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Abstract  
The objective of this project is to develop a solution that makes it possible to design windows and buildings in 
different styles and still be able to build according to the principles of energy-houses. A red cottage with white 
corners and windows that look the same in all directions is an example.  

 
In low-energy-houses are walls, floors and roof very well insulated; they have a very low U-value. Windows and 
doors, that have a relatively high U-value, break this climate shell, which makes them critical points for energy 
leaks. Windows give rise to desired and undesired energy flows, such as daylight, heat loss, radiant heat and air 
exchange. In energy-houses it is particularly important to be able to control these flows to achieve comfort and 
minimize energy losses. 

 
The project resulted in IsoSol, an exterior roller shutter that is rolled up above the window and hidden in the wall 
structure when not in use. A flexible solar control that in its closed position are an effective darker and insulator 
as a result of material choice and enclosed sides. IsoSol is made up of a combination carpet composed of 
impenetrable fabric and needle felt. In order to not make the house look closed from the outside there are 
horizontal bars of foamed polyurethane with wooden structure on the outer fabric. The construction is reducing 
the leaks because the side edges are integrated 10 centimetres underneath the facade. An automatic control of 
when to open and when to close and time-programming is possible by the use of a motor from Somfy Home 
Motion.  
 
IsoSol gives the construction of the window a U-value of 0,31 W/m2K, compared to 0,98 W/m2K entirely the 
window, and a g-value, measurement of the solar transmittance, close to zero, 54 % without IsoSol. The solution 
suits all kinds of windows, protects the window and provides increased protection against break-ins. 
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Sammanfattning  
Målet med detta examensarbete är att ta fram en lösning som gör det möjligt att utforma fönster och bostadshus i 
olika stil och fortfarande kunna bygga enligt energihusprinciper. En röd stuga med vita knutar och fönster som 
ser likadana ut i alla väderstreck är ett exempel.  
 
I lågenergihus är väggar, golv och tak mycket väl isolerade, de har ett mycket lågt U-värde. Fönster och dörrar, 
som har ett jämförelsevis högt U-värde, bryter detta klimatskal, vilket gör dem till kritiska punkter för 
energiläckage. Fönster ger upphov till önskade och oönskade energiflöden, till exempel dagsljus, värmeförluster, 
strålningsvärme och luftutbyte. I energihus är det särskilt viktigt att kunna kontrollera dessa flöden för att uppnå 
komfort och minimera energiförlusterna.  

 
Arbetet resulterade i IsoSol, en utvändig jalusi som rullas upp ovan fönstret och döljs i väggkonstruktionen när 
den inte används. Ett flexibelt solskydd som i helt nerfällt läge mörklägger effektivt och isolerar tack vare 
materialval och inneslutna sidostycken. IsoSol är uppbyggd av en kombimatta sammansatt av tät väv och nålfilt. 
För att huset inte ska se igenbommat ut utifrån sitter horisontella ribbor i skummad polyuretan med trästruktur på 
den yttersta väven. Konstruktionen blir tät eftersom jalusins sidokanter sitter 10 cm in under fasaden. I över- och 
underkant finns gummilister som ökar tätheten. En automatisk styrning av upp och ner gång samt möjlighet till 
tidsprogrammering finns med hjälp av en motor från Somfy Home Motion.   
 
IsoSol ger fönsterkonstruktionen ett U-värde på 0,31 W/m2K jämfört med 0,98 W/m2K för enbart fönstret och ett 
g-värde, mått på solenergitransmittansen i procent, på näst intill noll, 54 % utan IsoSol. Lösningen passar alla 
sorters fönster, skyddar rutan från väder och vind och ger ett ökat skydd mot inbrott.   



Examensarbete i Integrerad produktutveckling   Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  2010-06-18 
 

Flexibel isolering av fönster - 4 - 

Förord  
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och 
har pågått under 20 veckor under våren 2010. Det har 
varit det avslutande projektet för utbildningen på 
Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i 
Skövde. Projektet har genomförts av Cecilia Ahlin 
och Ellen Johansson i samarbete med Backgårdens 
Bygg, Bo Johansson AB i Lidköping.  
 
Tack till; Bo Johansson, VD Backgårdens Bygg, Ove 
Johansson, företagets handledare för projektet, som 
bidragit med många tips och idéer. Frithiof Kronblad 
på materialföretaget Sonoform, Hans Eek 
Passivhuscentrum, Robert Wernersson Elitfönster 
AB, Jubels Golv AB i Lidköping, Fredrik på SunOff 
och Andreas Granbäck, som svarat på många nyfikna 
frågor eller på annat sätt bidragit till framgång i 
projektet. Sara Persson och Stefan Zomborcsevics på 
Högskolan i Skövde som har bistått med handledning 
under arbetets gång. 
 
Ett stort tack riktas även till alla som svarade på 
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Terminologi  
Absorbera – Ljuset återkastas inte från ytan, det absorberas av materialet (Areskoug, 2009).  
 
Argon - Ett gasformigt grundämne som har atomnummer 18 och kemiskt tecken Ar. Argon är den vanligaste 
ädelgasen. Argon i fönster innebär att mellanrummet mellan isolerrutorna är fyllt med osynlig och isolerande 
argongas eftersom gasen har en bättre isoleringsförmåga än luft (Nationalencyklopedin, 2010). 
 
Dimensionerande yttertemperatur – Den kallaste varaktiga temperaturen som förekommer på respektive 
ort, denna avgör effektkravet. Det vill säga hur mycket värmesystemet maximalt måste kunna ge för att hålla 
en behaglig innetemperatur (Passivhuscentrum, 2010).  
 
Fönsterbåge - Fönsterbågen är fönstrets öppningsbara del, i vilken glaset är fast (Elitfönster, 2010). 
 
g-värde – Ett mått på glasrutans solenergitransmittans, ett uttryck för tillskott av gratis solvärme, samt den 
värme som sekundärt avges från glasrutan. Ett fönster, till skillnad från en yttervägg eller tak, släpper in 
mycket gratis solenergi, även när det är mulet ute. Ju högre g-värde, desto mera solvärme går genom rutan 
och in i huset [%] (Bülow-Hübe & Lundgren, 2005). 
 
Kallras - En form av oönskad luftström orsakad av temperaturskillnader. Kallras uppkommer om luftens 
temperatur är tillräckligt låg utefter till exempel en fönsterruta. Då uppstår en nedåtgående luftström som 
ibland blir stort nog för att upplevas som drag. När luftströmmen når golvet breder den ut sig i rummet som en 
kall luftström och upplevs som drag (Rockwool, 2010). 
 
Klimatskärm/Klimatskal - Den sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
inneluft. Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av 
bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen (Rockwool, 2010). 
 
Kondens – Ett naturligt fenomen som uppstår då fukt frigörs ur luft som kyls mot till exempel en kall 
glasruta, uppträder som imma på glaset (Wisyfönster, 2010). 
 
Konvektion - Värmetransport vid luftrörelse.  Egenkonvektion (naturlig luftrörelse) uppstår i gaser eller 
vätskor som har olika temperatur. Varm luft stiger och på så sätt sätts luften i rörelse. Det finns även 
påtvingad konvektion som uppkommer genom vind och tryckskillnader (Isover, 2010). När en luftström 
passerar en konstruktion som inte är lufttät, sugs luft med luftfuktighet ut ur konstruktionen. Denna 
konvektion medför ökad värmeförlust och risk för kondensproblem (Rockwool, 2010).  
 
Krypton - Ett gasformigt grundämne som har atomnummer 36 och kemiskt tecken Kr. Krypton är en ädelgas 
och den är ganska sällsynt i jordens atmosfär, och därför dyr. Krypton i fönster innebär att mellanrummet 
mellan isolerrutorna är fyllt med osynlig och isolerande kryptongas eftersom gasen har en bättre 
isoleringsförmåga än luft (Nationalencyklopedin, 2010). 
 
Köldbrygga - En köldbrygga är ett område i klimatskärmen som är sämre isolerad än den omkringliggande 
konstruktionen. En typisk köldbrygga är ett område i konstruktionen där isoleringslagret genombryts av ett 
material med sämre isoleringsförmåga till exempel en sockel av betong (Rockwool, 2010). 
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Ledningsförmåga – En metalls, eller annat fast materials, förmåga att leda ström eller värme. Till exempel 
överförs värme från varmt till kallt genom ledning (Nationalencyklopedin, 2010).  
 
Le-skikt – Lågemissionsskikt. Lågemitterande beläggning på insidan av glas som ökar den långvågiga 
reflektanten, vilket minskar utstrålning av värme från rummet (Elitfönster, 2010). 
 
U-värde – Ett mått på värmegenomgången i konstruktionen. Anger hur stor värmemängd, som under loppet 
av 1 timme strömmar genom 1 m² av konstruktionen, när temperaturskillnaden mellan den invändiga och den 
utvändiga sidan är 1°C. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerar konstruktionen [W/m2K] (Rockwool, 2010). 
 
Reflektera – Ljus återkastas från en yta och går tillbaka i det medium det kom från (Nationalencyklopedin, 
2010). 
 
Strålning – Fysisk överföring av energi med hjälp av vågor eller partiklar (Nationalencyklopedin, 2010). 
Exempelvis förekommer IR-strålning (värmestrålning) i vätskor, gaser och vakuum. När en plats upplevs som 
kall är det egentligen din kropp som avger strålningsvärme till den kalla ytan, till exempel ett fönster (Isover, 
2010). 
 
Transmission – Ljus som obehindrat fortsätter genom ett material (Areskoug, 2009). 
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1 Introduktion och bakgrund 
Denna rapport redovisar ett examensarbete som 
handlar om flexibel isolering av fönster i 
energihus. Hela arbetet grundas på att företaget, 
Backgårdens Bygg, Bo Johansson AB, ligger i 
startposition med bygget av en ny sorts 
energieffektiva hus. Husen ska ha samma höga 
boendestandard som traditionella hus men hantera 
energiflödet in och ut på ett effektivare sätt. Det 
finns de områden i husen som läcker mer energi 
än andra och som således behöver förbättras för 
att lyckas med energieffektiviteten fullt ut. Ett av 
dessa områden är husens fönster. 
 
Fönster ger upphov till önskade och oönskade 
energiflöden, till exempel dagsljus, 
värmeförluster, strålningsvärme och luftutbyte. I 
energihus är det särskilt viktigt att kunna 
kontrollera dessa flöden för att uppnå komfort. De 
fönster som är placerade på sydsidan av dagens 
energieffektiva hus görs ofta stora, för att mycket 
energi från solen ska komma in. Under de tider på 
dygnet och året då solen inte värmer leder dock 
dessa stora fönster till att mycket energi går 
förlorad, detta sker på grund av bristen på 
kontroll. På husens östra, västra och norra sidor 
har fönstren minskats för att få ökad andel 
välisolerad väggyta, mindre area att kontrollera 
(Bild 1).  
 

 
Bild 1. I vissa väderstreck minskas fönsterarean 
för att få större andel välisolerad väggyta 
(Götenehus, 2010).  

1.1 Frågeställning 

Arbetet ska besvara följande fråga; Hur kan en 
optimal lösning på flexibel isolering av fönster 

utformas, samtidigt som brukarens behov 
tillgodoses?  

1.2 Syfte  

Uppdraget är att ta fram en lösning som kan 
reglera energiflödena efter användarens behov. 
Samtidigt är syftet att utveckla en lösning där 
fönstrens funktion inte påverkas och där fönstren 
kan vara i önskad form, för att ge de boende i 
huset en hög boendestandard. Lösningen ska 
också vara ekonomiskt lönsam.  

1.3 Mål  

Målet med arbetet är en lösning som gör det 
möjligt att utforma fönster och bostadshus i olika 
stil och fortfarande kunna bygga enligt 
energihusprinciper. En röd stuga med vita knutar 
och fönster som ser likadana ut i alla väderstreck 
är ett exempel (Bild 2). 
 

 
Bild 2. Målet är att fönstren ska kunna placeras 
symetriskt och se likadana ut i alla väderstreck 
om så önskas (Eksjöhus, 2010).  
 
Arbetet ska resultera i en enklare prototyp, skala 
1:1 är inte nödvändigt, och flertalet 
konceptlösningar för företaget. Ett så komplett 
förstahandsval som möjligt med lösningar på 
ingående delar, främst gällande användning och 
konstruktion. Lösningen ska varken kräva en 
anpassning av de boende i huset eller några 
ändrade förhållanden när det gäller vad fönstren 
kan användas till. En lösning som går att använda 
till befintliga fönsterkonstruktioner ses som en 
önskan. 
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Målet är att göra beräkningar på hur väl lösningen 
isolerar, U-värdet [Wm-2K-1], måttet på 
värmegenomgången, att genomföras. När 
lösningen används är det optimalt att fönstret är 
lika isolerat som väggen. Hänsyn kommer att tas 
till hur många timmar per dygn lösningen är tänkt 
att användas och de yttre förutsättningarna som 
geografisk placering och klimat. 

1.4 Avgränsningar  

Det fönster som arbetet kretsar kring kommer att 
vara placerat i Västergötland, eller i Stockholm 
där detta anges. De beräkningar som görs är 
baserade på det klimat som råder i 
Västergötland/Stockholm.  
 
När det gäller produktens livscykel består denna 
av sju parametrar att ta hänsyn till vid design- 
arbetet; utveckling, tillverkning, distribution, 
montering, användning av en målgrupp, service, 
kassering/återvinning. När en ny produkt ska 
utvecklas ska alla dessa beaktas. I detta arbete 
kommer ingen djupare analys göras inom dessa 
områden, dock kommer tankarna på miljö att 
finnas med under hela designprocessen. 
Lösningen ska kunna åldras i samma takt som 
huset den sitter på.  
 
När det gäller ekonomiska aspekter finns både en 
låg produktionskostnad och en lönsam lösning i 
form av sparad energi med som önskemål. Dock 
kommer ingen fördjupning inom detta område 
göras.  
 
För att få ett helhetsperspektiv vore det ultimata 
målet att kunna jämföra energiförbrukningen 
[kWh] i ett hus där ett referensfönster används, 
med ett hus där den framtida lösningen är 
installerad. På grund av examensarbetets 
begränsning i tid kommer detta inte att 
genomföras.  
 
När det gäller eventuell drivning av en slutgiltig 
produkt kommer endast förslag att ges. 
Kompetens inom områden som styrsystem och 
motorer är inget som finns inom projektgruppen 

och planer på någon djupare studie inom ämnena 
finns inte.  
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2 Litteraturstudie  
Litteraturstudien gjordes för att öka förståelsen för 
problemet och för att lättare kunna föra en dialog 
med experter inom olika områden. Under 
litteraturstudien har böcker inom ämnena isolering 
i konstruktioner, termodynamik, byggfysik och 
husbyggnation studerats. Reklambroschyrer om 
energihus och olika fönsteralternativ har gett en 
övergripande bild av framtidens energieffektiva 
byggnadsalternativ. Tidningsreportage om hur det 
är att leva i energihus har lästs och vetenskapliga 
artiklar kopplade till framtidens energisituation 
och klimatfrågor har gåtts igenom.  

2.1 Lågenergihus  

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för 
byggnader som använder mindre energi än hus 
byggda enligt gängse praxis eller enligt vad 
byggnormen kräver, alltså hus med god 
energiprestanda. Det kanske mest kända konceptet 
för lågenergihus är passivhus men även andra 
typer av hus kan inrymmas i detta begrepp, till 
exempel nollenergihus och minienergihus. Det 
finns till och med hus som är nettoleverantörer av 
energi, så kallade plusenergihus (Energi- 
myndigheten, 2010). 
 
Ett lågenergihus är en byggnad där man har 
minskat värmeförlusterna så mycket att varken 
radiatorer eller golvvärme behövs. De kallaste 
dagarna räcker det med en lätt förvärmning av 
friskluften för att hålla huset varmt. Detta görs 
genom ett litet värmeelement, stort som en 
hårtork, och kan ske med varmvatten eller el. De 
minskade värmeförlusterna åstadkoms genom att 
huset byggs så tätt att ventilationen sker via 
ventilationssystemet och inte genom otätheter. Det 
gör att värmen i den uppvärmda luften kan 
återvinnas. Lokalerna värms upp passivt genom 
att tillvarata värme från personer, elektriska 
apparater och instrålad sol. Huset isoleras också 
bättre och har få köldbryggor (Bild 3). De 
extrakostnader som blir för bättre isolering och 
värmeväxlad ventilation betalar sig inom några få 
år genom minskade energikostnader 

(Passivhuscentrum, 2010). Denna grundläggande 
information är nyttig i konversationer med 
exempelvis experter inom passivhustekniken, som 
i sin tur har vana vid att hantera problematiken i 
hanteringen med energiflöden.  
 

 
Bild 3. Lågenergihus är väl isolerade, har 
värmeväxlad ventilation och följer en rad andra 
krav uppsatta av energimyndigheten 
(Passivhuscentrum, 2010).  
 
Energieffektiva hus kommer i framtiden att vara 
det boendealternativ som förhindrar bidrag till de 
negativa globala klimatförändringarna. Vilket gör 
att en lösning på problemet med energiläckage 
genom fönsterkonstruktionen blir än mer 
motiverad. EU förespråkar en ny byggnorm som 
föreskriver passivhusstandard, vilken beräknas 
träda i kraft 2016. Österrike är redan där i delar av 
landet och Tyskland arbetar för att nå denna nivå 
2012. Storbritannien siktar på koldioxidneutral 
nyproduktion till 2016. I Sverige energi- 
deklareras hus sedan 2008 och en standard för 
passivhus håller på att utarbetas 
(Passivhuscentrum, 2010). 

2.1.1 Krav för energieffektivitet 

Det finns för närvarande inget certifieringssystem 
gällande energihus i Sverige. Men en standard för 
passivhus är, som tidigare nämnts, på gång. Enligt 
Hans Eek vid Passivhuscentrum i Alingsås 
(personlig kontakt, 25 mars, 2010) är tanken att 
”Den internationella (tyska) standarden och den 
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svenska standarden skall vara samma i praktiken. 
Denna kan nås via två vägar; dels genom att 
använda FEBY:s (Forumet för energieffektiva 
byggnader) definition och dels med hjälp av 
beräkningsprogrammet PHPP (Passive House 
Planning Package) 2007, som kommer att ges ut 
av Passivhuscentrum i svensk version under våren 
2010.” Energimyndigheten har satt upp en rad 
grundkrav som i nuläget måste uppfyllas för att ett 
hus ska få kallas passivhus. Dessa krav underlättar 
så att byggkonceptet kan kvalitetssäkras när det 
gäller marknadsföring och kommunikation. Vilket 
innebär att termer som projektering för passivhus 
och verifierat passivhus ska betyda samma sak för 
alla parter (Energimyndigheten, 2010). Kraven 
som i dagsläget följs presenteras löpande i de 
följande styckena i kapitel 2.1.1 och är viktiga att 
känna till, inte minst inför kommande 
beräkningar. 
 
Värmen i energihus kommer huvudsakligen från 
instrålad solenergi och från människor, belysning, 
hushållsmaskiner och hemelektronik. Den 
tillförda effekten för uppvärmning av ett 
passivhus vid +20˚C i innetemperatur och 
dimensionerande yttertemperatur får maximalt 
vara 10-14 W/m2. Exakt värde beror på storlek på 
bostad. När det gäller det utökade ventilations-
systemet finns krav på dess ljudvolym som i 
sovrummet måste hålla minst klass B enligt SS 02 
52 67. Tilluftens temperatur får vara högst 52 
grader när den har passerat eftervärmaren 
(Energimyndigheten, 2010). 
 
Ett energieffektivt hus måste vara tätt för att 
undvika att fuktig inomhusluft tränger in i tak, 
väggar och golv och orsakar mögel. Genom att 
täthetsprova husen i rätt skede av byggnationen 
kan man hitta eventuella läckor och åtgärda dem. 
Tätheten är extra viktig för att värmeåtervinningen 
av ventilationsluften ska kunna utnyttjas maximalt 
och för att slippa problem med fukt i de 
välisolerade väggarna. Luftläckaget genom husens 
klimatskal får vara maximalt 0,30 l/s m2 vid +/- 50 
Pa, enligt SS 02 15 51. Det finns maximala U-
värden för klimatskalets delar i energihus, för 
fönster och dörrar krävs ett värde under 0,90 

W/m2 K. För golv, tak och väggar får U-värdet 
maximalt ligga på 0,10 W/m2 K 
(Passivhuscentrum, 2010) 
 
Möjligheten att mäta användningen av energi ska 
finnas för att huset ska uppfylla FEBY:s krav. Det 
ska gå att mäta hushållsel, fastighetsel och 
värmeenergi minst på månadsbasis och separata 
avläsningar ska kunna göras. När det gäller den 
energi som får köpas in till huset är det möjligt att 
räkna fram ett värde grundat på lokalt förankrade 
energiformsfaktorer. Dessa ändras beroende på 
bland annat klimatzon, bostadstyp och lokalt 
fjärrvärmenät (Energimyndigheten, 2010). 
 
I FEBY ingår även en del råd gällande energihus, 
ett av dessa gäller ventilationen; det 
rekommenderas ett ventilationssystem med 
värmeväxling som reducerar systemförlusterna 
med minst 70 %. Jämfört med ett rent 
frånluftssystem utan värmeåtervinning 
(Passivhuscentrum, 2010). Energimyndigheten 
(2010) rekommenderar även att solvärme ska 
utnyttjas för varmvatten. A-klassade vitvaror ska 
användas, ettgreppsblandare ska styra 
varmvattentillförseln, liksom att lågenergilampor 
ska finnas i fasta installationer. 
 
Utöver dessa specifika krav och rekom-
mendationer gäller minst kraven enligt Boverkets 
Byggregler BBR 16 (BFS 2008:20) för passivhus 
och lågenergihus.  
 
Upplysning om de krav som enligt FEBY ställs på 
energihus gör att projektgruppen förstår vad 
begreppet energieffektivitet innebär. För projektet 
och den kommande lösningen innebär ovan 
beskrivna krav att stor vikt läggs på noggrannhet 
och väl genomtänkta koncept. 

2.2 Fönster i lågenergihus 

Dagen fönster finns i många olika utföranden och 
har olika många glasrutor. De så kallade 
energieffektiva fönstren består ofta av tre glas och 
har en ädelgas, exempelvis Argon eller Krypton, 
mellan två av dem. Dessa gaser isolerar bättre än 
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den stillastående luft som annars finns mellan 
rutorna. Det finns även många olika 
kombinationer av glasinsättningar i fönstren; 2+1 
(avståndet mellan första och andra rutan är mindre 
än mellan andra och tredje), 1+1 och 1+1+1 
(samma avstånd mellan de tre rutorna) är några 
exempel. De äldsta fönstren består av ett klarglas, 
senare gjordes dubbelglas för bättre isolering och 
idag finns upp till fyra glas för att få så lågt U-
värde som möjligt. För att räkna ut U-värdet för 
en fönsterkonstruktion delas fönstret in i olika 
områden, se Bild 4. 
 

 
 
Bild 4. Fönstret delas in i tre zoner; frame, centre 
of glass och edge of glass.  
 
Beräkningen av U-värdet sker med hjälp av 
Ekvation (1). 
 
  
                                                                            (1) 
 
 
Uwin=U-värde för fönsterkonstruktionen (window) 
Ucog=U-värde för glasets centrum (centre of glass) 
Ueog =U-värde för glasets kantzon (edge of glass) 
Uf =U-värde för fönsterkarmen (frame) 

Acog =Arean för glasets centrum (centre of glass) 
Aeog =Arean för glasets kantzon (edge of glass) 
Af =Arean för fönsterkarmen (frame) 
 
Fönster kan således även delas in i tre svaga 
områden; fönsterbåge–fönsterkarm, fönsterbåge–
glasruta och fönsterkarm–vägg. Utvecklingen 
inom glasteknologin har kommit så långt att de 
svagaste punkterna gällande isolationsvärdet på 
fönster är karmen och fönsterbågen, vilket visas 
med ett foto taget med en värmekamera (Bild 5). 
För att ett fönster skall vara energieffektivt, måste 
karmen, bågen och glaset tillsammans ha ett U-
värde på 0,9 W/m2K eller lägre. Räknas bara 
glaset (centre of glass), vilket ibland kan vara 
fallet, kommer U-värdet ner till 0,4 W/m2K. 
Genom att integrera stora delar av fönsterkarmen i 
väggkonstruktionen kan antalet svaga områden 
runt fönsterkonstruktionen reduceras (Energi- 
myndigheten, 2010). Jämfört med U-värdet för 
väggen runt fönstren, är det dock en bit kvar och 
en betydande konsekvens av att fönstren byggs in 
blir att de inte går att öppna. Detta påverkar de 
boende i husen som då får göra avkall på de 
användaraspekter där dels ett öppningsbart fönster 
krävs. 
 

 
Bild 5. Området fönsterbåge - fönsterkarm är det 
svagaste i fönsterkonstruktionen, det blå området 
är cirka 13° medan det röd-gula är cirka 20° 
(Isover, 2010).  
 
U-värdet på en fönsterkonstruktion avgör hur 
mycket energi som förloras genom strålning, 
ledning och konvektion (Areskoug, 2009). För att 
motverka strålningsförluster kan lågemissiva glas 
användas. Konvektionsförluster minimeras genom 
att mellanrummet mellan glasen fylls med ädelgas 
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och ledningsförlusterna minskas genom att 
temperaturen på luften utanför den yttersta 
glasrutan jämnas ut. Högisolerande fönster bidrar 
dock även till att g-värdet för fönstret blir lägre. 
Vilket innebär att insläppet av den önskade 
gratisvärmen från solen minskar.  
 
Solens strålning, det vi kallar dagsljus, har en stor 
betydelse för människors hälsa och välbefinnande. 
Människans dygnsrytm, liksom hur rum, föremål 
och människor uppfattas, styrs av dagsljuset. Brist 
på dagsljus ger försämrat immunförsvar och 
tillgodogörandet av D-vitamin är beroende av 
tillgången på dagsljus. Forskning visar också att 
dagsljus har en positiv inverkan på till exempel 
inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga 
(Sveriges tekniska forskningsinstitut, 2010). 
Dessa fakta innebär att den framtida lösningen på 
energiläckagen genom fönstren inte får stänga ute 
allt dagsljus. Den kan däremot eventuellt styras av 
just dagsljuset. 
  
Mängden dagsljus som kommer in i ett hus beror 
bland annat på fönstrens placering, storlek, antal 
glas och om glasen har lågemissionsskikt. Även 
rummets höjd och djup samt vägg- och takytornas 
reflektion påverkar storleken på dagsljusinfallet. 
För att få tillräckligt med dagsljus i ett bostadsrum 
bör storleken på rummets fönster normalt ha en 
yta som motsvarar 10-12 % av rummets yta. Detta 
innebär att i ett 15 m² stort rum bör fönstrets yta 
vara minst 1,5-1,8 m² (Sveriges tekniska 
forskningsinstitut, 2010). Enligt Sveriges tekniska 
forskningsinstitut är således inte de små fönster 
som finns åt vissa väderstreck på dagens 
lågenergihus tillräckliga.  
  
När dagsljuset träffar ett fönster, passerar större 
delen av ljuset genom fönstrets glas. Man säger att 
ljuset transmitteras. Vanligt fönsterglas har hög 
transmittans för alla våglängder inom 
solspektrumet; 300 nanometer till 2500 nanometer 
(kortvågig strålning). En mindre del stannar i 
glaset, det absorberas och ytterligare en mindre 
del reflekteras och studsar tillbaka ut (Bild 6). 
Denna reduktion av dagsljuset sker i varje 
glasruta, vilket innebär att ju fler rutor som 

fönstret innehåller desto lägre blir dagsljusinfallet 
genom fönstret. Om fönstret innehåller glas med 
lågemissionsskikt minskar dagsljusinsläppet 
ytterligare. Det solljus som strålar in genom 
glasen absorberas i sin tur i rummets ytor och 
avges som värme. Detta beror på att 
värmestrålning är långvågig strålning; 2500 
nanometer till 50 000 nanometer, vilket glas inte 
släpper igenom utan reflekterar. Långvågig 
strålning avges av alla föremål med en temperatur 
över den absoluta nollpunkten. Värmetillskottet 
genom fönstren är dock oftast betydligt större än 
den värme som personer, belysning och maskiner 
ger upphov till (Bülow-Hübe & Lundgren, 2005). 
 

 
Bild 6. För ett klarglas delar solinstrålningen upp 
sig i absorption 10 %, reflektion 7 % och 
transmission 83 % (Areskoug, 2009).  
  
Den del av solstrålningen som absorberas i glaset 
värmer upp glaset som i sin tur också avger 
värme, antingen utåt eller inåt. Den inåtgående 
värmen från glaset tillsammans med den 
transmitterade värmestrålningen är fönstrets g-
värde. Hur mycket solvärme som kommer in i ett 
rum beror precis som för dagsljuset på hur många 
fönsterglas som finns i fönstret och om glasen är 
belagda med lågemissionsskikt (Bülow-Hübe & 
Lundgren, 2005). Det rekommenderas att 
transmittansen av dagsljus genom fönster i 
bostadshus är lägst 63 %. Motsvarande 
rekommendation för transmittansen av solenergi 
är lägst 52 % (Energimyndigheten, 2010). 
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Ovanstående fakta gällande transmittansen genom 
fönstren är viktiga parametrar i argumentationen 
vad gäller placeringen av en lösning. Invändig 
eller utvändig, argumenten för och emot 
presenteras närmre i kapitel 3.5.  
 
Fönster har alltså till uppgift att släppa in dagsljus 
i en byggnad, liksom att ge byggnadens invånare 
möjlighet att blicka ut. Men fönster skall även 
uppfylla en del tekniska krav. De skall bland 
annat vara barnsäkra, lufttäta, regntäta, skydda 
mot buller och ljud utifrån och ha en viss 
värmeisolerande förmåga. Fönster skall också 
vara vackra att titta på och de är en viktig del i en 
byggnads fasad, ett arkitektoniskt uttrycksmedel. 
Dessa parametrar är viktiga att ha med som 
kriterier eftersom den framtida lösningen inte på 
något sätt får sänka standarden för de som bor i 
huset. I ett energihus är det extra viktigt att 
fönstren släpper igenom dagsljus och värme från 
solen. Dessa krav medför dock att fönstret har ett 
högre och därmed sämre U-värde än de 
omslutande väggarna. Energieffektiva fönster 
isolerar ändå dubbelt så bra jämfört med 
traditionella treglasfönster och tre gånger så bra 
jämfört med tvåglasfönster (Westcoast windows, 
2010).  

2.2.1 Fönstrens placering 

Många fönstertillverkare har tagit fram 
rekommendationer på hur fönstren på ett 
energihus bör placeras. Fönstertillverkaren 
Elitfönster AB har exempelvis ett förslag på hur 
stor yta i varje väderstreck som bör utgöras av 
fönster. Företaget Menta Fönster rekommenderar 
att fönster mot väster och söder bör vara större för 
att släppa in ljus och värme från solen. Dessa 
förser då rummet med ljus och hjälper till med 
uppvärmningen av huset. Fönster mot norr och öst 
kan ges en mindre storlek eftersom mindre 
solvärme kommer in i huset från dessa 
väderstreck. Eftersom värmen i huset lättare 
strålar ut genom fönstret än vad den gör i den 
intilliggande väggen skulle det inte vara någon 
mening med större fönster i de riktningarna. 
Hustillverkaren Götenehus uttrycker att det gäller 

att hushålla med glas mot kallare väderstreck 
såsom mot norr och att ett rätt planerat hus har 
större fönster i fasaden mot söder och väster. 
Isoleringsföretaget Isovers råd är att placera rum 
som man vill ha stora fönster i mot syd, öst eller 
väst för att få största möjlighet att utnyttja 
solinstrålningens bidrag till uppvärmningen.  
 
I Tyskland finns det fastställda krav på hur 
energihus ska vara utformade, även när det gäller 
fönstren. I dessa står bland annat att maximal 
fönsterarea mot norr är 20 % av bakomliggande 
area (Isover, 2010). Ett ytterligare krav är att varje 
rum i en bostad måste ha minst ett öppningsbart 
fönster eller öppningsbar fönsterdörr för att 
korsdrag ska vara möjligt på sommaren (Gross, 
2008). Det räcker att titta på de energihus som 
finns i Sverige idag för att få en klar bild av 
problematiken, fönsterarean är betydligt mindre 
på vissa sidor av fasaden och det finns inte fönster 
som går att öppna i varje rum. Detta leder 
tankarna till ett modernt formspråk (Bild 7) vilket 
är det ledande för byggnationen av lågenergihus i 
Sverige för tillfället.  
 

 
Bild 7. Dagens lågenergihus har ett modernt 
formspråk (Götenehus, 2010). 
 
När det gäller fönstrens placering i djupled i 
fasaden finns det enligt Robert Wernersson på 
fönstertillverkaren Elitfönster AB (Personlig 
kontakt, 23 mars, 2010) många faktorer som 
spelar in. ”Bland annat påverkar uppvärmningen 
under fönstren, luftflödena runt fönstren, 
fönstrens U-värde och infästningen av fönstren, 
denna placering. Generellt kan dock sägas att 
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fönstret bör placeras i den varma delen av väggen, 
vilken sägs börja cirka mitt på isoleringen”. Ju 
längre in i fasaden fönstret placeras desto mer 
skyddat är det från vind och inträngande vatten, 
vilket även förlänger exempelvis ytbehandlingens 
hållbarhet. En yttre fönsternisch minskar 
luftrörelserna kring fönstrets utsida och förbättrar 
därmed dess värmeisolering. Detta faktum 
underlättar för en utvändig konstruktion runt 
fönstren, vilken då skulle hindra luftrörelserna 
ytterligare. Dessutom ger den utökade nischen 
tillräckligt med plats för energisparande åtgärder 
(Elitfönster, 2010).  

2.2.2 Solens inverkan  

Solstrålningen som kommer in i lågenergihusen 
genom de stora fönstren mot söder har inte enbart 
en positiv effekt. Solen kan mycket väl bidra med 
oönskade konsekvenser som bländning och 
övertemperaturer. Risken för övertemperaturer 
ökar med den ökade fönsterarean och de stora 
glaspartierna med icke öppningsbara fönster 
ställer till problem om inte ett effektivt solskydd 
finns. För att en framtida flexibel isolerings-
lösning ska vara attraktiv bör den även vara ett 
effektivt solskydd. Om produkten skärmar av 
solen dagtid och samtidigt isolerar mot att kyla 
kommer in under natten har mycket vunnits.  
 
Temperaturen inomhus kontrolleras ofta av 
kylanläggningar vilka bidrar till husets 
energianvändning och därmed också miljö-
påverkan. Genom att använda solskydd behöver 
inte dessa anläggningar jobba lika hårt och husen 
får en lägre driftskostnad, minskat elberoende och 
ett bättre inomhusklimat. Solskydd kan reducera 
solinstrålningen med 80 %. Med minskad direkt 
instrålning fås även mindre reflexer som kan ge 
upphov till bländning (Bülow-Hübe & Lundgren, 
2005).  
 
Det är viktigt att byggnadens solskydd finns med i 
planerna redan på skissnivå för att de ska bli 
optimalt utformade. Byggnadstekniker för att 
använda exempelvis takutsprång och balkonger 
som solskydd kan då planeras (Bild 8).  

 
Bild 8. Ett fast solskydd skärmar effektivt av solen, 
i vissa vinklar (Bülow-Hübe & Lundgren, 2005).  
 
Vad som väger för eller emot vilken typ av 
solskydd som ska väljas är också viktigt att ta 
hänsyn till tidigt. Färg, vinklar, reglerbarhet, drift 
och helhetsuttryck bör diskuteras i 
planeringsstadiet. Utvändiga -, invändiga solskydd 
eller en lösning som sitter mellan två glasrutor är 
möjliga alternativ och de påverkar husets utseende 
från in- och utsida på olika sätt. Ett utvändigt 
solskydd är allra effektivast, medan ett mellan två 
glasrutor är lite sämre och det invändiga minst 
effektivt (Bild 9). Att ett solskydd placerat på 
husets utsida är den bästa lösningen beror på att 
värmen från solen då reflekteras bort innan den 
kommer in i byggnaden (Sveriges tekniska 
forskningsinstitut, 2010).  
 

 
Bild 9. Andelen värmestrålning som kommer in i 
rummet beroende på olika solskydds placering 
(Uppmätta värden i procent) (Bülow-Hübe & 
Lundgren, 2005).  
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En väsentlig aspekt är också i vilket väderstreck 
solskyddet ska verka, eftersom solen står olika i 
förhållande till fönstret i olika riktningar. I väster 
och öster står solen lägre, jämfört med i söder, 
vilket gör att horisontella solskydd som markiser 
och fasta skärmar där kan vara bristfälliga. Ett 
vertikalt solskydd fungerar däremot i princip lika 
bra i alla väderstreck. I vissa fall är det svårt att 
använda utvändiga solskydd, exempelvis på grund 
av svårigheter med att fästa anordningen i 
fasaden. Då kan lösningen vara en kombination av 
utvändiga och invändiga solskydd. Ur ett 
användarperspektiv är dock de viktigaste 
parametrarna underhåll, som exempelvis 
rengöring och att lösningen inte krånglar (Bülow-
Hübe & Lundgren, 2005). 
 
Exempel på solskydd som används för byggnader 
är; fasta skärmar, markiser, persienner, 
screenvävar och solskyddsglas (glas med Le-
skikt). Då bostäder har ett relativt stort 
uppvärmningsbehov är dock solskyddsglas inte att 
rekommendera, eftersom även värmetillskottet 
från solen vintertid då förloras. Det ultimata vore 
alltså ett flexibelt solskydd som minskar 
energiåtgången för nerkylning på sommaren, då 
detta kräver tre gånger så mycket energi än 
uppvärmning (Solskyddsguiden, 2010), och 
optimerar insläppet av värme på vintern.  

2.3 Fukt  

Fukt på fönster, i form av kondens, bildas när 
glasets yttertemperatur är lägre än 
daggpunktstemperaturen hos den omgivande 
luften. Vid hög luftfuktighet och kalla glasytor 
ökar risken för kondens. Den kan bildas på såväl 
in- och utsidorna som mellan glasen. Invändig 
kondens beror på dåligt isolerade fönster vid hög 
luftfuktighet inne och låg temperatur ute. Orsaken 
till kondens mellan glasrutorna är brister i 
tätningen mellan inre karm och båge. En annan 
orsak är fuktigt fönstervirke som avdunstar fukt 
under dagen. Fukten kondenseras sedan på den 
kalla glasytan. Utvändig kondens är ett tecken på 
att fönstren är mycket bra isolerade. Den uppstår 
bara vid vissa speciella väderförhållanden 

(Elitfönster, 2010). Enligt Carl Danielsson på 
Backgårdens Bygg (personlig kontakt, 28 april, 
2010) är kondensbildningen viktig att ta hänsyn 
till vid placeringen av en lösning. Om 
kondensvattnet hindras från att avdunsta under 
dagen blir det stående i fönstret och kan orsaka 
fukt skador.  
 
Sammanfattningsvis gav litteraturstudien flertalet 
viktiga aspekter att beakta i det fortsatta arbetet, 
exempel på dessa aspekter följer nedan.  
 

• Lågenergihus är den sortens hus som kommer 
att byggas i framtiden. 

• Tätheten är mycket viktig i lågenergihus. 
• Det finns en rad krav, framtagna av FEBY – 

forumet för energieffektiva byggnader, som 
ställs på dagens lågenergihus. 

• U-värdet för en vägg i ett lågenergihus ligger 
omkring 0,1 W/m2K. 

• För att ett fönster skall vara energieffektivt, 
måste karmen, bågen och glaset tillsammans 
ha ett U-värde på 0,9 W/m2K eller lägre. 

• Högisolerade energifönster har ett lågt g-
värde eftersom de består av flertalet rutor. 
Varje ruta reflekterar en del av solljuset.  

• Det är fördelaktigt att sätta fönstren en bit in i 
väggkonstruktionen. 

• Den svagaste punkten gällande 
isolationsvärdet för fönster finns där 
fönsterbåge och fönsterkarm möts.  

• En del fönstren i lågenergihus görs fasta, ej 
öppningsbara, för att minsta antalet kritiska 
punkter i konstruktionen. 

• Människor har vant sig vid att fönster 
uppfyller en del tekniska krav. 

• För att sänka U-värdet på fönstren ökas 
antalet glas, vilket både sänker g-värdet och 
gör dem dyrare. 

• Eftersom det är viktigt att ta tillvara instrålad 
sol i energihus är det viktigt att tillräckligt 
med sol kommer in genom fönstren. Det är 
dock lika viktigt att ha en flexibel lösning 
som gör att solen kan skärmas av för att 
motverka överhettning. 
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3 Designprocessen: metod och 
delresultat  

Processen som detta examensarbete kommer att 
följa, är en kombination av de designprocesser 
som föreslås i böckerna; Design i fokus (Österlin, 
2007), Product design and development (Ulrich & 
Eppinger, 2008) och Engineering design methods, 
strategies for product design (Cross, 2008). För att 
strukturera upp utvecklingen av ett koncept har 
projektet följande process, uppdelad i sex steg; 
identifiering av behovet (3.1), formulering av 
problemet (3.2), analysering av problemet (3.3), 
konceptgenerering (3.4), konceptutvärdering (3.5) 
bearbetning och reflektion (3.6). Samtliga steg 
innefattar olika metoder som beskrivs i detta 
kapitel.  

3.1 Identifiering av behovet 

I detta examensarbete handlar det grundläggande 
behovet om att uppnå ett tillfredställande 
inomhusklimat med så låga energiförluster som 
möjligt. Uppdragsgivaren har i detta fall 
identifierat behovet och lade fram en önskan om 
en konstruktion som skulle minska energiläckagen 
genom dagens energihus. Då fönstren står för 
uppemot en tredjedel av värmeförlusterna i ett hus 
är detta det område som är mest aktuellt att titta 
närmre på (Gross, 2008).  

3.2 Formulering av problemet 

I lågenergihus är väggar, golv och tak mycket väl 
isolerade, de har ett mycket lågt U-värde. Fönster 
och dörrar, som har ett jämförelsevis högt U-
värde, bryter detta klimatskal, vilket gör dem till 
kritiska punkter för energiläckage. Dessa läckage 
uppstår när lufttemperaturen inte är densamma 
utanför som på insidan av fönstret, luften strävar 
då mot jämvikt. Kylan vill vandra in nattetid och 
på vintern medan värmen vill in i huset under 
sommaren. För att lättare kunna greppa problemet 
med at det läcker energi ur husens fönster delas 
det in i fyra områden. 
 
 
 

• Isolering 
• Mörkläggning 
• Solskydd 
• Flexibilitet 

 
I dagsläget är isoleringsfrågan löst genom att 
antingen helt utesluta fönster i de väderstreck där 
solen sällan kommer åt eller genom att göra dessa 
fönster mycket små. För att minska skadan som 
fönstren orsakar monteras de även in i 
väggkonstruktionen, vilket resulterar i att de 
förblir fasta, de går inte att öppna. För 
mörkläggning används rullgardiner eller 
persienner, vilket är en bra lösning som fyller 
funktionen på ett tillfredställande sätt. För 
solskydd, i huvudsak skydd mot överhettning 
inomhus under sommaren, används en mängd 
olika sorters markiser och screenvävar. I vissa fall 
skärmas solen av med hjälp av långa takutsprång 
och strategiskt placerade balkonger. Dessa 
lösningar finns alltid på plats och syns hela tiden, 
oavsett om de används eller inte. Vilket leder till 
den fjärde punkten: flexibilitet. Av de ovan 
nämnda är persienner och rullgardiner de mest 
flexibla, de är diskreta och knappt syns i uppfällt 
läge. Den minskade fönsterarean och de 
optimerade balkongerna är fasta konstruktioner. 
Flexibiliteten innebär möjligheten för de boende i 
huset att själva kunna styra energiflödena genom 
fönstret.  
 
Sammanfattningsvis kan problemet formuleras 
som bristen på en flexibel lösning som genom 
isolering, mörkläggning och solskydd skapar ett 
behagligt inomhusklimat med minimala 
energiförluster.  

3.3 Analysering av problemet 

Den information som behövs för att genomföra 
projektet börjar nu samlas in. Fasen resulterar i en 
kravspecifikation, som tillsammans med 
uppdragsgivaren gås igenom och slutligen 
fastställs.  
 
De externa sökningar som här görs, är en viktig 
del i projektet. Dessa handlar exempelvis om ta 
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reda på fakta om dagens befintliga lösningar och 
vilka nuvarande produkter som finns på 
marknaden. Sökningar inom områden som 
exempelvis lågenergihus, isolering, 
fönsterkonstruktion, dagsljus och solavskärmning 
är relevanta för detta projekt. Även utomstående 
experter inom olika områden kontaktas. Ett 
studiebesök på Passivhuscentrum i Alingsås och 
ett möte med passivhusförespråkaren och 
arkitekten Hans Eek genomförs. I Alingsås ges 
även möjligheten att känna på klimatet i en 
lägenhet renoverad enligt passivhusteknik. 
Resultatet av de externa sökningarna presenteras 
mer utförligt i kapitlet Litteraturstudie (2.1-2.3), 
vilket senare ligger till grund för att problemet ska 
kunna fortsätta att analyseras.  
 
Förutom besöket i Alingsås intervjuas en person 
boende i ett passivhus via telefon. Frågor gällande 
exempelvis placeringen av fönstren i huset, andel 
öppningsbara fönster och hur solen skärmas av 
besvaras (Bilaga 1). Denna intervju görs även för 
att få en uppfattning av hur det planerade 
resultatet med arbetet kommer att tas emot, av en 
person med egna upplevelser av problemet. Av 
svaret att döma skulle en fungerande framtida 
lösning vara mycket uppskattad.  
 
Internt diskuteras de krav som anses ställas på 
fönstren i bostadshus. Dessa interna sökningar 
innebär att kunskapen inom projektgruppen 
undersöks. Fritidsintressen och människor i 
bekantskapskretsen kan ge mycket information 
om gruppen lär sig lyssna på olika idéer (Ulrich & 
Eppinger 2008). För det aktuella projektet är 
kunskapen begränsad vilket gör de externa 
sökningarna mycket intressanta.  
 
Diskussionen om vilka krav som ställs på fönstren 
i ett bostadshus leder vidare till den 
användarstudie som genomförs i form av en enkät 
(Bilaga 2). Enkäten utformas på så sätt att den ska 
ge svar på hur medvetna människor är om just 
användningen av fönstren runt om kring dem. Den 
ska även i bästa fall generera nya infallsvinklar 
och nya idéer. Studien omfattar 40 personer, både 
män och kvinnor, i åldrarna 21 till 62 år.  

 
Användarstudien resulterade i (Bilaga 3) 
information som exempelvis att människor 
använder sina fönster mestadels för att kunna titta 
ut och för att släppa in dagsljus. Det sämsta med 
fönster är att de måste rengöras med jämna 
mellanrum. Denna aspekt var ny för 
projektgruppen och kom därför att dyka upp i 
kravspecifikationen senare. De nya infalls-
vinklarna från omvärlden som projektgruppen 
hade hoppats på uteblev dock.  

3.3.1 Funktionsanalys och 
kravspecifikation 

För att strukturera upp de funktioner som i 
dagsläget finns i en fönsterkonstruktion och för att 
ta reda på vad en framtida lösning ska uppfylla för 
kriterier görs en funktionsanalys. En sådan analys 
baseras oftast på en redan existerande produkt, 
som i nuläget är tänkt att lösa eller delvis löser 
problemet (Österlin, 2007). I detta läge sågs den 
framtida lösningen som en kombination av fyra 
befintliga produkter; persienner, rullgardiner, 
markiser och traditionella fönsterluckor (Bild 10). 
Med anledning av det analyseras alla fyra och 
funktionerna listas tillsammans med dess 
uppbyggnad (Bilaga 4). Till exempel används 
markiser och persienner som ett skydd mot att 
solljuset ska komma in i rummet medan 
rullgardiner främst används för mörkläggning. 
Fönsterluckorna i sin tur kan fungera som ett 
inbrottsskydd och en effektiv isolering men även 
som enbart dekoration. Användningsområdena för 
de fyra produkterna gås igenom för att bena ut vad 
den nya lösningen ska ha för specifika funktioner, 
för att inte behöva kombineras med någon av dem 
i slutändan.  
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Bild 10. Funktionsanalys gjordes på Rullgardin, 
Markis, Persienn och Fönsterluckor.  
 
Funktionerna som funktionsanalysen mynnar ut i 
utvärderas och skrivs om till kriterier, för att 
senare ligga till grund för kravspecifikationen 
(Tabell 1).  
 
Den framtida lösningen ska bland annat uppfylla 
krav som att; det ska vara möjligt att reglera 
insläpp av synligt ljus och värmeflöden, samtidigt 
som produkten ska kunna kombineras med 
gardiner och inte påverka fönsterkonstruktionen 
negativt, då exempelvis genom att kondensvatten 
kan orsaka vattenskada. I kravspecifikationen 
finns också ett antal önskningar, dessa är inte krav 
på produkten utan kan istället ses som fördelar om 
de uppfylls. De ger produkten ett mervärde som 
gör att den står sig bättre i konkurrensen med 
andra liknande lösningar. Ett exempel på en 
önskan är att lösningen ska vara automatisk, detta 
är inte nödvändigt för att produkten ska kunna 
användas men ändå en fördel om funktionen finns. 
För att färdigställa kravspecifikationen 
kompletteras den med krav på underhåll och 
rengöring samt en önskan om möjligheten att 
kunna öppna fönstren med lösningen applicerad, 
båda dessa tas från användarstudien. För att lättare 
kunna utnyttja kraven som ett slags facit under 
hela konceptutvecklingsarbetet sammanfattas de i 

fyra parametrar. Dessa har tidigare nämnts under 
rubriken Formulering av problemet (kapitel 3.2); 
isolering, mörkläggning, solskydd och flexibilitet. 
Kravspecifikationen stäms sedan av med 
uppdragsgivaren innan den fastställs. 
 
Inte påverka fönsterkonstruktionen negativt K 
Ge konstruktionen ett lägre U-värde än 
enbart fönsterkonstruktionen K 

Inte ha negativ inverkan på husets 
konstruktion K 

Hålla rumstemperaturen konstant K 
Medge minskade energiförluster genom 
fönsterkonstruktionen K 

Inte påverka fönstrets material negativt K 
Reglerbart insläpp av synligt ljus K 
Motverka drag och kallras K 
Reglera värmeflöden K 
Reglera ljudflöden K 
Inte orsaka kondensbildning K 
Inte gå att se igenom i stängt läge K 
Kunna kombineras med gardiner   K 
Kunna öppnas manuellt K 
Kunna stängas manuellt K 
Passa in i innermiljön K 
Passa in i den yttre miljön K 
Kunna kombineras med flyttbara saker på 
fönsterbrädan K 

Kunna öppnats automatiskt Ö 
Kunna stängs automatiskt Ö 
Vara låsbar (förhindra inbrott) K 
Medge fönsteröppning utåt Ö 
Medge underhåll (rengöring, reparation) K 

Tabell 1. Kravspecifikationen sammanställs 
utifrån kriterierna från funktionsanalysen. 
 
Sammanfattningsvis ger de externa och interna 
sökningarna, inklusive användarstudien, relevant 
information om dagens produkter och lösningar 
samt den allmänna synen på vad ett fönster 
används till. Under hela fasen görs skisser på de 
idéer som dyker upp. För att inte glömma bort 
någon del som kan komma till nytta senare. Det 
analytiska arbetet resulterar i en kravspecifikation 
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med de krav som kommer att ställas på en 
framtida lösning. Dessa kommer även att 
användas som riktlinjer under den följande 
konceptgenereringen för att stämma av lösningar 
mot.  

3.4 Konceptgenerering  

Nästa fas i designprocessen handlar om att 
generera idéer, enligt Ulrich & Eppinger (2008) 
ett omväxlande divergent och konvergent arbete. 
Idéerna sätts slutligen samman till koncept som är 
möjliga att utvärdera ytterligare.  
 
En givande start på det kreativa arbetet med att 
generera så mycket idéer som möjligt är en 
brainstorming. En brainstorming går till på så sätt 
att 5-6 personer samlas i ett rum eller runt ett 
bord, en person har hand om pennan och skriver 
så att alla kan se. Delproblemet kan deltagarna få 
reda på några dagar tidigare och vid 
brainstormingstilfället ska alla få möjlighet att 
yttra sina idéer. All kritik är i detta läge förbjudet, 
både mot egna och också andras förslag, allt som 
sägs ska skrivas ner eftersom de tillsynes omöjliga 
lösningarna kan resultera i något användbart 
tillslut. En tidsgräns eller ett antal lösningar att 
uppnå, bör sättas upp innan idégenereringen 
påbörjas för att nå ett avslut eller sporra till fler 
förslag (Österlin, 2007). I detta projekt fastställs 
delproblemen; justerbara delar i konstruktioner, 
öppnings- och stängbart och; med vad stängs 
saker (Bilaga 5). En brainstorming görs på var och 
en av ovan nämnda funktioner. För att bredda 
kompetensen inför detta moment tas en person 
utöver projektgruppen med. Det innebär tre 
deltagare i brainstormingen; Ellen Johansson, 
Cecilia Ahlin och Daniel Muschke, 
ingenjörsstudent vid Högskolan i Skövde, vilket 
enligt Österlin (2007) är för få. Bedömningen görs 
dock att gruppens kunskaper inom skilda områden 
är tillräckliga för att generera en tillfredställande 
mängd dellösningar. Två av deltagarna är väl 
insatta i problematiken medan den tredje står helt 
utan insyn och kan därmed se på delproblemen ur 
en annan synvinkel. Kreativitetsmetoden 
resulterar i flertalet idéer att diskutera vidare kring 

och utifrån dessa idéer och tankar skissas olika 
koncept och dellösningar ner. Dessa tillsammans 
med de idéskisser som gjordes under analysfasen 
blir sedan föremål för utvärdering.  
 
En metod som användes för att utvärdera både 
idéer, dellösningar och konceptförslag är P-N-I- 
metoden (Positivt- Negativt- Intressant). Denna 
metod handlar om att alla de idéer som hittills har 
genererats ska granskas och dess egenskaper och 
delar listas under de tre kategorierna; positivt, 
negativt och intressant (Grönevall & Rundqvist, 
2004). För projektet i fråga gjordes P-N-I på de 
olika dellösningarna (Bilaga 6) vilket resulterar i 
att dessa minskade till antalet.  
 
Till Positivt hör de saker som gör att konceptet 
har potential, de är även vid en närmare fundering 
bra lösningar och kan användas även i det fortsatta 
arbetet. Exempelvis ger placeringen av en lösning 
på utsidan av huset den positiva effekten att solens 
strålar stoppas innan de kommer in genom 
fönsterrutan och är på så vis ett effektivt sätt att 
förhindra överhettning. Det som redan här hamnar 
under Negativt, är de dellösningar, eller hela 
koncept, som exempelvis skrevs ned under 
brainstormingfasen, där ingen kritik fick 
förekomma, men till synes är helt orealistiska. 
Inget inspirerande finns att plocka ur dem och för 
att minska idéantalet tas de bort. Här plockas till 
exempel luckor som möts i fönstrets diagonalled 
bort, detta på grund av att graden av praktisk 
genomförbarhet var mycket låg och enda positiva 
med en sådan variant var att den vore ett kul 
inslag bland övriga horisontella och vertikala 
linjer. Anledningarna till att dellösningar förkastas 
kan variera, det kan handla om att en allt för dyr 
konstruktion skulle krävas eller att de helt enkelt 
inte kommer att bli snygga. De dellösningar som 
räknas till Intressanta, är sådana som kan vara 
svåra att greppa. Dessa lösningar kan behöva en 
närmare utvärdering innan de kan vidareutvecklas 
eller förkastas. Hit hör exempelvis en lösning som 
innebär att lameller fästs direkt på fönsterrutan, en 
intressant men avancerad lösning med potential.  
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När denna gallring har klarats av kan nya idéer 
sättas samman av de positiva och intressanta 
egenskaperna. Detta arbete kan ske med hjälp av 
en så kallad morfologisk tabell. Denna metod är 
ett exempel på en matris som ger flertalet 
kombinationer av de olika egenskaperna om så 
önskas (Österlin, 2007).  
 

Placering Riktning Mekanism 
      
Ute Ovanifrån Lameller 
Inne Underifrån Rulle 
Mellan Från sidorna Dragspel 
På glaset Från en sida Luckor 
  Horisontellt Rälslucka 
  Vertikalt Vertikala lameller 

Tabell 2. Den morfologiska tabellen ger en mängd 
sammansatta koncept.  
 
Som Tabell 2 visar kan en morfologisktabell se ut 
på så sätt, att parametrar (i det här fallet placering, 
riktning och mekanism), bildar rubriker i var sin 
kolumn och lösningarna listas under respektive 
rubrik. En lösning, eller en kombination av flera, 
från varje kolumn väljs och ett koncept bildas. 
Samma dellösning kan användas flera gånger och 
även tillsynes omöjliga lösningar kan bildas. 
Exempel på sammansatta koncept utifrån den 
morfologiska tabellen visas i Tabell 3.  
 
Koncept Placering Riktning Mekanism 

Ute lamell Ute Ovanifrån Lameller 
Invändig 
rälslösning Inne Från 

sidorna Rälslucka 

Ute gardin Ute Ovanifrån Rulle 
Solfjädern Inne Underifrån Dragspel 
Horisontell 
persienn Mellan Från ena 

sidan 
Vertikala 
lameller 

Upp-och-
ner-luckan Ute Underifrån

+ovanifrån Lucka 

Direktfästa 
lameller På glaset Horisontell Lameller 

Rullad ute 
gardin Ute Ovanifrån Rulle 

Tabell 3. Exempel på koncept skapade genom 
olika kombinationer från den morfologiska 
tabellen.  

 
Koncepten som nu har bildats skissas upp innan 
en ny P-N-I-utvärdering, på varje bildat koncept, 
tar vid. Ytterligare lösningar och hela koncept 
kommer nu att kasseras men förhoppningsvis har 
något bra kunnat tas ur dem innan dess. När något 
negativt tas bort ur en positiv eller inressant idé 
eller något positivt tas ur en idé som sen kasseras, 
finns möjligheten att utveckla idén ytterligare. Ett 
exempel på det senare, när något positivt tas ur ett 
dåligt koncept, är när den så kallade ”Upp-och-
ner-luckan” (Bild 11) förkastas. Principen är en 
lucka i överkant och en i underkant på fönstret, 
när dessa inte täcker fönstret kan den undre luckan 
användas som fönsterbänk eller avlastningsbord 
på utsidan. Som helhet förkastas konceptet men 
principen med att använda den framtida lösningen 
till något ytterligare, när den inte fyller sin 
huvudfunktion, är mycket intressant. Upp-och-
ner-luckan tillsammans med ytterligare koncept 
som förkastats finns att läsa om i Bilaga 7.  
 

 
Bild 11. Upp-och-ner-luckan.  
 
Slutligen finns ett antal skisser, mer eller mindre 
lika varandra till utseende och tekniska lösningar, 
kvar som möjliga slutkoncept. Efter ytterligare 
utvärderingsarbete, diskussioner fram och tillbaka 
gällande de positiva och intressanta 
anteckningarna om varje kvarvarande koncept, 
grupperas koncepten för att göra arbetet mer 
överskådligt. De sju grupper som finns kvar som 
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tänkbara lösningar beskrivs mer detaljerat för att 
lättare kunna redovisas. I kapitlen 3.4.1 till 3.4.7 
redovisas dessa lösningsförslag närmare. Både 
utvändiga och invändiga förslag med varierande 
tekniska lösningar och detaljer presenteras i 
respektive stycke. 

3.4.1 Stel vertikal jalusi 

Koncept ”Stel vertikal jalusi” är en lösning som 
kommer att synas som en utvändigt täckande 
jalusi i stängt läge (Bild 12). Det är en stel 
konstruktion som går rakt upp ovanför fönstret, 
bakom fasaden när den inte används. Utsidan är 
av ett material som ser levande ut, trä är ett 
alternativ men även plast med trästruktur är en 
möjlighet. Då en helt slät utsida lätt gör att huset 
ser igenbommad ut, är en ribbad struktur att 
föredra. Separata lameller kan göra jalusin otät, 
tanken är att utsidan åtminstone ska ge sken av att 
vara uppbyggd av horisontellt liggande brädor. 
Den sida av jalusin som är in mot rutan och som 
då också kommer att vara synlig för den som tittar 
ut genom fönstret, har som enda krav att vara tät. 
Detta för att optimera mörkläggningseffekten. 
Färg och mönster på denna kan varieras. Eftersom 
lösningen aldrig behöver böjas eller vikas åt något 
håll kan den med fördel vara konstruerad i ett 
massivt stycke.  
 

 
Bild 12. Stel vertikal jalusi.  

 
För att lösningen ska bli riktigt tät är jalusin något 
bredare än fönstret som den ska täcka. 
Sidokanterna sträcker sig 10 cm in under fasaden 
på var sida och ökar därmed tätheten. Detta ger 
också utrymme för placeringen av en 
låsmekanism där den varken syns eller utsätts för 
onödig påfrestning från väder och vind. 
Mekanismen finns då i de spår som jalusins 
sidokanter följer. Rörelsen upp och ner går att 
stanna i önskat läge för att lösningen ska kunna 
utnyttjas maximalt. Solen står i olika vinkel i 
förhållande till fönstret beroende på årstid och tid 
på dygnet, denna jalusi är, tack vare att den 
placerats ovan fönstret, enkel att anpassa efter 
dessa variationer.  
 
De negativa aspekterna med den stela vertikala 
jalusin handlar om att den tar stor plats ovanför 
fönstret. Ett standardfönster är 120 centimeter på 
höjden vilket resulterar i att ett utrymme på 120 
centimeter ovanför fönstret, bakom fasaden, 
krävs. Det kan även vara krångligt att installera 
denna lösning i en befintlig byggnad då det krävs 
montering innanför fasaden. Möjligtvis kan den 
monteras in i konstruktionen vid ett fönsterbyte. 
När det gäller rengöring av jalusin finns ingen 
färdig lösning för de fönster som inte är 
öppningsbara. För de fönster som kan öppnas bör 
detta ske inåt eller genom att de vrids runt en 
mittaxel. Då finns möjligheten att komma åt att 
rengöra insidan på jalusin i ett nerfällt läge.  
 
Jalusin har en automatisk funktion som gör att den 
går ner i helt isolerande läge när solen har gått 
ner. Det går även att ställa in klockslag för 
öppning och stängning liksom olika tid för upp 
och ner gång i varje rum eller väderstreck. Detta 
kan skötas via en manövreringscentral eller via ett 
reglage vid varje fönster. Reglage som gör att alla 
jalusier går ner bör placeras vid ytterdörren och i 
sovrummet. Även ett manuellt alternativ bör 
finnas för att reservera sig för exempelvis 
strömavbrott. Då jalusierna enbart kan justeras 
inifrån fungerar de även effektivt som 
inbrottsskydd.  
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Den vertikala stela jalusi-lösningen släpper 
således vare sig in kyla eller inbrottstjuvar under 
natten och avskärmar effektivt solen under 
dagarna.  

3.4.2 Rullad/vikbar vertikal jalusi 

Konceptet som kallas ”Rullad/vikbar vertikal 
jalusi” kan delas in i två olika varianter; den ena 
byggs in helt i husväggen medan den andra kan 
sättas delvis utanpå fasaden i efterhand. De är 
dock uppbyggda på samma sätt gällande funktion 
och presenteras gemensamt nedan. 
 
Rullad/vikbar vertikal jalusi är uppbyggt på 
samma sätt som den stela vertikala jalusin med 
den stora skillnaden att detta alternativ inte tar så 
stor plats ovanför fönstret. Jalusin rullas eller viks 
ihop och tar på så sätt mindre plats. För att detta 
ska vara möjligt är insidan på jalusin täckt med en 
isolerande väv eller gjord i ett mjukt plastmaterial. 
Det viktigaste är att detta material är böjbart och 
inte slits av upprepad vikning eller av viss töjning. 
Som Bild 13 visar är utsidan uppbyggd av 
horisontella ribbor, av trä eller en plast med 
trästruktur och sitter med några millimeters 
mellanrum, för att jalusin ska gå att rulla upp eller 
vikas ihop. På grund av detta mellanrum mellan 
ribborna är de av största vikt att materialet bakom 
dem isolerar bra.  
 

 
 
Bild 13. Jalusin är uppbyggd av ett tätt och 
böjbart material med horisontellt gående ribbor 
på utsidan. 
 
Eftersom konstruktionen placeras över fönstret 
innanför fasaden är funktionerna precis samma 
som hos den stela vertikala jalusin. Ett spår leder 
jalusin rätt när den rullas upp eller viks ut (Bild 
14).  
 

 
Bild 14. Att rulla eller vika jalusin tar mindre 
plats än att ha den stel ovanför fönstret.  
 
En stor fördel jämfört med den stela jalusin är att 
detta alternativ kan plockas ner och rengöras med 
jämna mellanrum. Rullen eller de hopvikta 
ribborna lossas då bara från sina kantfästen och 
plockas ner genom en lucka på in eller utsidan. 
Denna variant kan med fördel monteras på plats 
vid ett fönsterbyte. 
 
Det som är annorlunda med variant nummer två 
jämfört med den föregående handlar om just 
monteringen. Denna variant är en utveckling av 
den ovan presenterade och innebär att en 
lådkonstruktion som innehåller rullen eller de 
vikta ribborma monteras in i fasaden över fönstret. 
Det är viktigt att sidokanterna ändå kommer 
innanför fasaden för att tätheten ska bli den 
samma. Denna anordning underlättar bland annat 
vid rengöring, då det är lätt att plocka ut 
exempelvis rullen ur en lucka i lådkonstruktionen. 
För att lådan inte ska bli en iögonenfallande del i 
fasaden utformas den som en utsmyckning för 
huset (Bild 15).  
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Bild 15. En lådkonstruktion kan fungera även som 
dekoration och underlättar rengöring.  

3.4.3 Vinklingsbar jalusi 

Denna utvändiga lösning kan jämföras med sin 
föregångare markisoletten. Den väsentliga 
skillnaden är att denna vinklingsbara jalusi även 
isolerar. Den har tätningslister längs sidorna som 
sluter tätt mot fönstersmygen i ett stängt läge. 
Konceptet består precis som den rullbara/vikbara 
vertikala jalusin av en insida i ett tätt, vikbart 
material och en utsida av lamellstruktur. Jalusin 
rullas upp i en behållare över fönstret när den inte 
används.  
 
Att jalusin är vinklingsbar innebär att den har tre 
lägen; helt nerfälld, nerfälld med undre delen 
vinklad utåt för att släppa in ljus men ändå skärma 
av solen samt nerfälld med hela jalusin vinklad 
utåt (Bild 16). Vinklingen sker med hjälp av en 
arm som är ställbar efter hur stor vinkel som 
önskas.  

 
Bild 16. Den vinklingsbara jalusin är ställbar i tre 
lägen med hjälp av en arm.  
 
De negativa aspekter som finns med denna 
lösning handlar om att det kan bli svårt med den 
absoluta tätheten längs kanterna. Eftersom den 
både vinklas och rullas ihop kan tätningarna lätt 
slitas ut. Till skillnad från de andra 
jalusikoncepten sitter sidokanterna heller inte 
innanför fasaden någonstans. Tekniken med den 
justerbara armen i samband med nerhissning kan 
bli för komplicerad. Inbrottsskyddet kan även bli 
bristfälligt då det blir en skarv mellan 
fönstersmygen och jalusin längs med sidorna och i 
underkant. Detta gör att det blir lättare att bända 
upp hela konstruktionen. Ytterligare en aspekt att 
ta hänsyn till med detta koncept är vinden, som 
kommer att påverka jalusin i de vinklade lägena 
(Bülow-Hübe & Lundgren, 2005). 
 
Det är dock en mycket flexibel lösning tack vare 
att den kan skärma av solen men ändå släppa in 
ljus. 

3.4.4 Traditionella fönsterluckor 

Ett koncept som står sig bra är de traditionella 
utvändiga fönsterluckorna (Bild 17). De ger ett 
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effektivt skydd mot inbrott då de kan låsas med ett 
vanligt hänglås. De ger även en effektiv 
mörkläggning. 
 

 
Bild 17. De traditionella fönsterluckorna passar 
bäst på en viss sorts hus.   
 
Det finns dock en del negativa aspekter med 
denna lösning. Fönsterluckorna passar väldigt bra 
in på en viss sorts hus medan de på den lite 
modernare sorten ser ut som ett nödvändigt ont. 
Det kan även bli svårt att få luckorna automatiska 
då låsningen kommer att sitta på utsidan. Att de i 
princip bara har ett av- och påläge kan även det 
ställa till problem när det gäller utseendet. 
Fasaden ser lätt ovårdad ut med halvöppna luckor 
och dagsljuset hindras från att lysa in utan att det 
direkta solljuset stoppas. Det faktum att de fälls 
fram från sidorna gör dem inte heller till ett 
särskilt flexibelt solskydd. Om fönstren sitter flera 
tätt på rad kan inte alla fönsterluckor vara öppna 
samtidigt eftersom den ena luckan då täcker nästa 
fönster, om inte hela fönsterpartiets bredd kan 
täckas av en stor lucka.  
 
I ett helt stängt läge är det få koncept som slår den 
isolerande effekt som fönsterluckorna har. Med 
tätningslister längs kanterna och en massiv 
träkonstruktion i själva luckorna kan de vara med 
och konkurrera (Bild 18). 
 

 
Bild 18. De stängda luckorna isolerar utmärkt och 
håller inbrottstjuvar ute.  

3.4.5 Vinklingsbara lameller 

Lösningen Vinklinsbara lameller kan antingen 
vara en rak jalusi eller en rullad. Den består av 
lösa lameller som har någon form av isolerande 
lister mellan sig. Som Bild 19 visar är skillnaden 
mot de tidigare nämnda koncepten att de nedersta 
lamellerna går att vinkla så att ljus kommer in 
mellan dem. Den kan jämföras med en utvändig 
persienn som hissas upp i en behållare.  
 

 
Bild 19. De nedersta lamellerna går att vinkla för 
att släppa in mer ljus.  
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Det speciella med de vinklingsbara lamellerna är 
att den undre halvan av jalusin består av två skikt; 
ett övre ogenomskinligt och ett undre 
genomskinligt (Bild 20). När jalusin hissas ner en 
bit för att skärma av solen kan det mörka lagret 
vinklas upp för att ljus samtidigt ska komma in. 
Den ogenomskinliga ovansidan har samma bredd 
som fönstret medans den genomskinliga delen går 
in under fasaden för maximal täthet och 
inbrottssäkring. Ett alternativ är att ha hela jalusin 
ogenomskinlig och att en sträcka mitt på de undre 
lamellerna kan vinklas upp. Detta kräver dock att 
kanterna på de som vinklas blir tillräckligt täta när 
de fälls ner för att isolera.  
 

 
Bild 20. Ett alternativ till att hela lamellen vinklas 
är att ha dem tvådelade, en mörk mittsektion 
läggs på de genomskinliga lamellerna.  
 
Den extrafunktion som de vinklingsbara 
lamellerna innebär ger dock inget mervärde 
jämfört med de övriga jalusikoncepten. Lösningen 
blir alldeles för lik en utvändig persienn. Den blir 
onödigt komplicerad och bara svår att få tät och 
snygg.  

3.4.6 Invändiga luckor 

Ett invändigt koncept som uppfyller många av de 
ställda kraven handlar om luckor som justeras 
manuellt. De invändiga luckorna kan komma 
ovanifrån, underifrån eller en från varje sida (Bild 
21). När de inte täcker fönstret kan exempelvis de 
som kommer från varje sida stanna i 

fönstersmygen eller längs med väggen vid sidan 
om fönstret. 
 

 
Bild 21. Invändiga luckor kan placeras ovan, 
under eller vid sidan av fönstret. 
 
Eftersom luckorna följer smygens form kan 
prydnadssaker och blommor fortfarande ställas i 
fönstret. Alternativt går de in i väggen när de inte 
är fördragna (Bild 22). Detta utrymme hålls tätt 
när luckorna är fördragna så att luften som blir 
stående där inne bidrar till isoleringen.  
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Bild 22. Luckorna kan skjutas in i väggen när de 
inte används. 
 
Luckornas tjocklek behöver analyseras, men de 
skulle kunna vara i ett stelt material eller i ett 
böjbart. Luckorna kan gå på skenor för att vara 
lätta att justera. Ju mer böjbart materialet är desto 
snävare vinklar kan användas. Det bör gå att 
automatisera denna lösning även om det kan 
kännas onödigt. På alla sidor av luckorna sitter 
isolerande lister som gör at tätheten blir maximal.  
 
Ett problem med denna lösning är att den sitter på 
insidan av fönstret. Detta gör att värmen från 
solen släpps in innanför glaset och det kan bli 
mycket varmt mellan rutan och de isolerande 
luckorna. Ur isoleringssynpunkt skulle luckorna 
kunna vara genomskinliga, vilket inte är ett 
särskilt bra solskydd eller mörkläggnings 
alternativ.  Ett alternativ är att ha delbara luckor; 
en genomskinlig och en ogenomskinlig som 
kompletterar varandra, beroende på det specifika 
användningsområdet.  
 
Dioder kan placeras mellan luckan och rutan för 
att ge ett behagligt ljussken utifrån. En annan 
fördel är att denna lucka inte behöver utstå väder 
och vind. Lösningen kan bli som en tavla i 
hemmet, det bör gå att tapetsera eller sätta önskat 
motiv på insidan. Invändiga luckor skyddar även 
mot inbrott, rutan kan bli sönderslagen med där 
tar det stopp. Luckorna kan låsas via den 

automatiska stängningsmekanismen eller med ett 
traditionellt fönsterlås.  

3.4.7 Invändiga lodräta lameller 

Lameller som är placerade lodrät är ytterligare ett 
invändigt lösningsalternativ. Denna lösning består 
av lameller som dras fram längs spår i 
fönstersmygen (Bild 23).  
 
De negativa aspekterna med att ha en lösning på 
insidan är de samma som för de invändiga 
luckorna. Isoleringen i en riktning är dock 
fullständig; ingen värme läcker ut genom fönstren 
under kallare dagar. En ytterligare fördel med en 
invändig lösning är att rengöringen inte blir lika 
komplicerad som för de utvändiga.  
 
När lamellerna inte är fördragna står de hopvikta i 
fönstersmygen. Antingen är det separata lameller 
med tätning mellan eller så sitter lamellerna ihop 
med hjälp av ett böjbart, slitstarkt och isolerande 
material. För att installera denna produkt krävs 
ingen åverkan på väggar, endast skenor behöver 
skruvas fast i över- och underkant i 
fönstersmygen. Inbrottsskyddet är dock 
bristfälligt. När rutan slagits sönder kan ett slag 
även böja och förstöra lamellerna.  
 

 
Bild 23. De lodräta lamellerna tar minimal plats 
när de inte är fördragna.  

3.4.8 Konceptval  

De sju koncepten (3.4.1–3.4.7) presenteras för 
uppdragsgivaren som tillsammans med 
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projektgruppen väljer ut fyra av dem att föra en 
djupare diskussion kring. Stel vertikal jalusi 
(3.4.1), Rullad/vikbar vertikal jalusi (3.4.2), 
Vinklingsbar jalusi (3.4.3) och Traditionella 
fönsterluckor (3.4.4). Till att börja med ställs 
koncepten upp i en viktad konceptvalsmatris för 
att se hur de står sig i förhållande till varandra. 
(Bilaga 8) Mellanliggande persienner tas med i 
konceptvalsmatrisen som ett referensobjekt.  
 
I konceptvalsmatrisen ställs koncepten mot de 
listade kraven i kravspecifikationen och ett värde, 
en siffra, på konceptets måluppfyllelse fås fram. 
Resultatet från matrisen består således av siffror, 
dessa siffror kommer i grund och botten från rena 
uppskattningar eftersom inga tester ännu har 
gjorts. Det som ändå gör att siffrorna används som 
ett slags beslutsunderlag, är att de har diskuterats 
fram inom gruppen där kompetens inom olika 
områden finns. De krav som i detta fall ställdes 
upp hade först fått en poäng efter hur viktiga de 
ansågs vara för slutprodukten, skalan sattes 
mellan ett och fem. En femma innebar att kravet 
var grundläggande för att produkten skulle 
fungera över huvud taget medan en etta visade att 
just detta krav inte spelade en avgörande roll. De 
koncept som valet skulle göras mellan betygsattes 
sedan i tur och ordning, skalan var även här från 
ett till fem, efter hur väl de uppfyllde varje krav. 
När alla koncept fått poäng på varje krav 
multiplicerades poängen med vikten, för att ge ett 
resultat. Det koncept som får högst summa är då 
det som uppfyller kraven bäst och således det 
optimala konceptet utifrån denna metod (Ulrich & 
Eppinger, 2008).  
 
När konceptvalsmatrisen görs utifrån 
kravspecifikationen plockas vissa övergripande 
krav bort. Dessa är så pass grundläggande att alla 
koncept som kommit så långt i processen 
uppfyller dem.  
 

• Hålla rumstemperaturen konstant 
• Medge minskade energiförluster genom 

fönsterkonstruktionen 
• Inte ha negativ inverkan på husets 

konstruktion 

• Ge konstruktionen ett lägre U-värde än 
enbart fönsterkonstruktionen 

• Inte påverka fönsterkonstruktionen 
negativt 

• Inte påverka fönstrets material negativt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 24. Enligt konceptvalsmatrisen är ”Stel 
vertikal jalusi ett något bättre val än ”Rullad/vikt 
vertikal jalusi” (Se Bilaga 8 för en större bild på 
konceptvalsmatrisen). 
 
Som Bild 24 visar vinner ”Stel vertikal jalusi” 
knappt före ”Rullad/vikbar vertikal jalusi” både i 
enbart poängsumma och multiplicerat med vikten. 
Detta gör att ”Stel vertikal jalusi” enligt denna 
metod är konceptet att arbeta vidare på. Eftersom 
”Stel vertikal jalusi” och ”Rullad/vikbar vertikal 
jalusi” ändå är så pass lika varandra väljer 
företaget ut båda för fortsatt utvärdering.  

3.5 Konceptutvärdering  

Det finns många anledningar till att koncepten 
”Stel vertikal jalusi” och ”Rullad/vikbar vertikal 
jalusi” är de bästa. Under denna rubrik kommer 
dessa att presenteras.  
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Till att börja med valdes både ”Stel vertikal 
jalusi” och ”Rullad/vikbar vertikal jalusi” ut bland 
de intressantaste koncepten efter P-N-I-
utvärderingen. Efter månader av inläsning ansågs 
projektgruppen mogen att på egen hand välja ut de 
sju koncepten att utvärdera och presentera närmre. 
Personer med mångårig erfarenhet inom 
konstruktion och byggnation lyssnar på 
projektgruppens sju förslag. De väljer ut fyra 
koncept att göra en jämförelse mellan i en 
konceptvalsmatris. Denna matris visar dels hur 
koncepten uppfyller de krav som användaren 
kommer att ställa på dem och dels hur de står sig i 
konkurrens med övriga koncept. Enligt den 
utvärderingsmetoden visar sig ”Stel vertikal 
jalusi” vara bäst lämpad för uppgiften. Detta 
resultat diskuteras med företagets handledare, som 
tillsammans med projektgruppen kommer fram till 
att konceptet ”Rullad/vikbar vertikal jalusi” har en 
stor fördel jämfört ”Stel vertikal jalusi”. De har 
båda egenskaper som flexibla, inbrottsskydd och 
medger automatisk styrning. Den stora bristen 
kommer dock inte fram genom koncept-
valsmatrisen, utan handlar om det faktum att den 
stela varianten tar mer plats i uppfällt läge än den 
rullade/vikbara. Enligt handledarna från företaget 
finns i de flesta huskonstruktioner inte tillräckligt 
med plats ovan fönstren, vilket blir avgörande för 
valet av lösning. 
 
De viktigaste argumenten i valet av 
”Rullad/vikbar vertikal jalusi” handlar om 
utvärdering kring fyra parametrar; isolering, 
solskydd, mörkläggning och flexibilitet (3.2). 
Dessa innefattar merparten av de kriterier som 
konceptet ”Rullad/vikbar vertikal jalusi” tidigare 
ställts mot.  

3.5.1 Isolering  

När det gäller isolering mot kylan utifrån spelar 
utvändig, invändig eller mellanliggande placering 
av en lösning ingen roll. Inte heller om den 
kommer uppifrån, från sidan eller nerifrån 
påverkar hur bra isoleringen fyller sin funktion. 
Bara hela konstruktionen är tät. Isoleringen ska 

dock i detta projekt även innefatta kontroll av 
värme. Därför blir parametern solskydd (kapitel 
3.5.2) avgörande när det gäller flertalet faktorer. 
För isoleringsbiten spelar material och att 
”Rullad/vikbar vertikal jalusi” går in bakom 
panelen och sluter absolut tätt en viktig roll.  
 
En ideal byggnad kännetecknas av en rad 
egenskaper; konstant rumstemperatur, minimala 
köldbryggor, låg energiförbrukning, låga 
värmeförluster och obefintliga fuktproblem är 
några exempel. För att uppfylla dessa kriterier 
krävs en bra isolering. Med värmeisolering menas 
isoleringens förmåga att hålla kvar värmen i huset 
medan värmekapacitet är förmågan att lagra 
värme i väggarna. Olika material har olika 
förmåga att lagra värme. Värme överförs 
dessutom på tre olika sätt; genom ledning, 
strålning och konvektion. 
 
För att räkna ut värmekapaciteten med hänsyn till 
värmelagringsförmågan används Ekvation (2). 
 
 
                                                                            (2) 
 
C = Värmekapacitet [Ws/K] 
m = Massa [kg] 
c = Specifik värmekapacitet [Ws/kgK] 
ρ = Densitet [kg/m3] 
v = Volym [m3] 
 
Ett vanligt isoleringsmaterial är mineralull, både 
glasull och stenull, dessa har låg värme-
konduktivitet. Värmekonduktivitet betecknas λ 
(lambda) och är ett mått på hur bra ett material 
isolerar. Ju lägre λ-värde desto bättre 
isoleringsförmåga. Goda isoleringsegenskaper 
beror på förmågan att hålla luften i materialet 
stillastående, konvektion, samtidigt som 
materialet har en låg ledningsförmåga och låg 
strålningsgenomgång. Värmekonduktiviteten 
påverkas bland annat av materialets densitet och 
fiberorientering (Swedisol, 2010). 
 
Ett värmemotstånd fungerar på samma sätt som 
ett elektriskt motstånd och betecknas R. Resultatet 

! 

C = m " c = # " v " c$$
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från beräkning av värmemotståndet är ett mått på 
hur bra ett materialskikt isolerar och beror på 
materialets värmekonduktivitet och tjocklek 
(Isover, 2010). Värmemotståndet för en 
väggsektion beräknas med hjälp av Ekvation (3) 
och förklaras i Bild 25. Sambandet mellan ett 
materials värmemotstånd, värmekonduktivitet och 
tjocklek visas i Ekvation (4). 
 
Värmemotstånd i serie 
 

€ 

totR = inR + 1R + 2R + 3R + utR       (3) 

 
Rtot = Totala värmemotståndet  
Rin = Värmeövergångsmotstånd för innerväggen 
R1,R2,R3 = Värmeövergångsmotstånd för väggens 
ingående material 
Rut = Värmeövergångsmotstånd för ytterväggen 
 

 
 
Bild 25. Bilden visar de ingående delarna i en 
väggsektion och förklarar konstanterna i Ekvation 
3 (Rockwool, 2010).  
 
Samband mellan ett materials värmemotstånd, 
värmekonduktivitet och tjocklek. 
                                                          
 
                                                                           (4) 
 
 
R = Materialets värmemotstånd 
d = Materialets tjocklek 
λ = Materialets värmekonduktivitet 
 
Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, är det 
värde som anger hur bra en hel byggnadsdel 

isolerar, exempelvis en vägg eller ett tak. Ju lägre 
U-värde desto mindre värmeförluster genom 
byggnadsdelen. Sambandet mellan det totala 
värmemotståndet och U-värdet visas i Ekvation 
(5). 
 
Samband mellan det totala värmemotståndet och 
U-värdet. 
 
 
                                                                            (5) 
 
 
U = U-värdet för byggnadsdelen 
Rtot = Totala värmemotståndet 
 
U-värdet ger ett mått på hur bra en lösning 
isolerar. Med ”Rullad/vikbar vertikal jalusi”, och 
allt vad den innebär, applicerad på fönstret sänks 
U-värdet från 0,98 W/m2K för enbart fönstret till 
0,30 W/m2K. Beräkningarna för att komma fram 
till detta U-värde har gjorts med en varierande 
luftspalt mellan jalusin och fönsterrutan. För att få 
U-värdet 0,30 W/m2K har en luftspalt på 5 
centimeter används, ökas denna till 10 centimeter 
sänks U-värdet till 0,19 W/m2K. I beräkningarna 
för att få resultaten ovan har ett antagande om 
stillastående luft mellan IsoSol och glasrutan 
gjorts. För att simulera luft i rörelse har 
värmekonduktiviteten för luft fördubblats i 
beräkningarna, vilket resulterar i ett U-värde på 
0,30 W/m2K för 10 centimeters luftspalt. Bredden 
på luftspalten kan ändras efter eget tycke och 
beroende på utrymme. Med exempelvis en 
mellanliggande persienn nerdragen är U-värdet 
för fönstersystemet 0,83 W/m2K och med 
traditionella fönsterluckor 0,44 W/m2K. Med en 
invändig persienn eller rullgardin ändras inte U-
värdet märkbart jämfört med enbart fönstret. Mer 
om dessa beräkningar och exempel finns i Bilaga 
9. 

3.5.2 Solskydd  

Placeringen av en lösning är mycket viktig ur 
solskyddssynpunkt. Att placera jalusin ovanför 
fönstret blir naturligt, eftersom solskydd normalt ! 

R =
d

"

! 

U =
1

totR
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sett dras uppifrån och ner är det då ingen tvekan 
om hur produkten ska användas. Det faktum att 
solen under de flesta dagarna skiner in genom 
fönstren från en vinkel snett ovanifrån spelar 
också in. Hade en lösning varit placerad vid sidan 
av ett fönster hade hela fönstret behövt täckas för 
att få ett effektivt solskydd. Med en rullad/vikbar 
vertikal jalusi skärmas solen även av när den står 
lågt utan att för den skull hela jalusin behöver 
vara nerdragen.  
 
För att utvärdera fönsterkonstruktionens g-värde 
används datorprogrammet ParaSol. I detta 
program kan olika fönstersystems förmåga att 
släppa igenom solstrålning och stänga ute 
värmeenergi utvärderas. För detta krävs att 
parametrarna transmittans och g-värde beaktas 
eftersom ett lågt värde på dessa två innebär att 
mindre solenergi kommer in i klimatskalet (Bild 
26). Beräkningarna som utförs sker på hela 
fönstersystem, vilket innebär fönster tillsammans 
med solskydd. ParaSol räknar fram g-värde för 
olika valda fönstersystem och visar tydligt hur 
detta värde påverkas av olika valda g-system, g-
fönster + g-solskydd. För att kunna jämföra olika 
solskydd i olika fönstersystem genom att använda 
g-värdet anges detta värde ofta som en konstant. 
Detta är egentligen missvisande då g-värdet 
varierar med exempelvis olika väderförhållanden 
som framför allt solens intensitet och infallsvinkel 
mot fönstret. För att ändå kunna göra jämförelser 
används konstanta klimatförhållanden för 
Stockholm i beräkningarna.  
 

 
Bild 26. Viktiga flöden genom ett fönster (Bülow-
Hübe & Lundgren, 2005). 

 
Beslutet att placera jalusin utvändigt har med 
solens förmåga att skapa överhettning att göra. Ett 
invändigt solskydd eller ett solskydd som är 
placerat mellan två glasrutor kan skärma av lika 
bra som ett utvändigt men med ett undantag; 
värmen kommer in i rummet. När solskyddet inte 
sitter förrän tidigast innanför en glasruta har 
värmen redan kommit in i byggnaden vilket 
resulterar i att solskyddet ger samma effekt som 
ett element, värmen strålar vidare in i rummet 
(Bülow-Hübe & Lundgren, 2005). Denna effekt 
gör att det mellan ett invändigt solskydd och 
glasrutan kan bli mycket varmt. En utvändig 
lösning skärmar av solens strålar innan de 
omvandlas till värme vilket innebär minimal 
påverkan av fönstrets g-värde.  
 
Grafer som visar på att dessa påståenden är riktiga 
är framtagna i datorprogrammet ParaSol (Bild 
27). Beräkningarna är gjorda för tre 
solskyddsalternativ; invändig-, mellanliggande- 
och utvändig persienn. De tre graferna gäller för 
en persienn som är vinklad 90° (Bild 28) och visar 
g-värden för solskyddet, fönstret och 
fönstersystemet. Vinkeln på persiennen är 
avgörande för både U- och g-värde. Förutom 
placeringen av solskyddet är de inmatade värdena, 
som exempelvis rummets storlek och värdena för 
fönstret, konstanta för att enbart visa på hur g-
värdet skiljer sig mellan de tre alternativen (För 
detaljerad information om beräkningarna se 
Bilaga 10). Den nedersta grafen i Bild 27 visar ett 
fönstersystem med ett utvändigt placerat solskydd. 
Den lösningen ger ett g-värde på nära noll, 
jämfört med 38 % och 8 % för invändig och 
mellanliggande. 
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Bild 27. Överst: Grafen visar g-värdet för ett 
system med invändigt placerat solskydd. 
Mitten: Grafen visar g-värdet för ett system med 
solskydd mellan två glasrutor. 
Nederst: Grafen visar g-värdet för ett system med 
utvändigt placerat solskydd. Detta system får det 
bästa värdet (ParaSol, 2010). Graferna finns i 
störreformat i Bilaga 10. 
 

 
Bild 28. Persiennen är vinklad 90° från 
horisontalplanet för de tre graferna (ParaSol, 
2010). 

3.5.3 Mörkläggning  

Parametern mörkläggning är viktig när det står 
mellan en genomskinlig och en ogenomskinlig 
lösning. ”Rullad/vikbar vertikal jalusi” är en tät 
konstruktion vilken gör ett rum helt mörkt i stängt 
läge. Detta kommer att redovisas ytterligare i 
kapitlen Materialval (4.2) och Täthet (4.3). 

3.5.4 Flexibilitet  

Flexibilitet är en av konceptets viktigaste 
egenskaper. Den rullade/vikbara vertikala jalusin 
är flexibel ur flera synvinklar. Det är en lösning 
som kan justeras helt beroende på önskemål från 
de boende i huset. Olika lägen är möjliga 
beroende på årstid, hur solen står på himlen i 
förhållande till det enskilda fönstret och hur 
mycket ljus och värme som önskas i det specifika 
rummet. Detta gör att rummet som ingen vistas i 
för tillfället antingen kan ha fördragna jalusier för 
att hålla inne värmen eller helt öppna för att 
släppa in ljus. Nattetid rullas/viks hela jalusin ner 
vilket hjälper till att förhindra att obehöriga tar sig 
in i huset. Flexibiliteten innebär också att en 
Rullad/vikbar vertikal jalusi kan appliceras på alla 
former av fönster. Jalusin är exempelvis lika 
användbar på ett runt fönster som på ett 
rektangulärt. Tvärt emot taköverhäng, 
fönsterluckor, markiser och utvändiga persienner 
syns inte ”Rullad/vikbar vertikal jalusi” när den 
inte används.  
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3.6 Bearbetning och reflektion  

Arbetet som följer handlar om att lösa en rad 
tekniska och praktiska detaljer; placering, 
materialval, täthet och drift. Denna fas i projektet 
innebär både tester med enkla modeller och 
konsultation med experter inom olika områden. 
Resultatet av detta arbete och hur det går till 
presenteras i kapitel 4. 
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4 Resultat  
Projektet har resulterat i en jalusi som rullas upp 
ovan fönstret och döljs i väggkonstruktionen när 
den inte används. Lösningen är ett flexibelt 
solskydd som mörklägger effektivt och isolerar 
tack vare materialval och inneslutna sidostycken. 
Konceptet kommer fortsättningsvis att benämnas 
IsoSol (Bild 29). 
 

 
Bild 29. IsoSol i nerfällt läge.  

4.1 Placering 

Det är möjligt att placera IsoSol på två olika sätt i 
en väggkonstruktion. Vilken variant som passar 
bäst kan bero på husets stil i övrigt eller på om det 
är fråga om nybyggnation eller renovering. 
 
Det första alternativet innebär att rullen sitter helt 
dold i väggkonstruktionen (Bild 30). Den byggs in 
i isoleringsdelen i samband med att väggen 
uppförs i ett nytt hus. Jalusin fälls ner genom ett 
spår i den övre fönstersmygen. För rengöring av 
insidan på IsoSol krävs det att alla fönster 
antingen kan öppnas, då inåt rummet, eller att det 
finns en lucka på in- eller utsidan som gör det 
möjligt att ta ner hela rullen ur väggen. När det 
gäller rengöring av utsidan kan IsoSol torkas av 

med en trasa eller grundligt rengöras när rullen 
tagits ner. Eftersom konstruktionen inte syns när 
den inte används passar den utmärkt på alla typer 
av hus. Det är dock enklast att installera den i 
nybyggnationer då stor inverkan på väggen kan 
krävas.  
 

 
Bild 30. Rullen är helt inbyggd i 
väggkonstruktionen. 
 
Alternativ nummer två passar däremot något 
bättre på hus med en lantligare stil. Snickarglädje 
och andra utsmyckningar gör att IsoSol smälter in 
i fasaden. Skillnaden med denna variant jämfört 
med den ovan nämnda är att rullen placeras i en 
lådkonstruktion som i sin tur fästs på husväggen 
över fönstret (Bild 31). Lådan är utformad för att 
passa in i husets övriga stil och ger sken av att 
endast vara till för utsmyckning. Eftersom lådan 
anpassas efter rullens storlek som i sin tur är 
anpassad efter hur högt fönster som jalusin ska 
täcka kan den vara olika stor för olika fönster. För 
att möjligheten med att alla fönster ska se likadana 
ut ändå ska finnas kan lådan monteras en bit in i 
väggen. Det är möjligt att sätta in IsoSol med en 
lådkonstruktion vid exempelvis ett fönsterbyte. 
Med detta alternativ underlättas även rengöringen, 
fönstren behöver inte vara öppningsbara alls och 
eftersom luckan för nertagning av rullen kan 
placeras i lådkonstruktionen krävs mindre åverkan 
på väggen.  
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Bild 31. Rullen är placerad i en lådkonstruktion 
som även fungerar som utsmyckning av fasaden.  
 
En skillnad beroende på om helt integrerad eller 
lådkonstruktion väljs är åt vilket håll rullen rullas. 
Som Bild 32 visar rullas alternativ nummer ett ner 
i riktning utåt däremot rullas alternativ nummer 
två åt motsatt håll.   
 

 
Bild 32. Till vänster visas den inbyggda varianten 
som rullas ut framåt och till höger visas 
lådkonstruktionen som rullas tvärt om.  
 
IsoSol sitter i nerfällt läge 70 millimeter in i 
väggkonstruktionen, räknat från fönsterfodret och 
fönsterrutan sitter ytterligare 90 millimeter in 
(Bild 33).  
 

 
Bild 33. Sett inifrån; rutan – 90 mm luft – IsoSol – 
70 mm till ytterkanten på fasaden.  
 
Luftspalten på 90 millimeter mellan IsoSol och 
fönsterrutan ger hela fönstersystemet ett U-värde 
på 0,31 W/m2K. Bild 34 visar ett tvärsnitt på 
fönstersystemet som U-värdet har beräknats på. I 
Bilaga 9 beskrivs formlerna för U-värdes 
beräkning utförligt. Denna inflyttning skyddar 
även konstruktionen ytterligare från väder och 
vind. 
 

 
Bild 34. Fönstersystemet med IsoSol nerfälld, 
tvärsnitt.  
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4.2 Materialval 

IsoSol består av en kombimatta med ribbor på 
(Bild 35). Mattan är tät och av isolerande material 
som minskar i tjocklek när det rullas ihop. Tips 
om de material som föreslås nedan kommer från 
Frithiof Kronblad, sälj- och marknadsansvarig på 
materialföretaget Sonoform (personlig kontakt, 18 
april, 2010). 
 

 
Bild 35. IsoSol är uppbyggd av en kombimatta av 
väv och nålfilt, 1+2+1 och ribbor i skummad 
polyuretan, 3. 
 
Mattans första lager (1), närmast fönsterrutan, är 
det som kommer att ses inifrån när IsoSol är 
nerfälld. Detta lager är av en tunn slitstark väv, 
vatten- och smutsavvisande eftersom den kommer 
i kontakt med jalusins utsida när den rullas ihop. 
Förslagsvis används spinnfärgad väv av 
akrylfiber, som är en syntetfiber framställd med 
teflonnanoteknik. Detta material används 
vanligtvis till utomhusmarkiser eftersom det är 
värmeisolerande och inte bleks av solen. För 
ytterligare motstånd mot väta kan väven 
teflonimpregneras, vilket även ökar dess livslängd 
(Sandatex, 2010). Färg och mönster på denna väv 
kan väljas fritt för att passa bra ihop med 
inredningen i det aktuella rummet. En möjlighet 

för ökad utsmyckning är att placera dioder mellan 
fönsterrutan och IsoSol, färg och mönster på 
väven syns då tydligt från insidan. Det 
effektivaste för mörkläggning är dock en svart 
färg.  
 
Det andra lagret i mattan (2) består av mjuk 
isolerande filt (Bild 36). Exempelvis en nålfilt 
som är 3-4 millimeter tjock och innehåller mycket 
luft. Luften isolerar bra när jalusin är nerfälld och 
att den pressas ur filten när denna rullas ihop 
innebär att rullen kan bli mindre. Nålfilten är 
framställd som syntetisk filt i Polypropen 
(Aquatex, 2010). 
 

 
Bild 36. Nålfilt är en bra isolator (Aquatex, 2010).  
 
Tredje lagret i kombimattan är av samma väv som 
det första (1). Att ribborna ska fästas på detta skikt 
och att det blir mellanrum mellan dessa bör tas i 
beaktning när färgval görs.  
 
Ribborna är det yttersta skiktet på IsoSol (3) och 
ger sken av att vara av trä på grund av att de gjuts 
i perforerade formar. De görs av skummad 
polyuretan som formgjuts för att ge en trästruktur 
(Bild 37). Av detta material görs exempelvis 
staketstolpar till hästhagar vilket innebär att det 
står emot både väderpåfrestningar och en hel del 
slitage. En möjlighet är att använda hålprofiler för 
att dra nytta av att luften i hålrummet har en 
isolerande effekt. Tjockleken är 3-4 millimeter 
och de har en bredd på 50-70 millimeter, beroende 
på fönstrets storlek.  Färgen på ribborna kan väljas 
fritt.  
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Bild 37. Yttersta skiktet av IsoSol består av ribbor 
i skummad polyuretan. 
 
Den sammanlagda tjockleken som IsoSol får av 
denna uppbyggnad av material är cirka 10 
millimeter. För ett fönster som är 600 millimeter 
högt skulle en fullt ihoprullad jalusi resultera i en 
rulle med diametern 200 millimeter, hänsyn har då 
tagits till ribbornas förmåga att rullas och en inre 
cylinder som jalusin är fäst i (Bild 38).  
 

 
Bild 38. IsoSol är 10 mm tjock och en rulle för ett 
fönster som är 600 millimeter högt har 
diametermåttet 200 millimeter. 

4.3 Täthet 

Innan det fastslogs att IsoSol skulle bestå av en 
kombimatta mer ribbor på fanns två ytterligare 
förslag. Dessa var ”skiftnyckelprincipen” och 
”lameller med sprint”. För ytterligare information 
om dessa bortvalda koncept se Bilaga 11.  

 
Båda dessa förslag valdes dock bort till fördel för 
det slutgiltiga konceptet. Varken 
”skiftnyckelprincipen” eller ”lameller med sprint” 
blir tillräckligt täta och en matta är mer följsam än 
separata lameller. IsoSols täthet beror således dels 
på materialvalet och uppbyggnaden av flera lager 
tät väv med nålfilt och skumman polyuretan. 
Tätheten beror även på att mattan går in 100 
millimeter bakom fasaden på var sida om fönstret. 
Den löper här längs med en skena, gjord av 1 
millimeter tjock plåt, vars spår är lika brett som 
kombimattan är tjock (Bild 39). För att ytterligare 
öka tätheten sitter två lodräta gummilister på var 
långsida i spåret.  
 

 
Bild 39. Skenan med gummilister som mattans 
sidostycken löper i för att göra konstruktionen tät. 
 
I nedre kanten tätas konstruktionen med en 
gummilist som sluter tätt mot den undre 
fönstersmygen (Bild 40). Samma gummilist tätar 
även till öppningen i behållaren ovan fönstret när 
jalusin är helt uppfälld. Här sitter även en 
gummilist på vardera sidan för att hålla tätt när 
IsoSol är nerfälld.  
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Bild 40. En gummilist sluter tätt mot 
fönstersmygen när IsoSol är helt nerfälld. 

4.4 Drivning  

Drivningen av IsoSol sker förslagsvis med en så 
kallad RTS-motor (Somfy Radio Technology) 
från Somfy Home Motion (Bild 41). Vanligtvis 
används dessa motorer till rulljalusier, markiser, 
filmdukar och olika slags portar. Motorn har 
trådlös styrning och placeras i ett rör, vilket passar 
för IsoSol eftersom ett tomt rör finns innerst i den 
upprullade jalusin. Ingen ytterligare plats krävs i 
behållaren för rullen och endast en strömkabel 
behöver dras till konstruktionen.  
 

 
 
Bild 41. Motorn från Somfy Home Motion 
monteras i röret innerst i rullen (Somfy, 2010). 
 
Motorn från Somfy Home Motion uppfyller 
kraven om automatisk styrning, tidsinställning och 

en manövreringsenhet vid varje fönster. Det finns 
även möjlighet att styra upp och ner gång med en 
fjärrkontroll och att vid exempelvis ytterdörren ha 
en knapp för att dra ner alla jalusier på en gång 
(Bild 42). Motorn kan kompletteras med sensorer 
för att känna av vind och sol för att då automatiskt 
kunna fällas ner eller upp. IsoSol kan med denna 
lösning stannas i önskat läge och känna av om 
någonting finns i dess väg neråt. Vid installation 
ställs bland annat ett övre och ett undre stoppläge 
in. I dessa lägen är jalusin helt spärrad vilket gör 
att IsoSol nerdragen till det undre stoppläget är 
helt låst. Denna funktion, tillsammans med att 
jalusin i sig är ett inbrottsskydd, gör IsoSol och 
motorn från Somfy Home Motion till en bra 
kombination. Vad som ska ske med de nerdragna 
eller de inte nerdragna jalusierna vid exempelvis 
ett strömavbrott kan programmeras in. Ett back-up 
system slår då till och utför dessa kommandon 
(Somfy, 2010).  
 

 
Bild 42. Till vänster visas en fjärrkontroll som kan 
styra upp och ner gång, till höger en enhet att 
montera på väggen bredvid fönstret (Somfy, 
2010). 

4.5 Uppföljning 

I konceptvalsmatrisen stämdes IsoSol av mot 
kraven i kravspecifikationen. För att tydliggöra 
hur väl konceptet uppfyller dessa kriterier görs en 
uppföljning med det färdiga resultatet.  
 
IsoSol påverkar hela fönsterkonstruktionen 
positivt. Den resulterar exempelvis ett lägre U-
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värde; 0,31 W/m2K för fönstret med IsoSol 
jämfört med 0,98 utan och skyddar mot 
påfrestningar från väder och vind. G-värdet sänks 
med IsoSol från 54 % till nära noll (Bild 43). 
Beräkningar för att komma fram till detta resultat 
är gjorda i datorprogrammet ParaSol (inmatade 
värden redovisas i Bilaga 10). 
 

 
Bild 43. Grafen visar g-värdet för ett 
fönstersystem med neddragen IsoSol, blå kurva.  
 
Eftersom jalusin inte är konstant stängd blir fukt 
vare sig stående i fönstersmygen eller mellan ruta 
och eventuell spröjs. Väggens konstruktion 
påverkas inte negativt av att IsoSol installeras 
ovan fönstret. Väggen har en tjocklek på cirka 50 
centimeter och behållaren för rullen är cirka 20 
centimeter bred. Detta innebär att 30 centimeter 
isolering finns kvar samtidigt som rullen och 
behållaren också isolerar.  
 
Med IsoSol kan rumstemperaturen styras av de 
boende i huset. Önskas mer värme på våren eller 
sommaren släpps solen in genom fönstret och vill 
värmen hållas kvar inne i huset under vintern 
rullas jalusin ner. När det gäller minskade- eller 
oförändrade energiförluster har inga mätningar på 
detta kunnat göras, enligt vad som angetts tidigare 
i kapitlet Avgränsningar (1.4). Uppskattningar och 
slutsatser dragna utifrån U- och g-värdes 
beräkningar kan bara visa på att IsoSol ger en 
tätare fönsterkonstruktion, vilket i sin tur leder till 

minskat energiläckage. Genom sin flexibilitet 
reglerar IsoSol flöden av synligt ljus, ljud och 
värme.  
 
Lösningen motverkar drag och kallras på så sätt 
att skillnaden mellan varmt och kallt jämnas ut. 
Temperaturen mellan den yttersta glasrutan och 
IsoSol kommer exempelvis vintertid att vara något 
kallare än inomhustemperaturen men kylan utifrån 
kommer inte in. Av samma anledning kommer 
inte kondens att uppstå i lika hög grad som utan 
IsoSol, temperaturen på glasrutan nattetid blir inte 
så låg med en nerfälld jalusi. På grund av sin 
uppbyggnad, kombimatta med ribbor, går det inte 
att se ut genom en nerfälld IsoSol. Som mörkast 
blir det med en svart väv närmast rutan men även 
en ljus färg är ogenomtränglig för ljuset utifrån.  
 
Eftersom hela konstruktionen sitter på utsidan av 
byggnaden finns inga hinder för gardiner, lampor 
och andra prydnadsföremål eller för att IsoSol ska 
passa in i interiören. Den sidan som syns in mot 
rummet kan väljas i en färg som matchar såväl 
tapeter som gardiner. Utifrån gör ribborna att 
fönstren ser livfullare ut än om exempelvis en slät 
jalusi hade varit nerdragen eller en svart rullgardin 
hade täkt rutan på insidan. Automatiken som styr 
IsoSol sitter i motorn som finns gömd innerst i 
rullen. Den erbjuder automatisk öppning och 
stängning bland många andra funktioner. Vad som 
ska hända med IsoSol om det skulle bli 
strömavbrott finns förprogrammerat i motorns 
styrsystem. En back-up utför då valda 
kommandon. IsoSol låses i ett förinställt undre 
stoppläge när den är helt nerfälld och hindrar på 
så sätt obehöriga från att ta sig in. 
 
 I en byggnad som andas genom sitt 
ventilationssystem behöver aldrig fönstren öppnas 
för vädring. Med IsoSol nerfälld kan fönster som 
öppnas utåt endast öppnas cirka 8 centimeter, 
vilket räcker för att släppa ut en fluga eller ropa på 
någon utanför. Öppnas fönstren inåt eller vrids 
runt en axel finns inga hinder för att det ska kunna 
göras obehindrat trots att IsoSol är nerfälld. Det 
ultimata för rengöring av IsoSol är att hela rullen 
plockas ner ur sin behållare. Detta sker genom en 
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lucka i väggen antingen på in- eller utsidan eller 
genom att fronten på den utvändiga lådan öppnas. 
Med fönster som öppnas inåt kan jalusin även 
rengöras på plats, materialen är dock både vatten- 
och smutsavvisande vilket gör att rengöringen 
behöver ske ytterst sällan.  

4.5.1 Modellbygge  

För att praktiskt kunna testa hur IsoSol fungerar 
och framförallt för att kunna visa upp detta för 
andra, byggs ett antal fysiska modeller.  
 
För att kunna utvärdera hur stor en ihoprullad 
jalusi för ett standardfönster blir testades olika 
diametrar på inre rulle. Denna rulle får inte vara 
för liten eftersom den ska innehålla motorn och 
den får inte bli för stor och ta upp plats som 
behövs till annat (Bild 44).  
 

 
 

 
Bild 44. Rullen som innehåller motorn och rullen 
ned en upprullad IsoSol.  
 
För att visa på hur IsoSol ser ut på ett fönster i ett 
hus byggs en modell runt ett litet fönster. Alla 
delar som finns med på en slutgiltig produkt finns 
på modellen (Bild 45).  
 

 
 

 
 

 
 

Bild 45. IsoSol i tre steg; öppen, halvt nerdragen 
och helt stängd. 
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Bild 46. Lister tätar längs hela kanten på IsoSol. 
 

 
Bild 47. Ribborna går 1 cm in i fönstersmygen för 
att förhindra inbrott.  
 
Ribbornas uppgift (Bild 46 och Bild 47), förutom 
att öka motståndskraften mot inbrott, är att ge 
fönstren liv även när IsoSol är nerfälld. Om IsoSol 
jämförs med en vägg med mycket små fönster, 
nerfällda rullgardiner, invändiga persienner och 
utvändiga persienner ger den dels fönstret ett djup 
men även karaktär och enhetlighet åt hela 
byggnaden (Bild 48). 
 

 
Bild 48. Fönstren ser livfullare ut med IsoSol än 
om persienner eller rullgardiner dras ner. 

4.5.2 Inbrottsskydd  

Under 2009 anmäldes 20 500 bostadsinbrott i 
Sverige, detta innebar en ökning med 13 % 
jämfört med året innan. Dessa brott står inte för en 
så stor del av alla brott som begås men det skapar 
mycket oro då de upplevs som kränkande. De 
flesta inbrotten sker under sommaren och under 
december-januari då många är bortresta. Enligt 
Brå, brottsförebyggande rådet (2010), skedde 
inbrotten i villor och radhus under 2005-2007 
genom entrédörren 13 %, genom fönster 38 % och 
genom balkong-/altandörr 27 %. Detta blir 
sammanlagt 78 % som enligt projektgruppens 
uppskattningar borde minska med installation av 
IsoSol. Möjligheten finns att placera ett larm i 
jalusin som registrerar när någon försöker bryta 
upp den. Som med alla låsanordningar och 
inbrottsskydd är det naturligtvis inte omöjligt att 
komma in genom fönstret trots att IsoSol är 
nerfälld och låst i sitt undre stoppläge. Med rätt 
verktyg och kraft kommer den som verkligen vill, 
fortfarande kunna bryta sig in.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Under rubriken diskussion och slutsatser kommer 
våra erfarenheter av detta examensarbete att 
presenteras. Vi kommer nedan att diskutera varför 
IsoSol gör skillnad, ekonomiska aspekter, 
placering och användning. I kapitel 5.1 diskuteras 
de beräkningar som vi gjort under projektet och i 
kapitel 5.2 reflekterar vi över hur vi arbetat för att 
nå målet. 
 
Det var framför allt under två tillfällen under 
projektets gång som vi stannade upp och 
funderade lite extra. Det var först och främst när 
vi insåg att solskydd har väldigt mycket att göra 
med isoleringen av fönster men ingen verkar 
riktigt ha tagit fasta på det. Då funderade vi på hur 
komplicerat arbetet skulle komma att bli 
egentligen. Det var dock inte så mycket mer 
avancerat än att ingen har tagit tag i en 
kombination på riktigt. Många lösningar finns 
som solskydd och skulle med lite ytterligare 
arbete kunna bli bra isoleringslösningar också. 
Det vi upptäckte när vi kontaktade olika 
solskyddsexperter var att de inte tänkt på 
möjligheten att kombinera ett solskydd med 
isolering i en produkt, deras lösning skulle ju 
skärma av solen inte stänga ute kylan, punkt slut. 
Ytterligare ett stort steg tog vi när vi insåg att en 
placering ute är så pass mycket bättre än en på 
insidan av fönstret. Att vi var fokuserade på 
insidan berodde på att vi då skulle slippa tänka på 
väder och vind, materialet skulle inte behöva vara 
så tåligt. Det skulle kunna gå att göra en dekorativ 
lösning som passade in i interiören och det fanns 
ju så mycket ledig yta i de djupa fönstersmygarna. 
Det vi senare tog reda på var att en invändig 
lösning kan skapa problem med fukt, det kan lätt 
hamna en lampa på fel ställe och vara i vägen vid 
stängning eller öppning och att solen skärmas 
uteslutande bäst av med en utvändig lösning. En 
detalj som går att diskutera är huruvida fönstren 
kan öppnas med IsoSol nerfälld. Det är inte 
möjligt att öppna ett fönster på vid gavel med 
IsoSol nere, men vi anser att det inte är så ofta 
detta kommer hända. Om så är fallet får man helt 

enkelt först rulla upp IsoSol och sedan öppna 
fönstret. Eftersom energihus andas genom sin 
ventilation behöver inte fönstren öppnas för 
vädring, vilket var ett vanligt förekommande svar 
på vad fönstren användes till i användarstudien. 
Eftersom jalusin sitter en bit ifrån rutan kan en 
springa fortfarande öppnas, stor nog för att släppa 
ut en geting eller säga något till någon utanför. 
Om fönstret istället öppnas inåt kan rengöring av 
insidan av IsoSol ske snabbt och lätt, samma sak 
när fönstren ska putsas.  
 
De runda fönster som finns på vissa hus går 
exempelvis inte att öppna alls; då måste IsoSol 
kunna tas ner vid rengöring. Det finns ofta även 
fasta fönster bredvid en ytterdörr, dessa måste inte 
vara öppningsbara eftersom de inte har något 
annat användningsområde än att släppa in ljus. De 
behöver ändå täckas med en IsoSol, som någon 
gång kan behöva rengöras, eftersom det lilla 
läckaget som sker därigenom ändå är ett läckage. 
För att dessa jalusier ska gå att rengöra krävs att 
hela rullen går att plocka ner ur sin behållare. Att 
det skulle vara jobbigt att plocka ner och göra rent 
IsoSol tror vi inte blir ett problem, det behöver ju 
inte göras så ofta eftersom materialen är vatten- 
och smutsavvisande. Jämför med de vita stolparna 
som används i häststaket, de är vita trots sitt läge 
och de påfrestningar som blir. 
 
IsoSol gör skillnad 
 
En aspekt som klarnade under projektets gång var 
hur vi skulle kunna reglera energiflödena ut och in 
genom ett fönster. Att det inte är utrett hur dessa 
energiflöden ska regleras för att kunna utnyttjas 
maximalt i ett energihus är konstigt då det borde 
vara en självklarhet innan det byggs den typen av 
hus. Men som vi har uppfattat det är det ingen 
som har gjort något konkret för att kunna reglera 
dessa flöden. Detta var en morot som gjorde att vi 
ännu mer ville komma fram till en löning som 
förhoppningsvis kommer leda till en högre 
boendestandard för de som bor i energihus. 
 
Även om inte energiläckagen genom fönstren 
skulle försvinna helt med IsoSol är vi övertygade 
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om att den skulle göra skillnad. Det är synd att 
inga tester i ett hus före och efter har kunnat 
genomföras. Vi anser dock att IsoSol minskar 
slitaget på fönstret genom att regn och blåst hålls 
på avstånd och den är ett snyggt alternativ i 
förhållande till markiser och persienner, då du 
måste ha olika produkter för att fylla samma 
funktion som IsoSol. Solskyddsbiten är det ingen 
tvekan om att den klarar. Fönstren skyddas även 
mot exempelvis nersmutsning av fåglar som kan 
ställa till det så att rutan måste putsas. Med IsoSol 
räcker det att torka av utsidan med en trasa. 
Eftersom rengöring enligt användarstudien var det 
sämsta med fönster är det ett stort plus för IsoSol 
att behovet av detta minskar. Även köldbryggor 
kommer att minska oavsett om IsoSol isolerar bra 
eller inte, detta eftersom det hur som helst sitter 
ett lager i vägen för den kallaste luften att nå 
rutan. Luften mellan jalusin och rutan kommer att 
bli mer stillastående vilket gör att den inte blir lika 
kall. Målet var att få en fönsterkonstruktion med 
ett lika bra U-värde som en välisolerad vägg, med 
ett U-värde på 0.1 W/m2K, och då vi gick från 
själva fönstrets U-värde, 0.98 W/m2K, till 0.31 
W/m2K med IsoSol så anser vi att vi har kommit 
en bra bit på vägen för att uppfylla vårt mål.  
 
Ekonomiska aspekter 
 
När det gäller priset på IsoSol så kan vi inte ge ett 
exakt pris då vi inte vet vilka volymer eller vilka 
tillverkningsmetoder som kommer att krävas. Det 
vi vet är att motorn kostar runt 3000-4000 kronor. 
Samma motor krävs dock även för automatisering 
av en markis som inte bidrar till någon minskad 
energiåtgång. Det kan vara värt att betala för en 
motor av det slag som föreslås eftersom hela 
mekanismen göms i rullens mitt och endast en 
strömsladd krävs. Mattan är gjord av tyg, lätt att 
framställa, och på så vis billig. Ribborna är gjutna 
i en vanlig plast och inga avancerade tekniker 
krävs för att sätta samman mattan med ribborna. 
Många nytänkande och energiprofilerade företag 
har solceller inbyggt i sina solskydd. Det har vi 
tagit avstånd ifrån eftersom det gör en lösning så 
mycket dyrare och eftersom det inte verkar vare 
sig snyggt eller praktiskt. Det finns andra ytor 

som väggar och tak där det är mer lämpligt att 
placera dessa eftersom IsoSol framför allt är tänkt 
att användas på natten. Som solskydd används 
jalusin bara då de boende önskar detta. 
 
En intressant aspekt är att om IsoSol används kan 
man troligtvis köpa sämre isolerande fönster och 
ändå få mindre läckage. Att ha tvåglasfönster och 
IsoSol kan mycket väl vara lönsammare än att ha 
tre glas med ädelgas emellan. Dagens befintliga 
lösningar är inte flexibla på samma sätt som 
IsoSol, tillexempel används lågemissionsskikt för 
att inte få in så mycket värme från solen men det 
släpper heller aldrig in maximalt med solljus när 
så önskas. IsoSol är även bra för de som jobbar 
skift och sover på dagtid, den stänger ute ljud och 
mörklägger effektivt. Om persienner eller 
rullgardin används blir det ändå ljust i rummet. 
 
Placering  
 
För att få plats med IsoSol flyttas fönstret in en bit 
i väggkonstruktionen. Detta gör att vindpåverkan 
både på jalusin och i nästa steg på fönstret, blir 
mindre. Inflyttningen gör även att temperaturen 
mellan IsoSol och glasrutan inte blir lika låg 
eftersom rutan hamnar längre in i den varma delen 
av väggen. Detta gör att kondens inte kommer att 
uppträda i lika hög grad på rutan. Eftersom IsoSol 
är placerad ovanför fönstret blir det inget nytt för 
folk i allmänhet, alla är vana vid att någonting kan 
dras ner framför fönstren. Det går fortfarande bra 
att ha många fönster på rad med IsoSol. Ett 
problem som kan uppstå är då fönstren är väldigt 
långa, rullens diameter ökar därmed. För ett 
fönster med en höjd på 60 centimeter blir rullen ca 
20 centimeter i diameter. Detta är ett uppmätt 
värde som vi kom fram till av att bygga en 
modell. Men vi tror att rullens diameter kommer 
att minska då rätt komponenter, material och 
motor kommer till. Plats för en stor rulle får nog 
bäst lösas från fall till fall. Om detta finns med i 
ett tidigt stadium kan det lösas under 
konstruktionsstadiet. Den smidigaste varianten av 
IsoSol är den helt inbyggda och bör därför 
planeras in i ett tidigt stadium i byggandet av ett 
hus. Det går med det alternativet att smycka ut 
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fönstren hur som helst. Den variant som sitter i en 
låda halvt utanpå fasaden är tänkt att gå att sätta 
till i efterhand. 
 
Med IsoSol är det möjligt att ha lika stora fönster 
mot norr som mot söder om så önskas, eftersom 
energiläckagen minskas med IsoSol. Det går 
naturligtvis även att använda IsoSol på små 
fönster. Det är intressant att många energihus 
speciellt passivhus idag byggs med väldigt små 
fönster mot norr, till och med inga fönster alls 
ibland. Det är ju faktiskt så att alla hus inte kan 
placeras så att det finns har möjlighet att helt 
utesluta fönster mot norrsidan. Vi tror att de flesta 
vill ha fönster åt alla väderstreck på grund av 
dagsljuset och för att helt enkelt kunna se ut. 
Något som man inte tänker på är att små fönster 
inte isolerar bättre än ett standardfönster på 1,2 x 
1,2 meter. Detta handlar om de tre zoner som vi 
tidigare nämnt att fönstren kan delas in i. Dessa 
zoner är rutans mitt, rutans kant och 
fönsterkarmen. Rutans mitt har det lägsta U-
värdet. Med ett litet fönster tillhör en relativt stor 
del av fönsterkonstruktionen kantzon eller karm 
och det är ju just de områdena som höjer U-värdet 
drastiskt. 
 
Med IsoSol blir fasaden enhetlig då fönster i alla 
väderstreck är möjligt och man slipper ha olika 
alternativ som markiser och persienner då IsoSol 
uppfyller mer än dessa i en och samma produkt. 
Markiser kan vara snygga och göra ett hus 
enhetligt men de är känsliga för väder och vind 
och kan föra oväsen. IsoSol har inga av dessa 
problem eftersom den är stel och sitter fast 
innanför fasaden.   
 
Användning  
 
Vi har inte gått djupare in på styrningen av IsoSol 
eftersom vi inte har tillräcklig kunskap inom 
området. Det finns ett back-up system som hjälper 
till vid strömavbrott vilket är det viktigaste. Valet 
att ha ett helt bakstycke, mattan, istället för att ha 
lameller som sitter ihop med en 
gångjärnsmekanism tror vi har sparat mycket 
arbete. Det hade blivit många extra delar att få tätt 

mellan. Ribborna som är fästa på väven är både en 
isolering och ett ökat skydd mot inbrott jämfört 
med endast mattan. De gör att det vid ett 
inbrottsförsök inte bara ska gå att skära sönder 
mattan för att komma åt att ta sig in genom 
fönstret. Hela IsoSol gör att det är omöjligt att se 
in i huset om någon är vaken och rör sig innanför. 
Det går heller inte att se vilka prylar som står 
framme och går att få med sig vid ett inbrott. Det 
borde gå att koppla ett inbrottslarm till IsoSol så 
det märks när någon försöker ta sig in innan den 
har lyckats. Ribborna är även ett arkitektoniskt 
uttrycksmedel som gör att fönstret med nerdragen 
jalusi inte ser mörkt och igenbommat ut. Att de 
ska se ut att vara gjorda i trä är för att skapa 
ytterligare liv. När det gäller mattan var bomull 
den första tanken, eftersom det är ett 
hundraprocentigt naturmaterial var det länge den 
ledande fibern för utomhusmarkiser. Tyvärr 
ruttnar bomull och färgad bomull bleks snabbt i 
solen. Därför används nu bara syntetiska material, 
som är mer motståndskraftiga och bättre 
anpassade för utomhusbruk. 
 
Sammanfattningsvis anser vi utifrån den kunskap 
vi har inhämtat under projektets gång att IsoSol är 
ensam om att täcka in isolering, solskydd, 
mörkläggning och flexibilitet i samma produkt.  

5.1 Beräkningar 

Vid beräkningarna av U-värden är i huvudsak två 
olika fall undersökta. I det som kallas ett konstant 
fall antar vi att IsoSol alltid sitter nerfälld och 
täcker fönstret. Vi är medvetna om att det inte 
kommer att fungera riktigt så i verkligheten. 
IsoSol kommer att dras upp när den inte används 
vilket gör att det inte går att räkna med luft som 
står stilla och isolerar på samma sätt som i till 
exempel en väggsektion. Luften i luftspalten byts 
ut åtminstone en gång om dagen vilket gör att fall 
nummer två som är undersökt innebär att luften är 
i rörelse. Rörelsen medför att luften inte isolerar 
lika effektivt och därför har värmekonduktiviteten 
för luft fördubblats i de beräkningarna. I U-
värdesberäkningarna anses även IsoSol vara helt 
tät, vilket i verkligheten förmodligen inte är fallet. 
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Målet är att IsoSol ska vara helt tät i sidorna och i 
nederkanten men vissa luftrörelser kommer 
antagligen att förekomma, detta simuleras också 
genom att luftens värmekonduktivitet är 
fördubblad. Denna fördubbling kan ses som en 
säkerhetsfaktor som läggs på för att beräkningarna 
ska anses gälla för ett verkligt fall och inte bara i 
teorin. Denna säkerhetsfaktor är svår att uppskatta 
på grund av att det inte finns några klara riktlinjer 
för hur sådana här beräkningar ska göras, 
solskydd och isolering verkar inte ha kopplats 
ihop tidigare. Det finns bra sätt att räkna på 
solskydd och på isolering men inte för isolering 
som solskydd.  
 
Temperaturerna mellan de olika skikten är inte 
beräknade, eftersom dessa bara gäller för 
konstanta fall blir de ointressanta för oss. Det går 
inte med de formler vi använt att visa på hur 
temperaturen stiger mellan fönstret och IsoSol 
(eller annan lösning). Eftersom den inte sitter över 
fönstret konstant, även om det i praktiken faktiskt 
är fallet. Detta beror på att om IsoSol tätar, så att 
luften faktiskt blir mer eller mindre stillastående 
mellan fönstret och IsoSol, kommer värmen 
inomhus sträva efter att värma upp luften och 
skapa jämvikt. Andelen luft mellan fönstret och 
IsoSol är så mycket, mycket mindre än luften som 
vanligtvis finns utan för fönstren. Detta leder till 
att jämvikt infinner sig mycket fortare än utan 
IsoSol vilket i sin tur leder till att 
värmegenomgången i fönstret minskar. 
 
G-värdena för IsoSol är framräknade av 
datorprogrammet ParaSol. G-värden är uppmätta 
värden för standard fall och det finns inga formler 
för att själv kunna räkna ut g-värden. Vi utgår 
ifrån att ParaSol ger oss korrekta svar och vid en 
jämförelse med vad vi skulle uppskatta värdena 
till stämmer de. Däremot är det synd att inga 
direkta formler går att få tag på, då skulle vi 
lättare kunna förstå alla parametrar som finns i 
uträkningarna i ParaSol.  

5.2 Reflektion  

Något som är bra att reflektera över i slutet av ett 

projekt är om fokus har legat på rätt saker under 
hela arbetet. För att underlätta just fokus på 
problemet har vi i detta projekt haft fyra 
parametrar som arbetet hela tiden återkopplats till. 
Dessa var solskydd, mörkläggning, isolering och 
flexibilitet. Dessa har hjälpt oss mycket för att 
komma ihåg vad det är vi ska fokusera på. De har 
varit en bra sammanfattning av krav-
specifikationen, även om olika krav kan placeras 
under olika rubriker beroende på egna åsikter.  
 
Lika viktigt som det varit att fokusera på projektet 
och dess ingående delar, lika viktigt har det varit 
att ta tid till att tänka på andra saker, så kallad 
inkubationstid. Det är viktigt att få distans till 
uppgiften och ofta är det under inkubationstiden 
som de bästa idéerna kommer upp. Vi har försökt 
att inte jobba med projektet på kvällstid och under 
helger vilket har gjort att vi varit taggade att sätta 
igång när arbetsdagen börjat. Det är också viktigt 
att ifrågasätta, ställa frågor och lyssna på andras 
kunskap för att inte missa något uppenbart. Här 
har gruppens olika kompetenser passat utmärkt 
ihop då vi besitter olika kunskaper och framförallt 
är intresserade av olika delar i processen. 
Samtidigt har vi lätt att ifrågasätta varandras 
beslut och att samarbeta. Detta har gjort att alla 
delar alltid varit granskade med olika ögon redan 
ifrån gruppen. Användningen av det sunda 
förnuftet ska heller inte underskattas. 
 
Examensarbetet har ägt rum på Backgårdens Bygg 
AB i Lidköping och att vi har suttit den största 
delen på plats på företagets kontor har varit 
väldigt givande. Vi har jobbat självständigt med 
endast handledning från företaget i form av goda 
råd och tips. Vi anser att vi har klarat arbetet 
väldigt bra och är säkra på att vi passar för att 
driva olika utvecklingsprojekt i framtiden. För att 
vi ska göra ett ännu bättre arbete nästa gång är den 
främsta reflektionen att man lär sig väldigt mycket 
under processens gång. Detta leder till att vissa 
beslut som tas i ett tidigt skede verkar helt 
ologiska i slutet. Till exempel kan man i efterhand 
fundera på varför ett av de slutgiltiga koncepten, 
stel vertikal jalusi hängde kvar så pass långt i 
processen trots att den inte är brukbar i 
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verkligheten. Det är omöjligt att placera denna 
produkt på flertalet hus på grund av platsbrist. Nu 
i efterhand känns det också som en självklarhet att 
vår fönsterisolering också skulle vara ett solskydd, 
som det faktiskt inte var tänkt från början. Detta är 
erfarenheter som vi tar med oss men troligtvis 
finns det aspekter som ger oss liknande aha-
upplevelser i nästa projekt.   
 
Den produktutvecklingsprocess som vi har följt 
under detta arbete är en kombination av flera. Vi 
har testat olika föreslagna processer under vår 
utbildning och att nu får använda sig av en egen 
kombination har fungerat utmärkt. För att veta att 
vi hållit oss på rätt spår har det varit till hjälp att 
studera tidigare arbeten och även läsa om de olika 
faserna i referensböckerna.  
 
Vi har valt att inte göra någon riskanalys som 
exempelvis en FMEA på IsoSol. Det ansågs för 
svårt att uppskatta värden utan att ha någon 
verklig produkt att utföra tester på.   

Till sist har det varit ett mycket trevligt och 
lärorikt halvår på Backgårdens Bygg och det 
känns lite trist att avsluta arbetet med IsoSol utan 
att ha fått se en färdig produkt. Förhoppningsvis 
kommer detta dock att ske inom en inte allt för 
avlägsen framtid.  
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Bilaga 1 
 
Intervju med Andreas Granbäck, boende i Stockholms första passivhus.  
2010-03-18 
 

1. Hur mycket fönster har ni på ert hus? 
 

2. Skulle ni vilja ha fler fönster på ert hus? 

Varför?  
I vilket väderstreck? 

 
3. Hur stor del öppningsbara fönster har ni i ert hus?  

Finns det öppningsbara i varje rum? 
Varför i just de rummen? 
Skulle ni vilja ha fler? 
 

4. Om ni inte hade byggt ett passivhus, hade då huset sett likadant ut? ( Om man tänker på det moderna 
stuk som passivhus har och exempelvis de små fönstren mot norr) 

 
5. Vad har ni som skyddar mot värmeinstrålningen från solen? 

Varför just dessa lösningar? 
Vad anser du att ni hade att välja mellan? 

 
6. Vad har ni som skyddar mot störande, reflekterande ljus utifrån? ( Om det inte är samma produkt 

som i svaret på fråga 5) 

Varför just dessa lösningar? 
Vad anser du att ni hade att välja mellan? 

 
7. Har ni ett behov av traditionella produkter för problemen i fråga 5 och 6 som exempelvis persienner 

eller markiser? 

Varför/Varför inte? 
 

8. Vi håller på att utreda möjligheterna med en flexibel lösning för att få fönsterarean i energihus att bli 
bättre isolerad, målet är att denna area ska ha samma U-värde som väggarna.  

Har ni någon åsikt om detta? 
Tror ni att det skulle finnas en marknad? 

________________________________________________________________________________________ 
 

1. De har 16 % fönsterarea 
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2. Om de fick bygga sitt hus igen eller på traditionellt sätt skulle de ändå inte vilja ha fler fönster, men 
ett större i köket. De har en skjutglasvägg 2.10 bred (Hajom) över den har de en balkong som fick 
anpassas lite för att solen skulle komma in genom fönstren ändå. 
 

3. Inte öppningsbara fönster i hallen eller i övre badrummet. Alla andra går att öppna. 
 

4. De gjorde huset som ett vanligt hus, så som de ville ha det, först och sen gjorde de om det till ett 
passivhus. De ville inte ha fönster mot norr eftersom det inte fanns någonting att titta på åt det hållet. 
De ville ha ett hus med ett modernt stuk. 
 

5. De har jalusier från Hawa. Dessa består, framför det breda fönsterpartiet, av 3 delar (3x80 cm) som 
går i var sitt spår. Dessa går för automatiskt när larmet sätts igång och går automatiskt åt sidan när de 
larmar av. De går också för på natten för att mörklägga och för att skydda mot inbrott. Dessa jalusier 
finns i alla färger och i både trä och aluminium. Balkongen skyddar också mot överhettning in tack 
vare sin placering.  

 
6. Inga andra lösningar 

 
7. Nej, de har inte ens tänkt tanken 

 
8. Han fattade inte riktigt… ”lycka till”, ”troligt”… jag berättade om stillastående luft ”det vore ju bra, 

den behöver nog sitta innanför panelen/fasaden och vara väldigt tät”. Det trodde han på. 
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Bilaga 2 
 
Användarstudien omfattade 40 personer, både män och kvinnor, i åldrarna 21 till 62 år. 
 

Användarstudie  
– Fönsteranvändning och fönstrets funktioner 

 
En studie för underlag till examensarbete om flexibel isolering av fönster 

 
 
1. Varför finns det fönster på hus? 
 
2. Vad används ett fönster till? 
 
3. Vad används fönsterbänken till? 
 
4. Vad har fönsterkarmen för funktion, enligt dig? 
 
5. Vad är det bästa respektive sämsta med fönster på byggnader? 
 
6. Vilken form anser du är den ultimata på ett fönster? Förklara varför. 
 
7. Till vad och under hur många timmar per dag skulle du säga att du använder ett fönster? 
 
8. Vad ger dig dina fönster för upplevelser? 
 
9. Vad är det viktigaste med ett fönster? 
 
10. Vad använder du dig av för att hindra solen från att skina in genom fönstren? 
 
 10 a. Varför just denna lösning? 
  
 10 b. Vilka andra möjligheter med samma funktion finns? 
 
11. Hur bra isolerar dina fönster? 
 
  11 a. På grund av vilka faktorer? 
 
Kön:   Man   Kvinna 
 
Ålder: _________ 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
Sammanställning av resultatet av användarstudien 
 

1.) 2.)  
Ljus insläpp 
Snyggt på fasaden 
Trivsel 
Vädringsmöjligheter 
Att ställa blommor i 
Skyddar mot kyla 
Se ut 
Släppa in värme 
Rummen ser större ut 
Stänga ute fukt 
Stänga ute ljud 
Se in 

________________________________________________________________________________________ 
 

3.) 
Ha pynt på 
Ha blommor på  
Ha lampor på 
Ställa solcellsdriven batteriladdare på 
För att ge rotation på luften från fönster och element 
Som en hylla 
Att sitta på 

________________________________________________________________________________________ 
 

4.) 
Rama in fönstret 
Täta 
Bära upp fönsterkonstruktionen 
Isolera runt fönstret 
Hålla fönsterbågen vid öppningsbart fönster 
Hålla fönstret i rätt läge 
Sätta gångjärn i  
Hålla uppe persiennen 
Dölja skarv mellan vägg och fönster 

________________________________________________________________________________________ 
 

5. Bästa)  
 Ljuset i rummet 
 Luftig känsla 
 Ger trivsel 
 Ger huset ett trevligt utseende 
 Går att öppna 
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 Ger karaktär 
 Ger en möjlighet att se ut/in 
 Nödutgång vid panik 
 Ger ventilation 
 Ger högre levnadsstandard 

5. Sämsta) 
 Tvättningen 
 Isolerar sämre än väggen 
 Inbrottsrisk 
 Kallras 
 Källa till inkommande vatten 
 Källa till inkommande fukt 
 Källa till inkommande kyla 
 Folk kan titta in 

De sväller och fastnar 
 De går lättare sönder än en vägg 
 De släpper in bländande solljus 
________________________________________________________________________________________ 
 

6.)   
Beror på funktionen 

 Beror på arkitekturen 
 Runda är estetiskt tilltalande 
 Fyrkantiga är praktiskt 
 Inåtgående 
 Vridbara 
 Utan spröjs 
 Beror på vilket rum 

________________________________________________________________________________________ 
 
7.)   

Vädra 
 Titta ut 
 Olika sommar och vinter 
 Passiv användning större delen av tiden inne 
 Ljuset släpps in hela tiden 
 All vaken tid 
 Under dygnets ljusa timmar 

________________________________________________________________________________________ 
 
8.)  

Natur 
 Miljö 
 Skönhet 
 Ljus 
 Luft 
 Lyfter rummet 
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 Hemtrevnad 
 Glada upplevelser 
 Välbefinnande 
 Se människor 
 Oönskad insyn 
 Ger bättre luft 
 Drömmar 
 Utsikt 

________________________________________________________________________________________ 
 
9.)  

Släpper in ljus 
 Man kan titta ut 
 Vackert 
 Isolerar mot ljud 
 Isolerar så bra som möjligt 
 Att de passar in på huset 
 Att kunna öppna upp 
 Vädringsmöjligheten 
 Stänger ute vind och kyla 

________________________________________________________________________________________ 
 

10.a)  
Markis 

 Persienner 
 Rullgardin 
 Gardiner 
 Film 
 Jalusi 
 Flyttbara solskydd 
 Persienn mellan glasen 
 Hissgardin 
 Hinna på glaset 
 Luckor 
10.b)  

Anpassat efter rummet 
 Solskydd till rimlig kostnad 
 Lätt att använda 
 Reglerbara 
 Mindre rengöring 
 Praktiskt 

________________________________________________________________________________________  
 
11.a)  
 Ok 
 Behöver tätas 
 Dåliga 
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 Bra 
11.b) 
 Väder och vind har slitit 
 Ålder 
 Ej drag på grund av extra lister 
 Gamla fönster 
 Kallras 
 Isolerglas 
 Dubbelglas 
 Varmt inne 
 Små gluggar 
 Otäta lister 
 Noggrant byggt 

________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
 
Funktionsanalys gjordes på Rullgardin, Markis, Persienn och Fönsterluckor. Användningsområden och 
uppbyggnad listades.  
 
Rullgardin 

Vad används/kännetecknar en Rullgardin till? 
 
Mörkläggning på natten 
Skydd mot insyn 
Solskärm 
Dekoration 
Istället för gardiner 
Stänga ute värmen 
Symbolisera natt 
Skyddar mot fönstertittare som blir sugna på att 
göra inbrott 
 

Hur är en Rullgardin uppbyggd? 
 
Snöre 
Kraftigt tyg eller plast 
En upp-och-ner-mekanism 
Rulle 
Låslägen 
Ett fäste i överkanten 
Går alltid neråt 
Har ett handtag eller snöre för att man ska nå 
List i nederkanten så den inte snurrar runt 

 
Markis  
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Vad används/kännetecknar en markis till? 
 
Skyddar mot solens blekning 
Skyddar mot värme 
Inte flexibel ur genomsläpplighetssynpunkt 
Skärm 
Ställbar i höjdled 
För att det ska se hemtrevligt ut 
Känslig för vind 
Skyddar i viss mån fönstret mot väta 
 

Hur är en markis uppbyggd? 
 
Tyg  
Stomme innan volangen 
Snöre eller vev för att fälla upp och ner 
Snöre och fäste 
Metall 
Rejäl 
Inte så smidig 
Har stag 
Kan styras med dosa

 
Persienner 
 

 
 
Vad används/kännetecknar persienner till? 
 
Solskydd 
Ljusskydd 
Skydd mot insyn 
Istället för gardiner 
Dimmer-Flexibel 
Skydd mot fönstertittare som blir sugna på att 
göra inbrott 
Kan kombineras med gardiner 
Borttagningsbara 
 

Hur är en persienn uppbyggd? 
 
Lameller 
Snöre mellan lamellerna 
Vinklare 
Fäste i fönsterbågen 
Snörkanaler 
Stoppluppar att vira snöret runt 
Två max lägen 
Kan vinklas hur man vill 
Hål 
Mellanrum mellan lamellerna 
Olika antal lameller 
Behöver skruvhål i bågen 
Hela tiden synliga 
Sitter ofta mellan rutorna 
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Fönsterluckor 
 

 
 
Vad används/kännetecknar Fönsterluckor till? 
 
Isolering 
Stänga ute ljud 
Stänga ute ljus 
Insynsskydd 
Dekoration 
Inbrottsskydd 
Istället för en glasruta i fönstret 
Stänga ute värme 
Skydda fönstret 
Ta hänsyn till fönstret 
 
 

 
Hur är Fönsterluckor uppbyggda? 
 
I trä 
Ribbade 
Ej reglerbara 
Två luckor 
Gångjärn 
Låsanordning 
Väggstopp i öppet läge 
Skyddslist mot fönstret 
Har ofta fina mönster 
Skyddande färg 
Slitstarkt material 
Material som ej leder värme så bra 
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Bilaga 5 
 
Brainstorming – Deltagare: Ellen Johansson, Cecilia Ahlin, Daniel Muschke 
 
Justerbara delar i 
konstruktioner 
 
Klocka 
Spännband 
Penna 
Persienn 
Pjäxor 
Headset 
Tv-fäste för vägg 
Bilsäte 
Hjulinställning 
Bakaxel 
Ventilation  
Vattenflöde 
Ljudnivå 
Attackvinkel 
Dimmer 
Frekvens 
Klädsel  
Bordshöjd 
Fläkt 
Spisplatta 
Valla  
Skidbindning 
Sko att knyta 
Tröghet på en spinningcykel 
Vinkel 
Spänning 
Bromsa 
Längd på ett halsband 
Spännband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppnings- och stängbart 
 
Luckor 
Dörrar 
Fönster 
Burkar 
Lådor 
Pennlock 
Persienn 
Konto 
Vattenkran 
Bilväg 
Sportflaska 
Läskflaska 
PET-flaska 
Påsklämma 
Väska  
Flyttlåda 
Spännband 
Skärp 
Byxor 
Skåp 
Termos 
cd-spelare 
Bildörr 
Mikrovågsugnsdörr 
Cykellås 
Böjbart cykellås 
Munnen 
Hurts 
Plastförpackning 
Konservburk 
Jacka 
Byxficka 
Kassaskåp 
Kolv 
Gryta 
Ugn 
Ventilation 
Bok 
 
 
 

Med vad stängs saker  
 
Fot 
Hand 
Handtag 
Hasp 
Kroppen 
Snöre 
Kedja 
Pinne  
Luckor 
Jalusi 
Gardiner 
Persienner 
Brädor 
Lock 
Folie 
Pappbit 
Burk 
Skjuva in låda 
Med ett klick 
Vrida i olika lägen 
Automatiskt med knapp 
Med vev 
Hävstång 
Med ett kommando 
Bankdosa 
Reglage 
Vred 
Täppa till med papper 
Vägbom 
Flaskpropp 
Kapsyl 
Skruvkork 
Vinkork 
Klämma 
Dragkedja 
Magnet 
Knappar 
Knytband 
Veckad papp 
Spänne i metall 
Knyta 
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Cykelhjälmspänne 
Tryckknapp 
Dörr 
Kardborreband 
Lucka som klickar 
Hake över spår 
Tryck in och lås 
Extra flärp 
Klädnypa 
Kod 
Gas 
Vatten 
Nyckel 
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PNI på dellösningar 
 
Mekanismens Riktning  
 
 
 
Placering i överkant 
 
+ solskärm 
+ ser estetiskt rätt ut 
- det samlas smuts i låsningen i nederkanten 
- lite plats att gömma undan lösningen 
I: blir som ett ögonlock 
 

 
 
Placering i underkant 
 
+ bra insynsskydd 
- inte solskärm 
- svårare mekanism 
- annan kraftöverföring krävs för att skjuta uppåt 
I: nytänkande 
 

 
 
 

 
Placering vid sidorna 
 
+ traditionellt 
- inte solskärm 
- täthetsproblem i mittenskarv 
- två mekanismer krävs 
- drar för och bommar igen 
- blir svår med flera fönster i rad 
I: kan se ut som gardiner 
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Placering diagonalt 
 
+ blir ett kul inslag 
- inte solskärm 
- täthetsproblem i mittenskarv 
- två mekanismer krävs 
 

 
 
Mekanismens Placering 
 
Placering inne 
 
+ tar ingen plats ute 
+ lättare miljö materialmässigt, behöver ej tåla väder och vind 
+ kan ersätta gardin 
+ kan varieras efter tycke ock smak/årstid/högtider som jul etc.  
+ kan skötas manuellt 
+ billig 
+ bra ur ljussynpunkt 
+ lättare att generera en vana 
+/- synlig 
- kan vara i vägen vid öppning inåt 
- kan bli svårt att ha stora grejer i fönsternischen 
- kan ge en igenbommad känsla inifrån 
- samlar damm 
- kan vara i vägen 
- värmen släpps in genom rutan 
- svår teknisk lösning 
- svårt med täthet 
- svårt med kondensbildning 
 
Placering ute 
 
+ tar ingen plats inne 
+ möjlig att få tät 
+ ej samma problem med fukt som vid placering inne 
+ kan sätta på solceller utanpå 
+ estetiskt snyggt 
+ påverkar inte fönster som öppnas inåt 
+ kan vara tjocka 
+ skyddar fönstret mot väder och vind 
+ effektivt solskydd 
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+ motverkar överhettning 
+ inbrottsskydd 
- svår att reglera 
- förslitningsskador 
- påverkar öppningsbarheten utåt 
- ser väldigt stängt ut utifrån 
- kan bli svår mekanism 
 
 
 
 
 
Placering mellan glasrutor 
 
+ märks inte 
+ sitter på plats 
+ påverkar ej fönstrets öppningsbarhet 
- reparation 
- alltid synliga 
- värme och kyla kommer in i fönstret 
I: behöver ej rengöras så ofta 

 
 
 
Placering på glaset 
 
+ kan vara oändligt långa 
- inte flexibel, går ej att ta bort 
- svårstädat 
- fängelsekänsla 
- alltid något i vägen 
- isolerar dåligt 
- I: nytänk 
 

Mekanism  
 
Lameller 
 
+ snyggt 
+ kan vinklas och skärma av i önskad vinkel 
+ ser trevligt ut även när de är nere 
- svårt att få tätt 
- många små delar 
- kräver bredare spår i sidorna 
I: vem kom på att de måste kunna vinklas  
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Rulle 
 
+ kompakt 
+ solskydd 
+ isolerar 
+ mörklägger 
+ ett tätt stycke 
- kan bli otät i kanterna 
- böjbart material kan bli svårt att få tag i 
- insidan är i kontakt med utsidan 
I: kan tas loss 

 

 
 
 
 
Dragspel 
 
+ kan bestå av två delar med luft emellan 
- svårt att hitta ett material som kan vikas om och om 
igen 
- vikningen kan kräva plats 
- svår tätning i sidorna 
I: byggs på höjden 

 
 
 

 
 
 
Luckor 
 
+ massivt 
+ isolerar bra 
- ej bra vid stora fönster 
- bara av eller på 
- påverkas av vinden 
- tar plats 
I: inbrottssäkert  
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Rälslucka 
 
+ kan vara i önskad färg 
- kräver spår som ej får täckas 
- är alltid synlig 
I: skjuvbar 
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De koncept som förkastades efter P-N-I-utvärdering.  
 
Persienner som sitter fast på glaset 
 

• Främst ett solskydd 
• Sitter alltid på rutan 
• Vinklas efter hur mycket solskydd som krävs 
• Invändig 
• Fönstret kan öppnas oberoende av produkten 

 
+ Bra till stora fönster 
+ Nytänk 
- Inte flexibel  
- Avancerad  
- Inte särskilt snygg 
- Samlar damm 
- Ej tät för isolering 
- utsikten blir alltid randig  
I: Den sitter på glaset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tvådelad utvändig jalusi 
 

• Persienn inspirerad 
• Halva är genomskinlig och halva är 

ogenomskinlig 
• Vinklingsbara delar 
• Sidorna sitter innanför panelen 
• Utvändig  

 
+ Det går att se ut även när den är applicerad 
+ När den är genomskinlig syns den ej på långt håll 
- Genomskinlig jalusi stoppar inte solen 
- Tar lång tid att fälla ner 
- Tar extra plats 
I: Två delar 
         
 



Examensarbete i Integrerad produktutveckling   Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  2010-06-18 
 

Flexibel isolering av fönster - 69 - 

 
 
 
 
 
Upp-och-ner-luckan 
 

• Utvändig  
• Två luckor, en över och en under fönstret 
• Luckorna kan användas var för sig 
• Har andra användningsområden än det 

primära 
 
+ Den övre kan användas separat som solskärm 
+ Nedre delen kan vara insynsskydd 
- Tar stor plats över fönstret 
- Klumpig och inte estetiskt tilltalande 
- Svår att få automatisk 
- Kan se igenbommat ut i applicerat läge 
I: Nedre delen som bord eller bänk 
 

 
 
 
 
Persienn 
 

• Invändig  
• Sitter fast i fönstrets inre smyg så det blir 

tätare 
• Uppbyggd av lameller 
• Traditionell, folk vet hur den fungerar 

 
+ Kan bli snygg 
+ Tar lite plats 
+ Skärmar av solen 
- Ej tätt mellan lamellerna 
- Kan bli otätt i kanterna 
- Dålig på att hålla ute värmen 
I: Kan vara i olika material 
I: Olika design är möjligt, färg, bilder etc. 
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Rullgardin 
 

• Utvändig 
• I tyg 
• Rullas upp över fönstret 
• Kan vara dekorativ trots att den inte 

används 
• Traditionell, folk vet vad de får 

 
+ Rullen tar lite plats 
+ Helt stycke 
+ Gör inte att det ser igenbommat ut 
- Inget inbrottsskydd 
- Vindkänslig 
- Bleknar 
- Svår att hålla ren och rengöra 
I: Tyg val 
I: Kan formas i nederkanten 

 

 

 
 
 
Kombination 
 

• En kombination av en jalusi och en lucka 
• Utvändig 
• Ett alternativ för ett eller ett par utvalda 

fönster 
• Luckan kan användas som insynsskydd  
• Kan ge en strimma av ljus i mitten om så 

önskas 
 
+ Den undre luckan hindrar insyn 
+ Den övre luckan är bra som solskydd 
+ Ett bra inbrottsskydd 
- Ser igenbommat ut 
- Dubbla mekanismer 
I: Kombination 
I: Luckan i nederkanten kan sitta uppe jämnt 
I: Det ser ut som att fönstret kisar 
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Konceptvalsmatris  
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U-värdesberäkningar och exempel på U-värden för konstruktioner 
 

 
 

  
 
Uträkningarna gäller enbart för fönster med standard arean . Även räknas IsoSol enbart som ett lager i form av 
nålfilten som antas vara i polypropen eftersom polypropen har högst värmekonduktivitet (0,038 ) eftersom 
ribborna sitter med några millimeters mellanrum. Därför anges inte ribbornas, som är gjorda i skummad 
polyuretan, värmekonduktivitet som är lägre. (0,024 ).  
 
Fönstrets U-värde räknas med . 
 
Uträkningen gäller då IsoSol är i neddraget läge och anses i Beräkning (A) och (B) vara konstant. Där av 
kommer U-värdet vara missvisande då det kommer höjas för att luftspalten inte kommer att isolera på samma 
sätt med tanke på att IsoSol rullas upp. Då kommer luften i rörelse och effekten av att stillastående luft 
isolerar blir inte konstant då luften helt byts ut minst en gång om dagen.   
 
Beräkning (C) och (D) simulerar luft i rörelse genom att luftens värmekonduktivitet fördubblats. 
 
Luftspalten räknas med två olika värden (0.1 m och 0.05 m) för att kunna jämföra vilket fall som antas isolera 
bäst. 
 
I beräkningarna (E) och (F) har IsoSol byts ut mot traditionella fönsterluckor för att kunna jämföra resultaten. 
Uträkningarna gäller då fönsterluckorna är stängda. 
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IsoSol, med fönster SS-ENISO12567-1  
 

 
 
Material: Värmekonduktivitet λ (W/mK) 
Polypropen  0.038  
Polyuretanskum  0.024  
Glas  0.9  
Luft  0.026  
 
Beräkning A: 
 
Konstant fall 
Luftspalt 0.1 m 
 
Enligt (8) 
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Beräkning B: 
 
Om luftspalten antas vara hälften så bred som i Beräkning A;  

alltså 

€ 

0,1
2
m = 0,05m  

 

 
 
Beräkning C: 
 
Eftersom luftspalten inte är konstant simuleras luft i rörelse genom att luftens värmekonduktivitet fördubblats.  
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Den totala värmetransporten per kvadratmeter blir enligt (9): 
 

 
 
Beräkning D: 
 
Om luftspalten antas vara hälften så bred som i Beräkning C;  

alltså 

€ 

0,1
2
m = 0,05m  

 

 
 
Den totala värmetransporten per kvadratmeter blir enligt (9): 
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U-värdesberäkning för fönsterluckor av trä, med fönster SS-ENISO12567-1  
 

 
 
Material: Värmekonduktivitet λ (W/mK) 
Trä 0.14  
Glas  0.9  
Luft  0.026  
 
Beräkning E: 
 
Konstant fall med fönsterluckor (trä) 
Luftspalt 0.02 m 
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Enlig (8) 
 

 
 
Den totala värmetransporten per kvadratmeter blir enligt (9): 
 

 
 
Beräkning F: 
 
För simulering av luft i rörelse, eftersom luftspalten inte är konstant, har luftens värmekonduktivitet 
fördubblats.  
 
Enlig (8) 
 

 
 
Den totala värmetransporten per kvadratmeter blir enligt (9): 
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U-värdesberäkningar för IsoSol med fönster SS-ENISO12567-1, Fysisk model.  
 

 
 
Material: Värmekonduktivitet λ (W/mK) 
Polypropen  0.038  
Polyuretanskum  0.024  
Glas  0.9  
Luft  0.026  
 
För den fysiska modellen, luftspalt 0,09 m 
 
Beräkning G:  
  
Konstant fall  
Luftspalt 0.09 m  
  
Enligt (8) 
 



Examensarbete i Integrerad produktutveckling   Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  2010-06-18 
 

Flexibel isolering av fönster - 79 - 

 
 
Den totala värmetransporten per kvadratmeter blir enligt (9) med luftspalt 0,09 m : 
 

 
 
Beräkning H:  
  
För simulering av luft i rörelse, eftersom luftspalten inte är konstant, har luftens  
värmekonduktivitet fördubblats.  
 

 
 
Den totala värmetransporten per kvadratmeter blir enligt (9):  
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Beräkningar  
 
Imatade värden i datorprogrammet ParaSol 
 

   
 
 Indata i ParaSol 
Rum - Geometri   
a (mm) 2500 
b (mm) 2400 
c (mm) 4000 
d (inklusive karm) (mm) 1200 
e (inklusive karm) (mm) 1200 
f (exklusive karm) (mm) 900 
  
Rum - fönsternisch, karm   
g (mm) 100 
h (mm) 100 
  
Rum - Plats och orientering  
Plats Stockholm Sverige 
Orientering 180º (Söder) 
  
Markreflektans  
Gräs/Löv 25 % 
  
Rum - yttervägg  
U-värde (W/m²K) 0.15 
Yttervägg, konstruktion Lätt 
Innervägg, konstruktion Lätt 
Golv/Tak, konstruktion Lätt 
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Resultatet av de beräkningar som utförts i ParaSol 
 
Solskydd/ Isolering Utvändiga Mellanliggande Invändiga 
Typ Persienn 

Slat width/distance 
100/100 mm 

Persienn 
Slat width/distance 28/22 
mm white 

Persienn 
Slat width/distance 28/22 
mm white 

Vinkel º 90º 90º 90º 
b (mm) 100 28 28 
d (mm) 100 22 22 
Värmekonduktivitet 
(W/m²K) 

   

U-värde Fönstersystem 
(W/m²K) 

Se Beräkning A i Bilaga 
9.  

0.83 0.94 

 

  
 Indata i ParaSol 
Fönsteruppbyggnad  
Fönstertyp Triple_1+2_w_low-

e_and_argon 
U-värde (W/m²K) 0,98 
g- värde 0,541 
T-sol 0,415 
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<< Grafen till vänster visar g-värdet för 
ett system med invändigt placerat 
solskydd. Detta system släpper igenom 
en stor del av solens strålar. 
 

<< Grafen till vänster visar g-värdet för 
ett system med solskydd placerat mellan 
två glasrutor. Jämfört med ett invändigt 
placerat solskydd är detta alternativ 
bättre. Systemet släpper igenom ca 7 % 
av solens strålar.  
 

<< Grafen till vänster visar g-värdet för 
ett system med utvändigt solskydd. Detta 
är den ultimata placeringen av ett 
solskydd. Transmissionen för detta 
system ligger väldigt nära noll.   
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Bortvalda idéer gällande uppbyggnad av IsoSol. 
 
”Skiftnyckelprincipen” innebär lameller med en gångjärnsmekanism formad som en skiftnyckel mellan varje 
lamell. Mycket lätt att rulla upp på rulle och en enkel mekanism att tillverka.  
 

   
 
”Lameller med sprint” är ett lamellkoncept som kan släppa igenom ljus när så önskas. Den nedersta lamellen 
har bestämda stopplägen. Övriga lameller kan hissas ner en efter en och antingen ge en tät konstruktion eller 
en jalusi som släpper igenom ljus.   
 

 


