledare, där det gula är ljuset 

Simuleringarna genomfördes med exakt samma ljusförhållanden för alla koncept 
med flera ljuskällor för att simulera diffust ljust. Alla koncept har likadan typ av 
kupollins, med dimensionerna 30x15mm (förhållande 2:1) för att visa 
skillnaderna baserat på geometri och inte dimensioneringen. Måtten 30x15mm 
har tagits fram genom att studera förhållanden i linsens utformning med hjälp av 
samma simulering, för att säkerställa att största möjliga mängd ljus samlas in. 
Linsen fyller även funktionen att den ökar ytan som träffas av ljuset, vilket leder 
till att ljus från en större yta kan samlas in.  
Simuleringarna visar att raka stavar med kupollins och 45° avslut är det koncept 
som fungerar överlägset bäst för att leda in och rikta ljuset. Ett fenomen som 
uppmärksammades vid användning av en helt slät yta vid avslutet (se Figur 20 i 
mitten) är att ljuset då reflekterades mot ytan och sedan tillbaka ut, på grund av 
att vinkeln mot avslutet var under den kritiska vinkeln, ett fenomen som 
avhjälptes med avslutet på 45°. 
Konceptet med raka stänger kan dock inte kombineras med de tidigare utvecklade 
koncepten för spridning, då dessa baserades på att allt ljus skulle samlas till en 
eller två punkter och sedan riktas mot exempelvis taket. Dessa spridningskoncept 
kan dock anpassas utan några större svårigheter för att appliceras på flera ledare, 
genom att göra dem mindre. Användandet av raka stavar möjliggör även 
användandet av större dimensioner på stavarna och således färre hål än med 
böjda stavar. 
Slutsatsen baserat på detta är att raka stavar med 45° avslut och en lins med 
geometri som en halv sfär är det koncept som möjliggör störst mängd ljusinsläpp 
från alla vinklar och därmed högst effekt, samtidigt som de tidigare utvecklade 
koncepten kan appliceras på det utan större modifikationer. Konceptet blir 
dessutom billigare i slutänden och mer flexibelt än de tidigare utvecklade 
koncepten. Detta gör att utformningen av insamlings- och 
genomföringkomponenten är fastställd och att spridningen saknas. 
Baserat på detta beslut modifierades tidigare koncept för spridning och några helt 
nya koncept med fokus på ett 45° avslut togs fram, se bilder 1-6 nedan. 
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KONCEPT 1 
Konceptet är en anpassning av koncept 3 men med få 
ärvda likheter. Den utnyttjar faktumet att 
ljusgenomföringarna sitter på rad och konceptet 
nyttjar en modul för att rikta ljuset istället för flera 
mindre. Ljuset träffar en spegel som kan roteras 45° åt 
vardera håll ut från dörrbladet. 
 
 
 
KONCEPT 2 
Är en direkt anpassning av det tidigare konceptet 2, 
men undantaget från att det nu är mindre på grund av 
att de är flera små istället för ett större.  
Ljuset kommer ut ur fibern och träffar en spegel som 
kan vinklas 45° åt vardera håll från dörrbladet samt 
roteras 360° runt sin axel. Det medför att ljuset, om än 
ofokuserat, kan riktas åt i princip alla håll.  
 
KONCEPT 3 
Konceptet är en modifierad variant av det tidigare 
utvecklade konceptet 1, men med skillnaden att detta 
koncept är mindre till storleken. Ljuset transporteras 
från genomföringen ut i spridaren och kan sedan 
roteras 360° runt sin axel. Kåpans form gör att ljuset får 
en smalare fokuspunkt dit ljuset riktas, vilket gör att 
det går att belysa en punkt starkare än koncepten med 
större spridning. 

 
KONCEPT 4 
Koncept 4 är ett koncept som genererats med hjälp av 
metoden SCAMPER tidigt i processen, kallat “Kattöga”. 
Konceptet togs bort på grund av att det inte var lika 
kompatibelt med fiberoptik som andra koncept, men 
nu när raka stavar har valts som genomföringsmetod 
framför fiber, passade detta koncept väl på denna typ 
av lösning och konceptet kunde inte längre direkt 
uteslutas. 
Konceptet bygger på att ljuset träffar en fixerad lins och 
sprids fritt i hela rummet. Resultatet blir ett ofokuserat 
ljus, men tillverkningskostnaderna kan minimeras då 
inga rörliga delar behöver monteras. Minimeringen av 
rörliga delar ökar även konceptets motstånd mot 
förslitningsskador. 
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KONCEPT 5 
Koncept 5 är ett koncept som framkom baserat på de 
simuleringar som tidigare genomförts. Konceptet 
bygger på att genomföringen fortsätter ut ur hålet och 
snittas 45° för att få ut så mycket ljus som möjligt. 
Snittet, tillsammans med en del av ledaren bekläs med 
en reflektiv yta, exempelvis anodiserad aluminium (se 
avsnitt 2.1.2.6). Ljuset reflekteras sedan ut och kan 
sedan roteras 360° runt sin axel. 

 
 

 
 

 
 

KONCEPT 6 
Detta koncept, likt koncept 5, är baserad på de 
simuleringar som gjorts. Detta koncept bygger dock på 
att ljuset passerar ut genom diagonalplanet, kan 
roteras 360° runt sin axel och sprids därefter ut i 
rummet. Även detta koncept är beklätt med en reflektiv 
yta. 

 
 
 

  Viktningsmatris 
Utvärdering eller sållning kan genomföras med hjälp av rena gissningar, intuition 
eller erfarenhet såsom hos Företaget i tidigare stycke. Däremot är det bättre om 
val baseras på rationella och objektiva metoder, inte bara för att projektgruppen 
ska känna sig säker på att rätt val har gjorts utan också för att övriga intressenter 
ska bli delaktiga i proceduren, därför nyttjas konceptpoängsättningsmetoden 
(Cross, 2008).  
För att kunna genomföra någon form av utvärdering eller sållning av koncepten 
måste det finnas kriterier som ligger till grund för detta, de måste i sin tur baseras 
på vad produkten ska klara av, alltså kravspecifikationen och mot den senare 
delen av produktutvecklingsprocessen, när utvärderingen blir speciellt viktig, kan 
kraven behöva anpassas för att vara relevanta i stadiet där vissa kriterier kan 
anses viktigare än andra (Cross, 2008).  
Därför skapades en viktningsmatris för att vikta kriterier som, i detta stadie, har 
stor inverkan på den färdiga produkten gällande funktionsdelar och principiell 
utformning, se Tabell 9Figur 12. Kriterierna identifierades och viktades med hjälp 
av Företaget, detta för att få med företagets röst i alla val men framförallt för att 
beslut skulle kunna fattas kring val av koncept även utan företagets fysiska 
närvaro och på så sätt effektivisera det fortsatta arbetet med projektet.  
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Tabell 9: Viktningsmatris för poängsättning av kraven som utförts tillsammans med Företaget 

 
Matrisen används genom att alla kriterier viktas mot varandra för att avgöra vilka 
kriterier som är viktigare än de andra och således är viktigare att ta hänsyn till 
(Pahl, Wallace and Blessing, 2007). De elva kriterierna placeras i matrisen och 
viktas enskilt mot varandra och sammanställs slutligen i en procentsats till höger 
i matrisen. Säkerhet innefattar alla de säkerhetsklassificeringar som behandlas av 
kravspecifikationen, livslängd innefattar de materialegenskaper som påverkar 
produktens livslängd såsom UV-resistens och kemisk beständighet. Vandalsäker 
innebär att lösningen inte är enkel att göra åverkan på från utsidan och 
drullesäker innebär att lösningen inte är lätt att av misstag göra åverkan på. Liten 
volym runt dörren innebär att lösningen inte sticker ut från dörren 
anmärkningsvärt eller tar stor plats på dörren. 
De individuellt viktade kriterierna kan nu användas i vidare konceptutvärdering 
för att se vilket koncept som är bäst lämpat för vidareutveckling. 

  Viktning av spridningskoncept 
Då insamlingen av ljus och genomföringen redan begränsats ner till ett koncept på 
grund av tidigare sållning och prisbilden i tidigare avsnitt, skiljer sig bara 
koncepten åt på insidan och alltså på spridningskomponenten. Därför utvärderas 
bara den delen av konceptet med hjälp av viktningsmatrisen och kriterierna som 
tagits fram tillsammans med företaget. Då viktningsmatrisen sammanställdes i ett 
tidigare skede och var tänkt att användas för att utvärdera hela koncept behövde 
matrisen modifieras för att passa det nya tillvägagångssättet. Matrisen 
modifierades genom att de kriterier som inte påverkar spridningskonceptens 
utformning togs bort ur matrisen, vilka var säkerhet, vandalsäker samt möjlig 
eftermontering, som dessutom fick noll i vikt.  
Koncepten viktades sedan i skalan 0-5, där 1 är “Mycket sämre”, 3 är “Likvärdig 
mot referens”, 5 är “Mycket bättre” och 0 betyder att kriteriet inte uppfylls alls. 
För att kunna vikta koncepten på ett korrekt sätt valdes ett koncept som referens 
för varje kriterium. Anledningen till att inte ett enda koncept valdes som referens 
för alla var att det då finns en risk att viktningen blir missvisande. Om exempelvis 
det koncept som är billigast väljs som referens, kommer alla andra koncept få 
värdet 1, 2 eller 3 och därmed minskar skalan från fem till tre steg (Ulrich och 
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Eppinger, 2014). De poäng som koncepten fick på varje kriterium multipliceras 
sedan med dess inbördes vikt, vilka sedan summerades för att erhålla den totala 
viktade poängen för varje koncept, se Tabell 10 (Cross, 2008).  

Tabell 10: Resultatet av konceptpoängsättningen 

 

 
Resultatet av viktningen visar att koncept 3 presterade bäst och bedöms som det 
koncept med störst potential och således tas in i nästa fas i 
konceptutvecklingsprocessen. Vanligt är att flera koncept får likvärdiga poäng och 
därmed bedöms ha potential för fortsatt arbete (Cross, 2008), men i detta fall fick 
det koncept som kom på andra plats endast 3,08 poäng, tätt följt av resterande, 
vilket bedömdes vara en såpass stor lucka till koncept 3, varför även det konceptet 
kasserades.  

 Vidareutveckling av slutgiltigt koncept 
Med samtycke från Företaget är det koncept som ska vidareutvecklas nu ett 
koncept med en kupollins för insamling av ljuset utanför dörren som monteras på 
en rak ledare med en 45° avslut som skickar ljuset in i en kåpa som fördelar ut 
ljuset i hallen, se Figur 21 

 
Figur 21: De delar konceptet består av 

Som ett första steg i detaljkonstruktionen anpassades diametern på ledaren för att 
uppnå de säkerhetskrav som satts på produkten. Företaget hävdade, av 
säkerhetsskäl, att om diametern på hålet är 5 cm får antalet max vara 2 stycken 
totalt, för ett hål på 4 cm: 3 hål, samt för 3 cm: 4 hål totalt. Baserat på dessa 
kriterier utfördes beräkningar på antal hål som behövs för att uppnå kraven för 
olika förutsättningar, se Tabell 11. Beräkningarna som tabellen bygger på är de 
ekvationer som tidigare tagits fram (se avsnitt 2.1.4). De värden som använts, 
förutom de randvillkoren i tabellen, är en spridningsvinkel på 45°.  
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Tabell 11: Sammanfattning av beräknat antal hål som krävs, där area innebär mantelarea på en kupol med 
angiven diameter 

Diameter Lux tambur Lux korridor Antal hål 

2 
20 

460 33,10 
1500 10,15 

50 
460 82,74 

1500 25,37 

3 
20 

460 14,71 
1500 4,51 

50 
460 36,77 

1500 11,28 

4 
20 

460 8,27 
1500 2,54 

50 
460 20,68 

1500 6,34 

5 
20 

460 5,30 
1500 1,62 

50 
460 13,24 

1500 4,06 

 
Tabellen visar att det snittvärde på 460 lux som erhölls under fältstudien inte är 
rimligt att använda, utan att bättre ljusförhållanden krävs. Om ljusintensiteten 
mot dörren istället är 1500 lux (vilket har uppmätts i gynnsamma förhållanden), 
kan hål med antingen 4 eller 5 cm i diameter användas för att uppfylla 
marginalvärdet på kravet på belysningsstyrka innanför dörren, med det antal hål 
som företaget specificerat för respektive diameter. Dessa beräkningar är dock 
gjorda helt utan hänsyn till materialets ljustransmission (se avsnitt 2.1.2.3) och 
andra förluster. De exakta värden som kommer att erhållas i slutänden kan 
således inte beräknas förrän materialval och slutgiltig konstruktion bestämts. 
I det inledande skedet valdes en lösning med två genomföringar vars diameter är 
5 cm. Detta val gjordes för att denna lösning, totalt sett, får en större area än tre 
hål med fyra centimeter i diameter, vilket i slutänden innebär en högre 
belysningsstyrka på insidan. Dessutom drogs slutsatsen att två femcentimetershål 
är billigare än tre fyracentimetershål under premissen att infästningarna och 
övriga kringliggande komponenter kostar ungefär lika mycket att tillverka i denna 
storlek och blir därför en tredjedel billigare för 5 cm. Ett större hål ställer dock 
större krav på säkerheten då, ett större hål ger en större och mer utsatt 
angreppspunkt vid inbrottsförsök. Därför kontaktades ett företag som är 
leverantör av säkerhetsglaset i det dörrtillverkande Företagets fönsterlösningar 
för de dörrar produkten skall appliceras i. Brandglas med brandklass EI60 och 
inbrottsklass RC3 från detta företag har en ljustransmission på 81 %, vilket 
innebär en betydande förlust i ljusstyrka vid användning av denna typ av glas. 
Detta kombinerat med en lins och spridning av exempelvis akryl, ger en förlust på 
ytterligare 11 %, alltså totalt 28 % (0,81 × 0,89 = 0,72 = 28 % förlust) effektförlust 
(se Figur 22) 
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Figur 22: Illustration som visar att belysningsstyrkan försvagas för varje skikt ljuset passerar 

28 % i effektförluster är för mycket då det innebär att det krävs fler hål än det 
maximala antal företaget specificerat, därför blir följden att hål på 5 cm med 
säkerhetsglas ger för stora förluster för att vara genomförbart. Ytterligare 
förluster som inte beräknats är de som sker vid reflektioner mot genomföringens 
mantelyta, samt det ljus som absorberas när det träffar säkerhetsglasets 
infästningslist (det som illustrerats som svarta kanter i Figur 22). Baserat på 
simuleringar uppskattas cirka 60 % ytterligare gå förlorat i infästningen av 
säkerhetsglaset. Detta blir då sammanlagt cirka 72 % förlust i ljusstyrka för ljus 
som faller in parallellt med hålet, vilket är helt oacceptabelt. Slutsatsen blir att 
denna typ av säkerhetsglas inte är möjligt att använda i denna applikation för att 
eftersträvad belysningsstyrka på 20-50 lux ska uppnås. 
För att kunna undvika säkerhetsglas och således den största källan till 
effektförlust, undersöktes istället om två hål med fem centimeter i diameter kan 
ersättas av mindre, men fler hål. Användandet av mindre hål möjliggör 
uteslutandet av säkerhets och brandglas, då hålen är så små att de inte utgör 
någon större säkerhetsrisk och kan fästas i dörren på ett sådant sätt att de inte 
påverkar dörrens integritet märkbart. Detta möjliggör användandet av andra, 
billigare material för genomföringen med avsevärt högre ljustransmission.  
För att avgöra hur stora hål som kan användas undersöktes titthål i dörrar, då 
dessa återfinns även i säkerhetsdörrar men inte tillverkas för att vara brand- och 
inbrottssäkra. Anledningen är att titthål inte behöver använda säkerhetsglas eller 
brandglas är att ett litet hål inte skapar en bättre angreppspunkt på dörren än 
någon annan yta. Enligt en eftersökning på internet visar det sig att titthål varierar 
mellan 12 till 28 mm i diameter och efter bedömning av Företaget fastställdes att 
20 mm effektiv ledare borde vara det största möjliga utan att säkerhetsglas 
behöver nyttjas.  
Med dessa mått genomfördes nya beräkningar där även förluster räknades med 
för att avgöra hur många hål som behöver användas för att uppnå önskad 
belysningsstyrka på insidan (se Tabell 12). 
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Tabell 12: Beräkning av ljusgenomsläpp med 50 mm ingångshål med 72 % förluster (säkerhetsglas) respektive 
20 mm med 10 % förluster (akrylstav) 

Ljus på utsidan 
(lux) 

Diameter 
(cm) 

Antal hål 
(st) 

Effektförlust 
(%) 

Ljus på insidan 
(lux) 

460 
5 2 72 2,12 

2 5 10 2,72 

1500 
5 2 72 6,90 

2 5 10 8,87 

4000 
5 2 72 18,39 

2 5 10 23,65 

8000 
5 2 72 36,78 

2 5 10 47,29 

20000 
5 2 72 91,96 

2 5 10  118,23 

65000 
5 2 72  298,87 

2 5 10  384,26 

 
Beräkningarna visar på att det krävs cirka 4000 lux för att på utsidan för att uppnå 
marginalvärdet på 20 lux på insidan. Det medför att lösningen inte är tillräckligt 
effektiv baserat på de randvillkor som finns fastställda i dagsläget, vilket gör att 
dessa behöver omformuleras.  

  Översyn av randvillkor 
Med de förutsättningar och begränsningar som finns där säkerheten är högsta 
prioritet för att inte dörrarnas integritet ska rubbas och belysningsstyrkan på 
insidan måste vara hög nog för att produkten ska bli applicerbar samtidigt som 
priset inte får bli för högt, kan inte processen fortskrida.  
Om målsättning ska vara att uppfylla kravet för säkerhet, belysningsstyrka samt 
kostnad så måste randvillkoren ses över, alltså det ljus som eftersträvas på insidan 
i tamburen eller det ljus som finns tillgängligt utanför i hall eller trappuppgång. 
Det tillgängliga ljuset på utsidan kan vara lågt satt men kan inte justeras för då 
ändras målgruppen vilken inte är aktuellt då produktens applicering och 
genomslagskraft är baserade på just dessa identifierade miljöer. Kravet på 
ljusstyrkan på insidan av dörren är definierat på ett vagt sätt då det inte finns 
någon egentlig standard för detta, bortsett rekommendation av att använda 
motsvarande 60 watts glödljus i takbelysning i hemmet. Detta gör att kravet kan 
vara för högt satt, och därmed inte möjligt att uppnå.  
I samråd med Företaget bestämdes det att fortlöpa med 20 mm ingångshål trots 
att de teoretiska beräkningarna talar för att det inte kommer vara tillräckligt för 
att uppnå kravet på belysningsstyrkan. Planen var nu istället att göra fysiska tester 
på belysningsstyrkan och på så vis göra en bedömning av effekten och upprätta 
rekommendationer på vilka randvillkor och antal hål som krävs för att uppnå 
önskad effekt, där priset blir den begränsande faktorn. Det faller också bättre in 
med Företagets önskan att de hellre vill ha fler, mindre hål istället för färre men 
större.  
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 Vidareutveckling av slutgiltigt koncept del II 
Efter att måttet på genomföringshålet bestämts i samråd med företaget behövde 
infästningen omarbetas, då tidigare arbete riktats in mot användandet av 
säkerhetsglas och brandglas. Detta gjorde att ett tidigare koncept som genererats 
vid användandet av metoden SCAMPER återinfördes. Konceptet som tidigare 
benämnts som “kattöga” har en infästning lämpade för konceptets nuvarande 
utformning och där delkoncepten insamlare, ledare samt spridning kan förbli 
oförändrade. Infästningen består av två gängade hylsor i stål som monteras från 
varsitt håll i dörren (se Figur 23). De dimensioner som används för titthål 
bekräftar som tidigare nämnt att denna typ av konstruktion fungerar för 
ändamålet och uppfyller de krav som ställs på säkerhet. Denna typ av 
konstruktion möjliggör även eftermontering av lösningen, samt möjliggör 
montering i både trä- och ståldörrar. 
 

 
Figur 23: Hylsprincipen som tagits fram med SCAMPER 
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Materialet på hylsorna och kåpan är konstruerade av generiskt stål, ledaren och 
linsen av akryl, där linsen limmas på ledaren. Ledaren lindas sedan med 
anodiserad aluminiumtejp för att reflektera ljuset som inte totalreflekteras på 
ledarens väggar på grund av infallsvinkeln. Slutligen limmas ledaren fast i den inre 
delen av hylsan för att säkerställa att ledaren inte lossnar och förlorar sin funktion 
vid exempelvis inbrottsförsök eller vandalism. Ledaren och linsen är 20 mm i 
diameter och hylsornas väggar är 3 mm tjocka.  
Det som ännu inte är fastställt är kåpans exakta utformning, vilket beror på att 
utformningen på ledarens ände (spridningen) inte är bekräftad i praktiken och 
dess slutgiltiga utformning har stor betydelse för kåpas utformning. Problemet är 
dessutom att det finns två identifierade brister med 45°-ände, nämligen att den 
sticker ut från dörren och därför gör att kåpan blir onödigt stor, samt att den 
endast riktar ljuset åt ett fast håll, vilket gör att önskemålet om att kunna rikta 
ljuset inte uppfylls. Därför genomfördes ytterligare konceptgenerering på änden 
med hjälp av simulering. Resultatet av detta blev två nya koncept, se Figur 24. 

 
Figur 24: Konceptgenerering på nya ändar. Originalet i mitten, 1, som leder fram till de nya koncepten 3 & 5 

Koncept 2 löste problemet med att ledaren sticker ut ur dörren genom att använda 
sig av samma princip som vid konstruktion av fresnellinser (se avsnitt 2.1.2.4), 
men den riktar fortfarande ljuset åt ett håll. Därför utvecklades koncept 3, som 
löser båda problemen. Detta koncept visade sig dock leda in mindre ljus än 
koncept 1, varför koncept 4 genererades. Detta koncept gav enligt simuleringar 
bättre resultat än koncept 3, men sticker ut mer från dörren. Som lösning på detta 
togs koncept 5 fram, som släpper igenom samma mängd ljus som koncept 4 fast 
med en lägre profil. Koncept 5 släpper även igenom direkt ljus bättre än alla de 
andra koncepten, då det även har en yta vinkelrät mot ledaren (se avsnitt 2.1.2.5).  
För att ta reda på om simuleringarna fungerar i praktiken och att ändarna 
presterar som tänkt, genomfördes en serie experiment. Osäkerheten i 
simuleringarna grundar sig att de är i 2D vilket inte återspeglar de tilltänkta 
ändarna på ett optimalt sätt. Experimenten genomfördes genom att en testrigg 
konstruerades för att kunna testa i så verkliga förhållanden som möjligt. Denna 
testrigg bestod av en dörr med hål för en ledare, samt en låda med dimbar LED-
belysning. Ledaren lindades med anodiserad aluminiumtejp för att reflektera det 
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ljus som kommer från sidorna och placerades därefter i dörren. Lådan placerades 
sedan över insamlingänden, alltså på den sidan av dörren som ska vara yttersidan 
(se Figur 25). 

 
Figur 25: Testriggen för test av belysningsstyrka 

Belysningen i lådan är riktad från olika håll, men aldrig direkt in i ledaren, för att 
skapa ett diffust ljus som återspeglar de identifierade miljöerna på bästa sätt. 
Testriggen placerades sedan i ett mörkt rum och ledarna en efter en i hålet i 
dörren. Mätningar genomfördes sedan på två sätt, dels med ljusmätaren direkt 
intill ledaren på insidan och dels med ljusmätaren i slutet på ett sex centimeter 
långt vitt rör, som placerades över spridningsdelen på ledaren. Anledningen till 
testet utvärderades genom ett rör var att ljus som släpps ut ur ledaren i sidled, 
inte uppfattas om ledaren endast placeras direkt mot ytan. Ljuset reflekteras mot 
rörets insidor och vidare in i mätaren, vilket borde ge en mer korrekt bild av 
effekten. Under detta experiment var LED-lamporna på högsta effekt då 
belysningsstyrkan är irrelevant då det är absolutbeloppet som i slutändan var 
intressant. Resultatet blev som följer. 
 
Resultat experiment 

● Koncept 1: 307 lux direkt intill. 170 lux i rör  
● Koncept 3: 500 lux direkt intill. 163 lux i rör  
● Koncept 5: 463 lux direkt intill. 187 lux i rör  

 
Problemet med koncept 1 är att det riktar ljuset i en fast riktning och att en 
reflektor i form av en kåpa inte fungerar för att rikta om det, dessutom så gav den 
inget bra resultat i testet. Koncept 3 är mer komplicerad att tillverka, då det krävds 
både vertikalfräs och svarv. Det visade sig dessutom att ytor som inte ligger 
parallellt i höjd med varandra är svår att polera, vilket gav ett ojämnt resultat. 
Koncept 5 gav bra resultat i röret och ljuset var lättare än de övriga koncepten att 
rikta med en reflektor. Koncept 5 är också lättast och snabbast att tillverka då all 
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bearbetning kan ske i en svarv, vilket ledde till att koncept 5 blev det vinnande 
konceptet.  
 
Kåpa 
Efter att ledarens ände bestämts så kunde kåpan utformas specifikt efter denna, 
för att ge maximal belysningsstyrka. Kåpans utformning baserades på det koncept 
som fick flest poäng i utvärderingen av tidigare spridningskoncept (se avsnitt 
2.3.6). Utformning genomfördes genom att aluminiumtejp klipptes till i olika 
former och placerades runt samma rigg som användes för att utvärdera ledarens 
ände, se Figur 26. Aluminiumtejpen fungerar som en reflektor som speglar ljuset 
i en riktning och då den tidigare nyttjade ljusmätaren inte var känslig nog att 
registrera skillnaderna i belysningsstyrka, gjordes subjektiva bedömningar av när 
effekten ökade eller minskade.  
 

 
Figur 26: Olika inkarnationer av kåpans utformning, utklippta ur aluminiumtejp 

Formerna förfinades baserat på upptäckter som ökade belysningsstyrkan i 
riktningen, såsom böjradie och olika långa sidor. Den ökade när reflektorn var 
alldeles intill ledaren, när överhänget slutade i linje med ledaren, när små “vingar” 
användes på sidorna och när den bakre väggen i kåpan var 45°. Alla dessa 
upptäckter implementerades i en slutlig design, se Figur 27. 
 

 
Figur 27: Den förfinade utformningen av kåpan 
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Fördelen med kåpans utformning är att den kan stansas ut i ett stycke och sedan 
bockas i ett led för att erhålla den eftersträvade formen på kåpan. För att montera 
kåpan på dörren fästs magneter på baksidan av kåpan som håller kåpan på plats 
mot kanten på infästningens hylsa. Detta medför även att kåpan är steglöst 
roterbar runt sin egen axel. 
Något som upptäcktes under testerna var dock att den spridningsvinkel som 
används i beräkningarna (45°) inte var möjlig att uppnå. Den lägsta 
spridningsvinkeln som var möjlig att uppnå var 90°, vilket medförde att alla 
tidigare gjorda beräkningar blir missvisande. Spridningsvinkeln ändrades därför 
i kommande användning av formeln, se avsnitt 2.9. 

  Feleffektsanalys 
I syfte att fortsätta vidareutvecklingen och generera förbättringar på konceptet 
nyttjades metoden feleffektsanalys. Feleffektsanalys används för att på ett 
effektivt sätt utreda en produkts fel, orsak till fel, konsekvenser av fel och hur 
dessa åtgärdas, innan felen har uppstått. På så sätt kan risken för att felaktiga 
produkter når till kund minskas, vilket i sin tur leder till att företaget levererar 
jämnare och bättre kvalité på sina produkter. Metoden kan beröra komponenter, 
system, processer samt funktioner men i detta fall kan endast en analys 
genomföras på komponentnivå då tillverkning och montering sker externt utan 
Företagets och projektgruppens involvering. En feleffektsanalys genomförs 
enklast genom användandet av en tabell (Ullman, 2016), se Tabell 13. 
I tabellen delas analysen in i sex delar: feltyp, feleffekt, felorsak, riskanalys, åtgärd 
och ny riskanalys. Feltyp innebär vad som händer, exempelvis “läckage” på ett rör. 
Feleffekt innebär effekten av det fel som uppstått, exempelvis “Tryckförlust och 
spridning av farliga ämnen”. Felorsak beskriver varför felet uppstått, exempelvis 
“korrosion”. När felet identifierats analyseras riskerna med felet, hur ofta felet 
uppstår med frekvens, och hur allvarligt felet är med effekt samt chansen att det 
upptäcks. Dessa poängsätts sedan i skala 1 till 10, där 1 är obetydlig och 10 är 
katastrofal. Dessa multipliceras sedan med varandra för att erhålla vad som kallas 
riskprioritetsnummer, RPN. De allvarligaste felen som upptäcktes genom 
feleffektsanalysen blir således de fel som har högst RPN och därmed behöver 
åtgärdas. De fel som fick lägre RPN åtgärdas inte direkt, men finns med i åtanke 
vid slutgiltig konstruktion av lösningen. 
Resultatet från Reverse thinking låg till grund för analysen. 
 

Tabell 13: Feleffektsanalysen 
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Ledare 
Vid feleffektsanalysen visade det sig att akryl, som tänkt användas som ledare, 
hade oönskade materialegenskaper beträffande brandsäkerhet och slagstyrka, 
där materialet visade sig vara brännbart. Detta ledde i sin tur till att en närmare 
analys gjordes av brandklassningen EI60, vilket visade att en dörr som uppfyller 
brandklass EI60 inte får innehålla några brännbara material enligt 
säkerhetsansvarig på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. På grund av detta 
genomfördes en ny materialstudie, där fokus låg på säkerhet och brandskydd 
genom att analysera de material som används i brandglas (Yourglass.com, 2017) 
och skyddsglas (Hammerglass.se, 2017). Studien visar att laminerade brandglas 
och skyddsglas har ett material gemensamt - polykarbonat.  
Polykarbonat klassas som ett “okrossbart” material och kan uppnå både den 
högsta inbrottsskyddsklassen för fönster (P8B) vid 6 mm tjocklek.  
Polykarbonat med optisk kvalité har dessutom en ljustransmission på upp till 90 
%, vilket innebär att det har samma ljustransmission som traditionellt fönsterglas 
(Bülow-Hübe, u.å.), vilket är marginellt sämre än akryl. Denna ljustransmission 
kan dock påverkas negativt av materialets känslighet mot UV-ljus, 
rengöringsmedel och repor på ytan. För att erhålla ett ökat skydd mot detta kan 
ytan ytbehandlas med en utomhusbeständig klarlack. Denna typ av ytbeläggning 
ger även ett ökat skydd mot slag och annan yttre påverkan som kan ske i form av 
olyckor eller vandalism (Stocksundet.se, 2017).  
Polykarbonat är dock inte eldfast, utan lamineras tillsammans med 
brandskyddsglas för att hålla glaset intakt och därmed behålla brandskyddet. 
Polykarbonat är ett självslocknande material, vilket innebär att materialet kan 
brinna om en låga tillförs, men slocknar så fort lågan avlägsnas. Detta gör att 
materialet klassas som icke brännbart och därmed uppfyller standarden EI60 till 
skillnad från akrylplast. Det identifierades dock i analysen att ledaren kan smälta 
vid brand och för att erhålla brandskydd fungerar dock varken akryl eller 
polykarbonat då, även om polykarbonat är självslocknande, så smälter det vid ca 
200°. Detta gör att det blir öppna hål i dörren där varm gas kan tränga igenom 
vilket gör att temperaturen på dörren överskrider den för EI60 tillåtna. För att 
lösa detta problem kan en av två åtgärder göras: välja ett brandsäkert material, 
eller brandsäkra hålet när värme uppstår. Brandsäkra material är, som tidigare 
identifierat, betydligt sämre ur optisk synpunkt vilket ledde till att valet föll på 
brandtätning. Baserat på detta, analyserades svällande brandtätningstejp som kan 
appliceras både i och utanpå stålrör för att täppa till vid händelse av brand, så 
kallade rörstrypare (Dafo.se, 2017). Dessa uppfyller EI60 för stålrör med diameter 
upp till 165 mm i diameter, vilket är mer än tillräckligt.  
En faktor som inte behandlats tidigare, och som gjorde sig påmind i 
feleffektsanalysen, är värmeutvecklingen i ledaren till följd av stark ingående 
belysningsstyrka. För att kontrollera värmestrålningens effekt på ledaren och 
därmed säkerställa om den klarar av den miljö den ska användas i genomfördes 
beräkningar på detta, samt för att ge frekvensen i feleffektsanalysen ett 
vetenskapligt värde. 
För att få en säkerhetsmarginal mot haveri och för att kunna göra lämpliga 
antaganden, används värden som är överdrivna för konceptets slutgiltiga 
användning. Då ljuset är diffust kommer det inte fokuseras i en punkt av linsen 
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och därför beräknas ledare få en homogen temperatur fördelad över hela ledaren. 
Temperaturökningen i ledare beräknas med hjälp av formel 6. 
 
((𝑄𝑆𝑜𝑙 ∗  𝐿𝑥 ∗  𝐴𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 ∗  ℎ)/ (𝑐 ∗  𝑚))  ∗  % =  𝑇    (6) 
(Serway, Jewett och Peroomian, 2015) 
 
QSol innebär solens värmestrålning och är 0,0079 W/m2 (Chua, u.å.), Lx = lux 
innebär belysningsstyrkan ifrån solen och är 100 000 lux. ALedare innebär arean 
på ledaren och är 0,00031416 m2, h innebär antalet timmar värmestrålningen är 
som starkast och är 4 h (Stralsakerhetsmyndigheten.se, 2017). c innebär specifik 
värmekapacitet för polykarbonat och är 1300 J/kg·K. 
m är massan för ledaren och är 0,0276 kg. % innebär förlusten i transmission, 
alltså den effekt som blir kvar i ledaren och är 10 %. T blir då 9,961C vilket är en 
obetydlig temperaturökning och därför får frekvensen för att ledaren smälter i 
analysen värdet 1. 
 
Kåpa 
Analysen av kåpan påvisar att risken för att kåpan lossnar finns, vilket skulle 
kunna leda till att produkten skadas och tappar sin effekt. Magneterna som 
används för att hålla kåpan på plats håller endast fast kåpan mot en plan yta, vilket 
dels gör att kåpan potentiellt kan flyttas i alla riktningar, men kan även lossna om 
dörren öppnas kraftigt, då kåpan inte har någon mekanisk fastlåsning som hindrar 
den från att släppa från dörren. Att använda magneter ökar även 
tillverkningskostnaderna, varför utformningen av kåpans fäste istället utvärderas 
vidare under avsnitt “Optimering med hjälp av DFX” där tillverkningsmöjligheter 
analyseras och lösningen optimeras därefter. 
För att minska risken för personskada beslutades att placera lösningen 180 cm 
upp på dörren, vilket gör att kåpan kommer vara placerad 20-30 cm över 
eventuellt kikhål i dörren, då den största skaderisken ligger i när användaren lutar 
sig fram mot dörren och använder kikhålet. På samma gång gör höjdvalet att 
risken för att ljuset på insidan blinkar till när någon går förbi och skymmer linsen 
på utsidan minskar. Valet av placeringen stärks även av analysen i avsnitt 2.1.3.4, 
där den övre delen av dörren visade sig träffas av mest ljus. 
 
Infästning 
Infästningens utformning påverkas starkt av de fel som identifierats kring 
ledaren, framför allt är det behovet av brandtätning som påverkar infästningen. 
Enligt brandteknisk ansvarig på Dafo kräver all typ av svällande brandtätning 
någon typ av mothåll som tätningen kan svälla mot för att erhålla en tät 
förslutning, samt för att svälla åt rätt håll. Det som enligt Dafo rekommenderas vid 
tätning av rör, är att brandfast gips skall användas runt tätningen för att svälla 
mot. Baserat på detta vidareutvecklades konceptet där brandtätningstejpen lindas 
runt genomföringen, och sedan placeras i en kapsling av gips i dörren (se Figur 28 
och Figur 29) 
 



 
 
 
 

47 

 
Figur 28: Hylsprincipen, genomföringshålet till höger 

Det ena konceptet är samma koncept som tidigare utvecklats med hjälp av 
SCAMPER (se avsnitt 2.3.2) vilket bygger på att en reflektiv yta appliceras på 
ledaren, vilken placeras i hylsan, som sedan gängas ihop med en utanpåliggande 
hylsa. Problemet med detta koncept är att det i denna version inte har någon form 
av fäste för själva ledaren. Det faktum att lösningen dessutom behöver gips att 
svälla mot gör dessutom att den inte kan monteras i efterhand, utan måste göras 
under tillverkning av dörren. 

 
Figur 29: Öppen princip, genomföringshålet till höger 

Det andra konceptet som utvecklats är en mer öppen lösning, där ledaren 
monteras i en kort hylsa som skruvas fast mot ledaren för att hålla fast den, men 
är öppen i mitten, där brandtätningstejpen kan lindas runt. Denna lösning håller 
fast ledaren bättre än hylsprincipen ovan, men kräver fler monteringsmoment och 
behöver samma typ av gips att svälla mot. 
För att lösa problemen som uppstod med dessa koncept, utvecklades koncept som 
bygger på att ledaren kläms fast i genomföringen med hjälp av en slangklämma 
(se Figur 30). Brandtätningstejpen lindas sedan runt genomföringen som i 
föregående koncept. För att fästa lösningen i dörren gängas sedan en rund platta 
på från insidan av dörren, på vilken kåpan sedan kan placeras. 
 

 
Figur 30: De olika koncepten med slangklämma, genomföringshålet till höger om vardera koncept 

Fördelen med dessa koncept är att de håller fast ledaren mycket väl, samt kan 
användas för att hålla genomföringen på plats i dörren. Nackdelen med dem är 
dock att genomföringshålet inte kan vara helt runt för att kunna montera 
lösningen, vilket gör montering dyr och komplicerad. 
Alla hittills presenterade koncept kräver en inkapsling av eldfast gips, vilket 
omöjliggör eftermontering i dörren samt ökar antalet monteringsmoment och 
därmed kostnaden. Med detta i beaktning utvecklades ytterligare ett koncept, där 
brandtätningstejpen istället lindas direkt runt ledaren och använder en 
omslutande hylsa som mothåll för den svällande listen (se Figur 31) 
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Figur 31: Det slutgiltiga konceptet, genomföringshålet till höger 

För att säkerställa att ledaren hålls på plats skruvas den fast genom att fyra korta 
skruvar utan skalle fästs i brandtätningstejpen. Detta minskar även risken för att 
sprickor i ledaren uppstår under monteringen, då skruvarna inte fästs direkt i 
ledaren, samt miljöpåverkan vid återvinning då skruvar möjliggör separation av 
ledaren vid händelse av exempelvis vandalism, något som inte lim gör. För att 
slutligen fästa infästningen i dörren gängas en rund platta på från insidan av 
dörren likt koncepten med slangklämma.  
På grund av att brandtätningen placeras i hylsan och därmed sväller mot hylsan 
vid händelse av brand, behövs inte inkapslingen av gips. Detta, tillsammans med 
avsaknaden av utstickande skruvskallar gör att eftermontering kan ske enkelt och 
att hålet kan vara helt runt. Dessa faktorer tillsammans ledde till beslutet att detta 
koncept är det som kommer att utvecklas vidare. 
En feltyp som identifierades kring infästningen var dess benägenhet att lossna. Vid 
upprepade stängningar av dörren uppstår vibrationer, vilka kan resultera i att 
monteringsdelar gängas loss. Detta problem avhjälps med hjälp av antingen loctite 
eller samma princip som används med låsmuttrar där ett plaststycke gängas in i 
gängorna och hindrar dem mekaniskt från att gängas loss. 
Efter att samtliga identifierade feltyper åtgärdats genomfördes en ny riskanalys. 
Denna riskanalys visar att åtgärderna tydligt påverkat produktens säkerhet och 
risk för att fel uppstår (se Tabell 14). 
 

Tabell 14: Sammanställning av feleffektsanalysen efter vidtagna åtgärder 

 
 

Baserat på de fel som identifierats och de åtgärder som vidtagits erhölls nya RPN-
värden till följd av att felen minskar. De värden som påverkats starkast är de 
kopplade till feltyperna att ledaren/linsen lossnar, spricker, minskad 
transmission, smälter/brinner upp samt att infästningen lossnar, där merparten 
av dessa är resultat av materialbytet till polykarbonat.  



 
 
 
 

49 

Dock påverkas inte brandskyddet eller vandalsäkerheten lika mycket av de 
materialval eller konstruktionsförändringar som genomförts, då dessa påverkas 
starkt av yttre faktorer. Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.4) kan inte brandglas 
användas på grund av stora effektförluster, vilket gör att materialet inte kommer 
att vara eldfast. Polykarbonat är dock självslocknande, vilket gör att det inte 
brinner och på så sätt kan förstärka brand, till skillnad från akrylplast. Detta är 
dock inget problem, då hålet istället tätas med en svällande brandtätningstejp. 
Feltypen “spricker” har även efter vidtagna åtgärder ett relativt högt RPN-värde, 
då det under tillverkningen inte går att upptäcka huruvida produkten kommer 
utsättas för vandalism eller olyckor, vilket medför att “Upptäckt” får ett högt 
värde. 

 Optimering med hjälp av DFX 
Fram tills detta skede har målet med produktutvecklingsprocessen varit att 
utveckla en lösning med så hög belysningsstyrka och säkerhet som möjligt, med 
hänsyn till de begränsningar som finns. För att säkerställa att alla miljökrav 
uppfylls och lösningen faktiskt kan produceras i slutändan valdes därför DFX-
metoder. DFX-metoder tillämpas ofta av produktutvecklingsteam under de senare 
delarna av produktutvecklingsprocessen, då det kan vara svårt att koppla 
kundbehov och specifikationer till specifika konstruktionsfrågor som 
uppkommer. X i DFX svarar till många olika kvalitetskriterier (Ulrich och 
Eppinger, 2014) där de vanligaste är DFA, DFE samt DFM som betyder Design for 
Assembly, Design for Environment respektive Design for Manufacturing, varav 
DFA och DFM strävar efter att reducera material- och lönekostnader samt övriga 
omkostnader. Målet med DFE är att minska produktens miljöpåverkan.  
 
DFA & DFM 
DFA och DFM är beroende av varandra, då förändringar i tillverkningsmetoder 
ofta påverkar hur produkten sedan kan monteras och tvärtom. Riktlinjerna för 
DFM (Ulrich och Eppinger, 2014) är också direkt kopplade till DFA (Chang, Wysk 
och Wang, 1998), vilket gör det lämpligt att beakta båda metoderna simultant. 
 
De riktlinjer givna av metoden som efterföljs är: 

● Minska antalet delar 
● Skapa en modulär design 
● Använd standardiserade delar 
● Konstruera multifunktionella delar 
● Konstruera delar som kan användas på flera produkter 
● Minimera antalet tillverkningsmetoder 
● Undvik separata fästdon 
● Minimera hantering och positionering vid montering 
● Reducera monteringskostnader 
● Reducera kostnader för komponenterna 

 
Under tillverkningen av prototyperna svarvades linsen direkt ur änden på ledaren 
med goda resultat, vilket ledde till beslutet att inte ha linsen som en separat del. 
Detta minskar antalet separata delar som behöver bearbetas, samt tar bort 
behovet av limning mellan ledaren och linsen vilket minskar förluster och 
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tillverkningskostnader. Svarvning är även den metod som använts för att forma 
slutet på ledaren, vilket gör att all avverkande bearbetning på ledaren kan ske i 
samma maskin och således minskar mängden tillverkningsmetoder och således 
produktionskostnaden för varje enskild del. 
Som identifierats i under feleffektsanalysen (se avsnitt 2.7) så kommer svällande 
brandtätningstejp användas runt ledaren. Brandtätningstejpen finns i färdiga 
rullar med diametern 50 mm, vilket passar bra för ändamålet och behöver därmed 
inte bearbetas mer än att kapas till rätt längd. Tejpen ställer krav på ett mothåll 
från utsidan så att tejpen sväller åt rätt håll, vilket löses med hjälp av infästningen 
som träs över ledaren. Infästningen fyller således både funktionen att agera 
mothåll för brandtätningen och står samtidigt för stabiliteten i konstruktionen, 
vilket förespråkas i riktlinjerna kring multifunktionalitet. 
För att ledaren inklusive brandtätningstejp och reflektiv yta ska få plats, behöver 
rörets innerdiameter vara minst 24,6 mm för att rymma den reflektiva 
aluminiumtejpen (0,5 mm tjock) samt brandtätningstejpen (1,8 mm tjock). Detta 
möjliggör användandet av standardmått på rör, exempelvis rör i dimensionerna 
R25 som har en innerdiameter på 27,2 mm och en godstjocklek på 3,25 mm i 
standardutförande. Den luftspalt som blir kvar mellan tejpen och röret gör att 
toleranserna vid montering blir högre och således minskar precisionen som 
behövs vid montering. På den del av infästningen som vetter mot utsidan av 
dörren svetsas en bricka av samma stål som röret för att hålla infästningen på 
plats från utsidan (se Figur 32). Användandet av samma stål i alla permanent 
hopmonterade delar underlättar återvinningen avsevärt, då de inte behöver 
separeras. För att lösningen ska kunna anpassas till olika dörrar, anpassas rörets 
längd. Anledningen till att just denna del blir den som varierar är att förändringar 
i denna del är de som uppskattas vara billigast, då den är minst tekniskt avancerad 
att tillverka. 
 

 
Figur 32: Tvärsnitt av infästningen, med bricka monterad och skruvhål i sidorna 

Syftet med att brickan sticker ut både på insidan och utsidan är att underlätta 
montering av ledaren genom att tejpen runt ledaren placeras mot kanten på 
insidan, och således placeras centrerat. Kanten täcker även tejpen från utsidan. 
Användandet av denna typ av rör möjliggör även användandet av standarddelar 
som kan fästas på röret, som redan tillverkas och bearbetas av leverantörer. Detta 
minskar kostnaden för lösningen, såväl som ledtiden det tar att få fram 
komponenterna. Tjockleken på röret möjliggör även montering av gängade 
skruvar i rörets sidor, som skall användas för att hålla fast ledaren i infästningen 
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och säkerställa att kraven uppfylls. Riktlinjerna förespråkar undvikandet av 
fästdon som skruvar och dylikt, men i detta fall kan detta inte undvikas. Om 
ledaren skulle limmas permanent i infästningen förloras modulariteten och 
således möjligheten att byta ut lösningen vid eventuellt behov, samt separation 
vid återvinning. Andra fästanordningar har övervägts, men ur en 
kostnadssynpunkt uppskattas denna lösning ändå bli den billigaste. I lösningens 
nuvarande utförande används dock fyra skruvar för att hålla ledaren på plats, 
vilket kan minskas ner till tre för att fortfarande erhålla en jämn radiell 
tryckfördelning över ledaren. Genom att använda skruvar utan skruvskallar med 
längden 6 mm, finns det inga utstickande delar i infästningen, vilket förenklar 
monteringen och möjliggör eftermontering i dörren. Detta ger en ökad marknad 
då det möjliggör att monteringen i dörren kan ske i efterhand av installatör. Detta 
gör att dörren inte behöver anpassas under produktion för att möjliggöra 
montering av lösningen. Längden på skruvarna gör dessutom att alla skruvar kan 
skruvas in helt utan att skada ledaren samtidigt som de, på grund av att det är tre 
skruvar, centrerar ledaren i röret vilket gör att positionering av ledaren inte är 
nödvändig.  
För att montera fast infästningen i dörren placeras den slutligen i dörren från 
utsidan och gängas fast på insidan med hjälp av en fläns som är gängad på insidan 
(se Bild 3). 

 
Bild 3: Exempel på en standardfläns med invändig gänga 

För att, på samma sätt som på utsidan av dörren, dölja den luftspalt som skapas 
mellan ledaren och genomföringen konstruerades flänsen med en läpp som täcker 
detta. Detta minskar risken för att smuts samlas i genomföringen som kan påverka 
lösningens livslängd. I flänsen svarvas hål, vilka underlättar montering genom att 
en haknyckel kan placeras i hålen för att kunna skruva åt flänsen och hålla 
infästningen på plats, utan att skada flänsens yta. För att dessa hål ska fylla mer än 
en funktion, undersöktes om dessa kunde användas för montering av kåpan. I 
samråd med verkstadshandledare utvecklades en teknik som bygger på att 
använda plåtens flexibilitet tillsammans med hålen i flänsen, för att spänna fast 
kåpan. Kåpan stansas alltså ut i ett stycke med två utstickande bitar som passar i 
hålen. Plåten bockas sedan till rätt form, men med något större böjradie än den 
ska ha när den placeras på dörren. Detta medför att kåpan behöver tryckas ihop 
något vid montering, vilket gör att den spänner sig fast i hålen (se Figur 33).  
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Figur 33: Bild på kåpan och montering med fläns 

Tekniken gör att inga extra delar behöver svetsas fast och tar bort behovet av 
magneter, samt utnyttjar redan befintliga hål. Detta medför att 
tillverkningskostnaderna kan minimeras, då endast en bearbetningsmetod 
behöver användas vid tillverkningen av kåpan. För att möjliggöra rotation 
används sex hål i flänsen, vilket gör att kåpan kan roteras i steg om 60°. 
Monteringspinnarna som ses i bilden ovan var initialt tänkta att bockas inåt för att 
skapa en 90° vinkel mot dörren och underlätta montering, men efter noga 
övervägande togs denna bockning bort i syfte att minska antalet 
tillverkningsmoment. Istället fick monteringspinnarna behålla samma riktning 
som den bockade plåten, vilket efter tester inte påverkade monteringen märkvärt. 
Under utformningen av kåpan undersöktes många olika lösningar, bland annat 
magneter som tidigare nämnts, men även olika typer av glidskenor, där en del av 
kåpan går in i flänsen och håller fast kåpan, men möjliggör steglös rotation. Detta 
fungerar dock inte, på grund av att kåpans radie inte är densamma som flänsens. 
Om radierna skulle vara identiska, skulle kåpan inte kunna ha samma geometri, 
vilket skulle leda till en annan ljusspridning och förluster på grund av det. 
 
DFE  
DFE är en praktisk metod för företag att minska effekten av deras produkter på 
miljön samt skapa ett mer hållbart samhälle men ändå upprätthålla eller förbättra 
produktkvalitet och kostnaderna (Ulrich och Eppinger, 2014). DFE grundas i att 
tänka i livscykler, där produktlivscykeln börjar med utvinning av råvaror följt av 
bearbetning, produktion, distribution, samt produktens användning i sig. Efter att 
produkten tjänat sitt syfte mot slutet av dess livslängd kommer återvinning där 
produkten antingen kan återanvändas på komponentnivå eller återvinnas till nya 
produkter. Att tänka på är att varje stadium i cykeln kan medföra 
energiförbrukning, avfall eller utsläpp som påverkar miljön och därför måste tas i 
beaktning (Ulrich och Eppinger, 2014). Åtgärder ur hållbarhetssynpunkt har skett 
kontinuerligt under processens gång och redovisas i punktform nedan enligt 
riktlinjer av Ulrich och Eppinger (2014). 
 
Grundidén till produkten är ta till vara på naturligt ljus, passivt, utan att tillsätta 
energi vilket i grunden är ett steg mot en hållbar utveckling. För att göra 
produkten hållbar i hela livscykeln måste svinn och energi minimeras under 
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bearbetningen och produktionen så att energiåtgången inte försummar effekten 
av produkten.  
 

● Använd så få tillverkningssteg som möjligt 
Istället för att konstruera ledaren och insamlingslinsen i olika delar och 
olika material så är den nu konstruerad i enbart polykarbonat och i en solid 
del.  

● Minimera antalet komponenter  
Antalet skruvar som ledaren är monterad med har reducerats från fyra till 
tre. Den ursprungliga hylsan med två stora delar har konstruerats om till 
en hylsa och en mutter för att minska materialåtgången. Även kåpan har 
reducerats till en komponent med inbyggd infästning. 

● Utveckla komponenter så att användning av råmaterial minimeras 
Komponenterna har utvecklats så att nyttjandet av avverkande 
bearbetning minimeras. Hylsan är baserad på ett standarddimensionerat 
rör där gängor svarvas in och flänsen svetsas på istället för att allt tas fram 
ur ett solitt stycke metall där det blir mycket svinn. 
Tjockleken på godset i kåpan och hylsan har hållits till ett minimum men 
ändå tillräckligt för att bibehålla sin hållbarhet. 

● Miljövänliga materialval 
Tre av kraven i kravspecifikationen (21, 23, 24) handlar om att produkten 
inte ska innehålla material som är listade i Svenska varudeklarationslistor. 
En materialanalys, se lista nedan, där alla komponenter är 
innehållsspecificerade och kontrollerade mot berörda 
varudeklarationslistor genomfördes. 

○ Hylsa, kåpa = Stål 
○ Ledare = Polykarbonat + polyuretanbaserad klarlack 
○ Aluminiumtejp = Akryliskt häftämne & aluminiumfolie 
○ Brandtejp = Ammoniumpolyfosfat, bentonit, kaolin, propylenglykol 

& titandioxid 
Analysen visar att polykarbonat innehåller bisfenol A som kan ge upphov 
till irritationer och allergier, påverka inre organ och är klassat som ett 
reproduktionstoxiskt ämne, vilket gör att materialet inte är godkänt enligt 
byggvarubedömningen. Det visade sig dock genom vidare materialstudie 
att det finns polykarbonat utan bisfenol A, vilket gör materialvalet godkänt 
igen.  
Materialet på kåpan valdes till rostfritt stål, då det utan extra ytbeläggning 
har en reflektiv yta och således kan användas för att reflektera ljuset. Enligt 
byggvarubedömningen och BASTA finns dock många rostfria stålsorter 
som inte tillåts, på grund av dess höga innehåll av nickel. BASTA har dock 
en lista på tillåtna rostfria stålsorter (Rostfria stål som uppfyller BASTA, 
2013), varifrån en stålsort (AISI 304) valts ut. Rostfritt stål är dessutom bra 
ur miljösynpunkt, då det är återvinningsbart och har en lång livslängd (CES 
Edupack, 2017). Om hela kåpan är obehandlad på ytan krävs ingen 
separation vid återvinning, vilket ytterligare minskar miljöpåverkan. 
 

En lång livslängd på produkten är viktigt, för att den inte ska skrotas och ersättas 
av en ny produkt eller repareras där komponenter måste bytas ut, dels ur ett 
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ekonomiskt perspektiv men framförallt ett miljöperspektiv. För att bibehålla en 
lång livslängd så har följande åtgärder gjorts. 

● Sträva efter att öka hållbarheten för delar och komponenter för lång 
livslängd 
Ledaren är fäst med skruv istället för lim vilket gör att produkten kan 
monteras isär och skrotas i delar efter förbrukning. Det möjliggör 
reparationer av produkten på komponentnivå, istället för att hela 
produkten måste skrotas eller behöver repareras i förtid vilket förlänger 
livslängden i stort. För att säkerställa en lång livslängd på ledaren så har 
polykarbonat valts som material. Nackdelen med polykarbonat är att det 
bara är svagt UV-beständigt och degraderas därför av just UV-ljus. Som ett 
sätt att motverka degraderingen appliceras en ytlack på insamlingsdelen 
av ledaren som skyddar den. 
Vi slutet av produktens livscykel när den ska skrotas, är det viktigt att 
produkten antingen går att återanvända eller återvinna istället för att den 
energiåtervinns eller läggs på deponi.  

● Återvinningsbara material 
Materialet för ledaren har valts till polykarbonat bland annat därför att det 
är en termoplast vilket medför att den är återvinningsbar, samt att det 
kommer ha en lång livslängd vilket gör att komponenten inte kommer 
behöva bytas ut och på så vis minska miljöpåverkan (CES Edupack, 2017). 

● Använd så få olika material som möjligt 
Materialet för flänsen och kåpan har valts till samma typ av rostfritt stål, 
vilket underlättar skrotningen, då delarna sorteras tillsammans.  

● Garantera att fogar och fästelement är lättillgängliga för demontering 
Produkten är i sin helhet totalt nedmonteringsbar och därmed separerbar 
vid skrotning. Inga infästningar är permanenta. 

 Ersätta behovet av elektriskt ljus - Utvärdering  
För att utvärdera om produkten uppfyller ett av de grundläggande kraven, 
“Ersätta behovet av elektriskt ljus” som, tillsammans med priset, avgör om 
produkten är gångbar på marknaden, genomfördes ett fullskaligt experiment med 
fem ledare. Anledningen till att just fem ledare användes var att det var det antalet 
som budgeten preliminärt såg ut att räcka till, baserat på antaganden som gjordes 
under prototyptillverkningen, samt att dessa enkelt kan skalas upp för att 
representera fler ledare, genom att öka ljusstyrkan. 
Då den tillgängliga ljusmätaren visade sig inte vara känslig nog för att avgöra 
differenser i belysningsstyrkan på olika avstånd, det vill säga den ger samma 
utslag alternativt inget utslag på olika avstånd från ljuskällan, nyttjades en 
liknande utvärderingsmetod som för spridningsdelen av ledaren. Ett rör 
placerades över spridningsänden av ledaren där belysningsstyrkan mättes sedan 
mättes också ljuset på insamlingsänden. Av de två värdena kunde sedan 
effektiviteten beräknas för vardera ledare och slutligen ett medelvärde på 37,13% 
kunde beräknas. 
Enligt formel nummer 4 blir då det förväntade ljuset då enligt tabellen nedan. 
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Tabell 15: Nya beräkningar på belysningsstyrka med effektförlusten medräknad 

Belysningsstyrka 
på utsidan (lux) 

Avstånd 
(m) 

Diameter 
(cm) 

Antal 
hål (st) 

Effektförlust 
(%) 

Belysningsstyrka 
insida (lux) 

460 
1 2 5 63 0,29 

1,8 2 5 63 0,09 

1688 
1 2 5 63 1,07 

1,8 2 5 63 0,33 

 
Resultatet visar att med en belysningsstyrka på utsidan med medelvärdet 460 lux 
och spridningsvinkeln 90° blir resultat 0,29 lux på en meter och 0,09 lux på golvet 
1,8 meter under enheten. Det förklarar varför inte ljusmätaren inte gav utslag. 
Enligt marginalvärdet på kravet för belysningsstyrkan på 20 lux är resultatet 
alldeles för lågt men vid en subjektiv bedömning i en totalt mörk omgivning ger 
0,09 lux en tillräckligt stark belysning för att orientera sig, förutsatt att det 
teoretiska värdet 0,09 är det som syns i testet. Därför genomfördes experimentet 
även vid en redan upplyst tambur för att se vad effekten av fem enheter blir där.  
I en tambur med en existerande belysningsstyrka på 13 lux (och 1688 lux utanför 
dörren) ger produkten med fem enheter ett minimalt tillskott i tamburens 
belysningsstyrka (se Bild 4 till vänster). Vid en existerande belysningsstyrka på 1-
2 lux ger dock produkten ett fullt brukligt ljus som tillåter orientering, se Bild 4 till 
höger. Vänds dessutom kåporna uppåt så att ljus studsar i taket blir hela tamburen 
upplyst på ett behagligt sätt. Problemet är att den simulerade belysningsstyrkan 
på utsidan av dörren, alltså korridorssidan, var i snitt 1688 lux under 
experimentet. Belysningsstyrka under 1000 och framförallt på 460 lux gav inget 
märkbart resultat.  
 

 
Bild 4: Belysningsstyrka vid fysiska tester, med 1 lux i omgivningen och 1688 lux utanför 
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3 Resultat 
Resultatet av denna produktutvecklingsprocess blev en produkt vars syfte är att 
fylla ett marknadssegment för tillbehör i dörrar mitt emellan elektriskt ljus och 
fönster. Ett miljövänligare alternativ till elektriskt ljus och ett alternativ med 
högre integritet än fönster. I processen har stort fokus legat på att uppfylla kraven 
för pris, säkerhet och belysningsstyrka, tre krav som stått i stark korrelation till 
varandra. Resultatkapitlet kommer beröra produktens slutgiltiga form, funktion, 
prestanda, miljöpåverkan, kostnad samt förslag på vidare utveckling. 

  Lösningens olika komponenter 
På bilden nedan presenteras hela lösningen hopmonterad, följt av beskrivningar 
av lösningens olika komponenter och dess funktioner. 

 
Figur 34: Den slutgiltiga lösningen, med alla delar monterade 

Baserat på vilka ljusförhållanden som finns utanför dörren, kan lösningen 
anpassas för varje enskilt fall för att ge önskad effekt. Placeringen på dörren 
rekommenderas till en horisontell rad 180 cm över golv, då detta minskar risken 
för skador vid användning av kikhål monterat i dörren, som ofta placeras 150-160 
cm över golvet samt att det befintliga ljuset har uppmätts som starkast där. 

  Genomföringen 
Genomföringen är den hylsa som alla andra komponenter monteras på/i. Hylsan 
består av ett rör med gängor i den ände som ska vara på insidan av dörren, samt 
ett stopp på den sida som ska vara på utsidan av dörren. Mitt på röret finns tre 
gängade skruvhål för M4 skruv, som används för att montera ledaren i röret. 
Konstruktionen möjliggör eftermontering i så gott som alla dörrar, genom att 
rörets längd varieras efter dörrens tjocklek. 

  Ledaren 
Ledaren är den centrala delen i lösningen och är utformad för att på bästa sätt 
samla ljus från alla håll och genom reflektion mot en anodiserad aluminiumtejp 
som lindas runt ledaren, transportera ljuset genom dörren och sedan ut ur 
ledaren. Den är konstruerad, baserat på simuleringar och fysiska tester, för att 
transportera största möjliga mängd ljus till en så låg tillverkningskostnad som 
möjligt. För att säkerställa brandsäkerhet lindas ledaren med en svällande 
brandtätningstejp som täpper till genomföringen vid händelse av brand. 
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  Fläns 
Flänsens syfte är att fästa genomföringen från insidan av dörren, samt att bidra 
med fästpunkter för kåpan att fästas i. Flänsen, likt kåpan, är tillverkad i rostfritt 
stål av typen AISI 304 för att säkerställa korrosionsresistans samt minska behovet 
av ytbeläggning. Placeringen av hålen i flänsen möjliggör att kåpan kan rotera i 
steg om 60°. 

  Kåpan 
Kåpan är konstruerad för att med bästa möjliga resultat rikta det ljus som 
transporterats in genom dörren till önskat område runt insidan av dörren. Kåpan 
är utformad för att pressas ihop något och sedan monteras i hålen på flänsen, för 
att hålla kåpan på plats och säkerställa att kåpan inte lossnar, exempelvis vid 
öppning av dörren. Kåpans utformning gör att den är så enkel som möjligt att 
tillverka genom stansning eller laserskärning och sedan bockas i ett steg för att 
erhålla den tänkta formen. 

 Kostnads och investeringsberäkning 
Priskravet på produkten till kund var 1500 kr totalt men som redan nämnts 
behöver antalet enheter per dörr anpassas efter implementeringsmiljön. För att 
få uppskattning av priset per enhet kontaktades olika leverantörer och tillverkare 
runt om i Sverige, för att få en uppskattning av priset på de olika komponenterna. 
I Tabell 16 presenteras de prisuppgifter som erhållits från leverantör, baserat på 
en serie på 5000 detaljer per komponent. 
 

Tabell 16: Komponent- och totalkostnad för produkten 

Komponent Pris/styck 

Genomföring 60-65kr 

Fläns 22-25kr 

Ledare 10-11kr 

Kåpa 8-10kr 

Brandtätningstejp 9kr 

Skruvar 1kr 

Aluminiumtejp 0,5kr 

Totalkostnad: 110-122kr 

 
Totalpriset per enhet möjliggör att totalt 11 st enheter ryms inom kravet för 
kostnaden, med 10 % vinstmarginal för Företaget.  
  



 
 
 
 

58 

 Uppfyllda krav 
För att säkerställa att alla krav uppfyllts kontrollerades produktens egenskaper 
mot kravspecifikationen. I Tabell 17 nedan syns en del av kravspecifikationen och 
om dess krav och önskemål är uppfyllda eller ej. 

Tabell 17: Kontroll mot kravspecifikationen om kraven är uppfyllda 

# 
Krav/ 
Önskemål Kriterier Uppfyllt? 

  Dimensioner (Geometrier)  

1 Ö Tjocklek karm Inte relevant 

2 Ö Tjocklek dörr Ja 

  
Användning (Hantering, service, 
instruktioner, åtkomlighet)  

3 K Serviceintervall Ja 

3.1 K Kemiskt beständig Ja 

4 Ö Motverka direkt bländning Ja 

5 K Ersätta behovet av elektriskt ljus Nej 

6 Ö Reglerbart ljusinsläpp Nej 

7 Ö Insynsskyddat Ja 

8 Ö Eftermontering Ja 

8.1 Ö Underlätta eftermontering Ja 

  

Säkerhet (krav som ställs på de befintliga 
dörrarna och skall bibehållas med 
lösningen installerad samt andra 
säkerhetsfaktorer)  

9 K Brandklassning 
Vidare utvärdering 
krävs 

10 K Ljuddämpning 
Vidare utvärdering 
krävs 

11 K Inbrottsskydd 
Vidare utvärdering 
krävs 

11.1 K Ej demonterbar ifrån utsidan Ja 

12 K Brandgastäthet Ja 

13 Ö EMI-dämpning 
Vidare utvärdering 
krävs 

14 K Korrosivitetsklass 
Vidare utvärdering 
krävs 

15 K Motstånd mot vindlast 
Vidare utvärdering 
krävs 

16 K Vattentäthet 
Vidare utvärdering 
krävs 
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17 K Avgivande av farliga ämnen Ja 

18 K U-värde 
Vidare utvärdering 
krävs 

19 K Lufttäthet 
Vidare utvärdering 
krävs 

  

Miljö (låg miljöbelastning vid tillverkning, 
kemiska egenskaper, användning och 
skrotning)  

20 K Livslängd Ja 

20.1 K UV-resistent Ja 

21 K Ämnen Ja 

22 K Återvinning Ja 

23 K Uppfylla kriterier i BASTA-registret Ja 

24 K Uppfylla kriterier i byggvarubedömingen Ja 

  Tillverkning (tekniker, implementering)  

25 Ö Tillverkningsmetoder Ja 

26 K Implementerbar på stål- och trädörrar Ja 

  Ekonomi  

27 K Pris till kund Ja 

  
Övrigt (ergonomi, användarvänlighet, 
skadeförebyggning, estetik)  

28 K Estetiskt tilltalande design 
Vidare utvärdering 
krävs 

 
“Vidare utvärdering krävs” innebär att kravet inte har genomgått fysiska tester 
och därför inte med säkerhet kan fastställas som uppfyllt, lösningen är dock 
konstruerad efter att uppnå dessa krav teoretiskt. 
Med de identifierade randvillkoren kan lösningen inte uppnå kravet “Ersätta 
behovet av elektriskt ljus”. Belysningsstyrkan blir alldeles för svag på endast fem 
enheter. En teoretisk beräkning av hur många enheter som krävs för att uppnå en 
belysningsstyrka på 20 lux 1,8 meter ned på golvet säger att det skulle krävas 
1100 stycken. Det är ett omöjligt antal på många plan och inte minst ur 
kostnadssynpunkt. 
Ytterligare en specifikation är inte uppfylld och det är “Reglerbart ljusinsläpp”. 
Önskemålet anses inte vara nödvändigt på grund av den måttliga belysningsstyrka 
som teoretiskt beräknades tidigare i processen och dessutom riktar kåpan ljuset 
nedåt längs dörren vilket gör att det inte bländar användaren. 
Det ligger en också en viss osäkerhet i bedömningen av “livslängd” då den känsliga 
delen ur ett livslängdsperspektiv är ledaren vars materialegenskaper inte tillåter 
UV-ljus. Därav har en lack applicerats utanpå ledaren, det är här osäkerheten 
kommer in. De lacker som undersökts har bara vagt specificerat hur länge UV-
skyddet är intakt. Det ska dock tilläggas att om det inte är direkt solljus utan ljus 
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inomhus så tar fönsterglas först mycket av UV-ljuset, vilket minskar behovet av 
UV-beständighet. 

  Redovisning av miljöaspekter 
En viktig del av produktutvecklingsarbetet är hållbar utveckling och 
miljöpåverkan, även så för denna produkt. Flera åtgärder har gjorts för att minska 
avtrycket från produkten, bland annat har miljö- och hälsofarliga ämnen valts bort 
eller fasats ut, exempelvis bisfenol A (BPA) i polykarbonat. Likaså förekommer 
inga övriga ämnen över redovisningsgränsen på KemI:s klassificeringslista eller 
begränsningslista i likhet med Företagets övriga produkter. Arbete med att 
minska materialåtgång, spill och energi har också skett löpande, exempelvis har 
två hylsor blivit en och antalet skruv har gått från fyra till tre (se avsnitt 2.8). 
Nedan finns byggvarudeklaration enligt Företagets praxis:  
 

Byggvarudeklaration - Passiv ljusgenomföring 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne    Andel i vikt% 
Rostfritt stål, AISI 304  17 
Stål, 1095   69 
Polykarbonat   12 
Anodiserad aluminium  <1 
Brandtätningstejp  2 
 

RÅVAROR/INSATSVAROR 
Mer än 95 % av de ingående varorna (rostfritt stål, stål, polykarbonat, aluminium) är helt eller 
delvis återvinningsbara. Energianvändningen uppstår främst vid förädling av råvarorna. I den 
processen används både förnyelsebart och fossilt bränsle. 

 
PRODUKTIONSFASEN 
Total energiförbrukning vid tillverkning: ca 12 MJ 
Totalt koldioxidutsläpp vid tillverkning: ca 1,15 Kg 

 
BRUKSSKEDET 
Produkten kräver visst underhåll, exempelvis besiktning av brandtätning vartannat år. 

 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästdon som använts vid monteringen och sedan avlägsna 
tejpen.  

 
RESTPRODUKTER 
Mer än 95 % av produkten kan återvinnas. Beräknad energiåtgång vid återvinning är ca 2,8MJ,  
Produkten innehåller inget farligt avfall. 

 
INNEMILJÖ 
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt kemikalieinspektionen, BASTA eller 
byggvarubedömningen förekommer inte över redovisningsgräns. 
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 Slutsats 
Slutsatsen måste bli att en produkt av denna och liknande karaktär i syfte att 
uppnå en belysningsstyrka stark nog att förstärka redan existerande ljus, inte är 
genomförbar med rådande randvillkor. I extremfall så som på loftgång i söderläge 
med direkt solljus och en mörk hall innanför skulle produkten ändå finna sitt syfte. 
Exempelvis om marginalvärdet för belysningsstyrkan i tamburen på 20 lux vill 
uppnås med denna produkt krävs det fem enheter och 30 000 lux utanför, en inte 
alls hög siffra i solljus mätt utomhus.  

 Förslag på fortsatt utveckling  
Då produkten är så pass långt från att uppfylla de ställda kraven på ljusstyrkan, 
krävs en omformulering av målgrupp. Med målgruppen lägenheter i korridor och 
trapphus beräknas lösningen aldrig kunna bli tillräckligt bra för att nå målen, 
men med målgruppen loftgångslägenheter eller villor med direkt solljus mot 
dörren uppfyller produkten kravet.  
  
Arbete som kan genomföras för att optimera produkten ytterligare är: 

● Titta på om formsprutning av ledaren i ett stycke är möjligt för att minska 
kostnaderna för bearbetning vid större serier. Materialanalys har visat att 
extruderad polykarbonat har bättre optiska egenskaper, men inte hur 
mycket bättre. 

● Undersöka specialplaster som uppfyller alla krav på en gång, däribland UV-
resistans för att slippa ytbeläggning. 

● Testa ledarens fästanordning om den klarar att hålla fast ledaren vid yttre 
påfrestningar. Alternativt utveckla den vidare för att underlätta 
monteringen av den.  

För att öka belysningsstyrkan ytterligare kan viss optimering som identifierats 
genomföras: 

● Inkorporering av Raybenders linsstruktur för att kunna samla in ljus från 
sidorna bättre. Detta kräver dock en större kunskap om optik och linsers 
uppbyggnad.  

● Scintillerande plastledare istället för den nu passiva ledaren för att 
potentiellt ge ökad belysningsstyrka. Detta är dock ingen väletablerad 
teknik vilket gör att tekniken kan bli dyr. 
 

För att säkerställa en korrekt representation av produktens faktiska 
miljöpåverkan behöver en miljöutredning ske hos de företag som faktiskt 
tillverkar produkten, vilket även möjliggör identifiering av processer som kan 
förbättras ur miljösynpunkt. ISO 14001 kräver ständig förbättring, men inte att 
allt ska vara optimerat från början, därför identifieras och åtgärdas ofta de mest 
betydande miljöaspekterna först, innan mindre betydande faktorer hanteras. 
(Brorson och Almgren, 2016) 

 Diskussion 
Vid bearbetning av mätningarna på ljusförhållanden från fältstudien räknades 
medelvärdet ut på samtliga värden över 50 lux. Värdena som uppmätts är inte 
heller jämnt fördelat mellan goda förhållanden och dåliga, vilket gör att värdena 
kan ha blivit missvisande, eftersom mätningar huvudsakligen genomfördes på 
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dåliga eller medelmåttiga förhållanden, vilket gör att medelvärdet 460 lux kanske 
inte är något bra riktvärde. Då det ganska tidigt i processen upptäcktes att 460 lux 
i alla fall var för lågt för att kunna användas påverkade detta inte slutresultatet, 
men det är ändå värt att poängtera. Något som hade kunnat göras är att gruppera 
dem och få medelvärden för olika förhållanden, exempelvis hus i söderläge, 
loftgångslägenheter m.m. Detta kunde dock inte göras i efterhand, då platsen inte 
antecknats under mätningarna. 
En bit in i processen uppdagades även att ljusmätaren kanske inte gav det sanna 
värdet på den faktiska ljusintensiteten. Vi testade med ytterligare två varianter 
där värdena var vitt spridda från varandra men inget närmare det ena än det 
andra. I något scenario kunde det skilja så mycket som 1000 lux. Detta har bara en 
mindre betydelse på testen av den slutgiltiga produkten då bedömningen kan 
göras subjektivt huruvida produkten uppfyller en stark nog belysningsstyrka. 
Däremot har detta en stor betydelse vid uppmätningarna av ljusintensitet i de 
tilltänkta miljöerna eftersom att de har varit utgångpunkten för all 
dimensionering av produkten samt teoretiska beräkningar. För att få någon form 
av legitimitet i utförandet användes samma mätare för att mäta ljusintensiteten 
på utsidan av dörren vid testen av ledarna, på så vis har ändå miljöerna och testen 
samma förutsättningar.  
 
Ljusmätarens känslighet/upplösning ifrågasattes också i slutskedet av processen. 
När de sista testerna genomfördes kunde inte mätaren särskilja differenserna 
mellan belysningsstyrkorna som erhölls, detta trots att en tydlig skillnad kunde 
iakttas. Det verkar som att ljusmätare generellt har lägre upplösnings i de lägre 
delarna på skalan, i alla fall i det billigare segmenten. Detta bekräftades även med 
en annan mätare. På ämnet ljusmätare så gjordes heller inga efterforskningar om 
hur ljus mäts på ett fackmannamässigt vis. Det kan ha spelat roll under mätningen 
av belysningsstyrkan i de identifierade miljöerna.  
 
En faktor som vi inte tagit hänsyn till men som uppdagades i slutet av processen 
var att ljus kanske inte uppfattas linjärt av människor till skillnad från mekaniska 
sensorer (ljusmätare). Innebörden blir att om en hall är svagt upplyst med 
exempelvis 30 lux och produkten endast genererar 10 lux, på grund av rådande 
ljusförhållanden, uppfattas inte ljuset som starkare, alltså 40 lux. Iakttagelser av 
detta har gjort när två likadana, svaga lampor riktats på en punkt där vi inte 
uppfattat någon större skillnad men mätaren visar det dubbla luxvärdet. 
Konsensus är att produkten inte gör någon skillnad i tamburer med en redan 
funktionell belysningsstyrka på 30-45 lux eller så lågt som 13 som uppmättes vid 
experiment.   
 
Under konceptgenereringsfasen så gjordes försök att involvera externa personer 
för att generera koncept, detta gav inget resultat. Vi tror att det beror på att den 
tekniska kunskapen saknades hos de tillfrågade och därför kunde inte koncept 
som är genomförbara eller nytänkande genereras. Vår förstudie smalnade 
dessutom ned antalet möjliga infallsvinklar till problemet avsevärt. Det 
sistnämnda gjorde också att ytterligare konceptgenereringsmetoder inte 
användes då det visade sig att de inte genererade några nya koncept. 
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Ett misstag som resulterade i en onödig utdragning i tid av processen var att 
fiberkablar identifierades som dyra men sen kontrollerades aldrig det faktiska 
priset upp. Detta gjorde att fiberkablar ändå valdes som den bästa principen för 
transport av ljuset inledningsvis. Vi tror att en anledning till detta är att vi aldrig 
insåg hur stor mängd fibrer som faktiskt behövdes och därmed inte hur högt priset 
skulle bli.  
 
En fråga som kommit upp mot slutet är om vi borde reagerat på storleken på 
insamlaren som, enligt teorin, behövdes för att uppfylla kravet om 
belysningsstyrkan. Med genomsnittsbelysningsstyrkan på 460 lux krävs det ca 8 
x 8 cm för att på en meters avstånd med 15° spridningsvinkel uppnå idealvärdet 
på 50 lux. En meters avstånd och 15° spridningsvinkel gör att ljuset inte hinner 
sprida sig nämnvärt och är därför koncentrerat på en punkt och är därför inte en 
bra adaption av produkten. Det skulle, för ett realistiskt resultat, krävas ett ännu 
större hål. Här borde frågan om kommersiell gångbarhet väckts då storleken 
vittnar om att ett fönster vore bättre speciellt eftersom Företaget redan har 
fönster med 9 cm i diameter. I en “verklig” produktutvecklingsprocess borde nog 
utvecklandet avslutats här.  
 
Under arbetets gång saknades vid flera tillfällen extern expertis, något som hade 
underlättat arbetet men inte nödvändigtvis gett arbetet ett annat resultat. Företag 
kontaktades under förstudien för att få information om tekniker direkt från 
företagen som använder dem, men utan resultat. Om extern expertis använts 
kontinuerligt genom projektet hade det kunnat göra att mer tid lagts på ”rätt” 
saker och projektet hade kunnat effektiviseras. 
 
Vad processen beträffar så borde fler beräkningar gjorts i ett tidigt skede samt 
inkorporerat effektförluster för att på så vis inse i ett tidigare skede vilken enorm 
insamlingsyta som faktiskt krävs för att få en duglig belysningsstyrka i tamburen. 
Den faktiskt uppmätta effektförlusten var på 63 % medan den teoretiska var på 
10 %. En teori kring varför skillnaden är så stor är att de effektförluster som är 
specificerade för exempelvis polykarbonat är för linjärt ljus som rör sig rakt 
igenom materialet till skillnad från i detta fall då ljuset kommer in från sidan och 
studsar igenom vilket innebär effektförluster i vardera studs. En annan potentiell 
förlustkälla är reflektiviteten (ca 85 %) i den anodiserade aluminiumtejpen som 
använts som reflektiv yta kring ledarna. Ett annat materialval hade potentiellt 
kunnat minska dessa förluster, men materialvalet ifrågasattes aldrig, utan valdes 
med grund i en vetenskaplig undersökning från Luleå tekniska högskola (André 
och Schade, 2002). Inte heller randvillkoret som översattes till kravet för 
belysningsstyrka på insidan ifrågasattes till den grad att vi insåg hur mycket ljus 
det faktiskt var. Detta hade kunnat fångas upp om en extern person med kunskap 
på området inkorporerats eller i alla fall fungerat som avstämning under arbetets 
gång. Det hade kunnat leda till att helt andra principer valts för bedömning i PNI-
metoden och mynnat ut i en annan lösning. Konceptutvecklingens tyngd har legat 
i att få ihop kostnaden, den faktiska belysningsstyrkan i tamburen och samtidigt 
upprätthålla dörrens säkerhetsklassning för produkten. Det har gjort att parallellt 
löpande metoder såsom DFX fick stryka på foten i detta skede för att behandlas 
senare i vidareutvecklingen. Optimalt hade varit att implementera och identifiera 
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potentiella tillverkning- och miljöpåverkningsaspekter i ett tidigare skede. 
Vanligtvis upprättas en plan för DFX tidigt i processen. Att konceptutvecklingens 
tyngd vilat på redan nämnda tre parametrar har gjort att utvecklingsprocessen 
har varit starkt tekniskt inriktad där materialegenskaper och effektförluster har 
fått styra processen och utvärderingen istället för konventionella 
tillvägagångssätt och metoder som vi lärt oss att använda. Allt 
vidareutvecklingsarbete har styrts av tekniska aspekter och konceptgenereringen 
var i initieringsfasen konvergerad mot ett fåtal ingångar.  
 
Den beräknade kostnaden för komponenterna kan inte anses vara helt korrekt, då 
priset endast kommer från en källa. En mer omfattande undersökning i 
tillverkningskostnaden hade gett ett mer realistiskt pris. Detta var dock mycket 
svårt att genomföra, då endast ett av de 26 kontaktade företagen hade möjlighet 
att hjälpa till med kostnadsförslag på grund av prioriteringar. Priset som tagits 
fram av företaget innefattar endast kostnaden på tillverkningen av de olika 
komponenterna, men innehåller inte kostnaden för hopmontering eller montering 
i dörr med eventuell bearbetning på dörren. Detta gör att priset i slutänden kan 
komma att stiga, vilket behöver utredas vidare. 
 
Andra saker som tidigare nämnts kräver vidare tester är hållfastheten i lösningen, 
något som inte beräknats. Dimensioneringen kring godstjockleken i alla 
komponenter gjordes genom en blandning av subjektiva bedömningar och 
uppskattningar baserat på plåttjockleken i dörrarna, samt 
standarddimensionerade rör. Dessa dimensioner är inte grundade i några 
beräkningar, varför faktorer såsom brand- och inbrottssäkerhet inte kan 
garanteras utan faktiska tester eller noggranna beräkningar.  
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