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Sammanfattning  
Designingenjörerna Ida Evervall och Toni Maric från Högskolan i 
Skövde har under våren 2014 arbetat med ett 
produktutvecklingsprojekt tillsammans med en dörrtillverkande 
uppdragsgivare. Dagsljusinsläppet till hallar i lägenheter är i princip 
obefintligt och lampor används för att tillgodose behovet av ljus. Ett 
dörrtillbehör har utvecklats i syfte att samla in ljus från utsidan av 
lägenheten och transportera detta genom dörren till insidan, helt 
insynsskyddat. Uppdragsgivaren ville att transporten av ljuset främst 
skulle ske med hjälp av fiberoptik. Efter experiment framkom att 
fiberoptiken var tillräcklig för att transportera ljuset, en insamlande 
lins framför gav betydligt bättre resultat soliga dagar. Molniga dagar 
ansågs det vara tillräckligt att markera dörrens position. Utifrån 
marknadsundersökningen bekräftades att mörker i hallen var ett 
faktum och kravet om ett insynsskyddat dörrtillbehör lyftes fram 
tillsammans med krav på pris och övriga säkerhetskrav som brand, 
ljud, inbrott etc.  

Flera lösningar till delfunktionerna för dörrtillbehöret genererades, 
kombinerades och utvecklades. Utvärderingar utfördes i form av 
tester och diskussion med uppdragsgivare. Därefter valdes ett 
koncept som namngavs till BeeLight. BeeLight består av en 
pentagonformad lins omringad av fem vinklade hexagona linser som 
koncentrerar ljuset in i det fiberoptiska knippet. Den insamlande 
linsen är en lösning som samlar in ljus från olika riktningar då solen 
förflyttar sig under dagen. Ett enkelt test visade att BeeLight ger 
ungefär 10 lumen ljus en solig dag. Fler tester bör genomföras i syfte 
att få fram exakta siffror på hur mycket ljus BeeLight kan tillgodose 
hallen med.  

Abstract 
During spring 2014, Ida Evervall and Toni Maric from the 
University of Skövde have carried out a project with a door making 
company. Daylight admission into to hallways in apartments is 
basically non-existent today and lamps are used to satisfy the need of 
light. A door accessory has been developed in order to collect light 
from the outside of the apartment and transport it through the door to 
the inside, with no transparency. The client wanted that the transport 
of light would mainly be done with fiber optics. Experiments 
showed that fiber optics were sufficient to transport the light, a 
collecting lens in front gave significantly better result in sunny days. 
Cloudy days, it was considered enough to mark the position of the 
door. A market research confirmed that dark hallways was a fact and 
that transparency-protected door accessories was highlighted 
together with requirements for price and other safety requirements 
such as fire, sound, burglary etc.  

Several solutions to the sub-functions of the door accessory were 
generated, combined and developed. Evaluations were carried out in 
the form of tests and in discussion with the client. Then one concept 
was elected and named BeeLight. BeeLight consists of a pentagon-
shaped lens surrounded by five hexagonal lenses that focus the light 
into the fiber optic bundle. The collecting lens is a solution that 
collects light from different directions as the sun moves throughout 
the day. A simple test showed that BeeLight provides about 10 
lumen on a sunny day. More tests should be conducted in order to 
obtain exact numbers on how much light BeeLight can transport into 
the hallway. 
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Behovshierarkin återspeglar hur människan prioriterar sina behov 
enligt psykologen Abraham Maslow. De grundläggande bitarna 
måste uppfyllas för att människan ska kunna gå vidare och uppfylla 
nästa mål. Efter mat, syre och vatten på nivå ett så kommer nivå två 
vilken består av trygghet. Människan behöver känna trygghet och 
säkerhet kring att inget ont ska hända (Österlin, 2010). 

 

 

In
le

dn
in

g 

 



! 8! Toni!Maric!&!Ida!Evervall 

1.1 Uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren är marknadsledande inom klassade dörrar, vilka 
skyddar människor och dess egendom från brand, brandrök och 
inbrott. Uppdragsgivaren har varit verksam i 70 år med mål om att 
överträffa sig själva, inspirera, överraska och ta nya steg i 
utvecklingen kring hur en dörr kan se ut och fungera. 

1.2 Problem och frågeställningar 
Bakgrunden till detta projekt var att lägenhetshallar sällan har något 
insläpp av dagsljus. Det leder till att ljuskällor, exempelvis lampor, 
ofta är nödvändiga för att kunna tillgodogöra behovet av ljus. 
Tanken var att utnyttja det ljus som oftast finns i trappuppgångar 
eller utanför loftgångsplacerade lägenheter och få in detta ljus in i 
hallen via dörren utan att ge någon som helst insyn i hallen.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet var att undersöka möjligheterna att leda in dagsljus genom 
dörren till hallen med hjälp av fiberoptik. Uppdragsgivaren var 
specifikt intresserad av fiberoptik, då denna typ av teknik skulle visa 
att de är i teknikens framkant inom dörrindustrin.  

Anledningarna till att en undersökning av fiberoptik önskades från 
uppdragsgivaren var främst för att utnyttja solljuset vilket är 
miljömässigt rätt. Fiberoptik är idag dessutom redan implementerat i 
andra produkter, bland annat för att lysa upp rum och kylskåp, men 
ännu inte dörrar. Fiberoptik är driftsäkert i och med att de inte 
innehåller några rörliga mekaniska delar och en relativt ny teknik på 
marknaden.  

Lösningen skall tillfredsställa de olika intressenternas behov när det 
gäller insyn, säkerhet (brand, ljud, lukt, brandgas och inbrott), 
kostnader och estetik. Dessa behov skall undersökas och klargöras 
under projektets gång. Främst är det lägenhetsboende som kommer 
att få en positiv upplevelse av denna lösning, därmed är de en av 
intressenterna. Lägenhetsägare är också stora intressenter då de vill 
skapa mer trivsamma och hållbara hem för sina kunder. 
Uppdragsgivaren är också en intressent i detta projekt då de påverkar 
mycket. 

Målet var att undersöka om fiberoptik är en funktionell lösning i 
detta område och därefter att komma fram med ett dörrtillbehör eller 
en modifikation av de dörrar som produceras idag i form av ett 
konstruktionsförslag.  
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1.4 Hur långt kan projektet nå? 
En riskanalys genomfördes tillsammans med uppdragsgivaren i syfte 
att identifiera hur omfattande projektet kommer vara och vilket mål 
som rimligtvis kan nås, se Figur 1.1. 

 

Utifrån riskanalysen fastställdes det att fiberoptik är en relativt känd 
teknik men att det är en helt ny marknad som söks, därmed ligger 
projektet i horisont två på gränsen till tre vilket innebär att tester 
behöver genomföras och att resultatet kommer bli ett 
konstruktionsförslag snarare än en produktionsfärdig lösning.  

 

Figur 1.1 Riskanalys. 

 

  

 

 

 

 

Riskanalys   
Vid en riskanalys undersöks axlarna i diagrammet vilka 
motsvarar marknaden och hur ny tekniken för produkten är, se 
Figur 1.1. Möjligheter och risker kan avläsas beroende på i vilken 
horisont ett projekt hamnar. I horisont ett befinner sig redan 
existerande produkter/teknik och en existerande marknad vilket 
för mestadels innebär att förbättringar av existerande produkter 
genomförs vilket ger möjligheter att lyckas med låg risk. Horisont 
två nås om tekniken eller marknaden eller båda två är mindre 
kända och horisont tre är där områdena är helt nya. I Horisont tre 
är osäkerheten som störst (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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1.5 Vald produktutvecklingsprocess 
Den process som valdes till detta projekt bygger på Paul and Beitz’s 
modell från 1984. Denna process bygger på fyra faser: ”Clarification 
of the task”, ”Conceptual design”, ”Embodiment design” och ”Detail 
design” (Pahl m.fl, 2007). De böjda pilarna representerar att faserna 
är iterativa och återkopplas med tidigare faser. 

 

Figur 1.2. Den valda designmetodiken för projektet. 
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En bred förstudie genomfördes för att samla in den information som 
behövdes för att lägga en grund för projektet. Förstudien bestod av 
litteraturstudier som bland annat fokuserade på ljus och fiberoptik. 
En marknadsundersökning genomfördes där olika intressenter 
intervjuades för att ta reda på om det fanns ett behov för en dörr som 
släpper igenom dagsljus och för att finna de olika krav som ställs på 
en sådan dörr. Fyra olika fiktiva personer skapades utifrån de olika 
intressenterna där varje fiktiv person representerar en intressent och 
de krav som hen ställer på ett dörrtillbehör som släpper igenom 
dagsljus. Fyra studiebesök genomfördes för att finna information om 
fiberoptikens användningsområden, information om uppdrags-
givarens tillverkningsprocess och inspiration. 
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2.1 Dagsljusets påverkan på människan 
Dagsljuset kommer med en sådan produkt som utvecklas i detta 
projekt att föras in i hallen och därför har en litteraturstudie gjorts 
för att utforska vad ljus är och vilken påverkan dagsljuset har på 
människan. 

Människan har genom årtusenden påverkats och utvecklats under 
påverkan av dagsljus, bl.a. ett skydd i form av pigment. Många 
föredrar att sitta vid ett fönster och arbeta utan att kunna förklara 
varför, en anledning tros vara att människan vill kunna ta del av 
informationen från utsidan som exempelvis vädret. Dagsljus i 
arbetsmiljöer har påvisat mer effektivitet hos arbetarna (Aries, Aarts 
& van Hoof, 2013). 

Ändå har människan en tendens att ha igång lampor när dagsljuset 
egentligen borde vara tillräckligt. Detta tyder på att dagsljuset på så 
sätt inte är överlägsnare men samtidigt så saknar de artificiella 
ljuskällorna den nödvändiga variation som finns i dagsljuset. De som 
inte har utsatts för tillräckliga mängder av dagsljus i sina bostäder 
har visats ha 1,4 gånger större risk att bli deprimerade (Aries, Aarts 
& van Hoof, 2013).  

2.2 Vad är ljus? 
I modern fysik beskrivs ljus som en våg eller en ström av partiklar, 
det beskrivs även som en del av ett spektrum av elektromagnetisk 
strålning där det synliga ljuset ligger mellan våglängderna 380 nm 
(violett) och 760 nm (röd), se Figur 2.1. Denna del av spektrumet är 
relativt liten och det finns även andra typer av strålning, exempelvis 

infrarött-ljus (IR) från 780 nm upp till 1000 nm och ultraviolett-ljus 
(UV) från 380 nm ner till 100 nm (Valberg, 2005).  

 

Figur 2.1 Spektrumet för elektromagnetisk strålning (Valberg, 2005). 

2.2.1 Att mäta ljusflödet 
Att kunna mäta ljusflödet innebär möjligheter att kunna jämföra 
olika ljuskällor mot varandra, vilket kan vara till nytta när 
exempelvis olika koncept skall vägas mot varandra. 

Ljusflödet (Luminous flux) mäts i den fotometriska enheten 
!"#$%, [!"]. Lumen motsvarar det totala ljusflödet en ljuskälla 
lämnar ifrån sig, se Figur 2.2. Illuminansen eller belysningsstyrkan 
mäts i enheten lux som motsvarar antalet lumen dividerat med ytan 
mätt i kvadratmeter, se Figur 2.2 (Valberg, 2005). En lux motsvarar 
en lumen distribuerad på en kvadratmeter (Nationalencyklopedin, 
2014D). 
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Figur 2.2 Principen för de fotometriska enheterna lumen och lux. 

I Tabell 2.1 finns värden på olika belysningsstyrkor, exempelvis så 
kan den uppmätta belysningsstyrkan en solig dag nå upp till 130 000 
lux jämfört med ljuskällorna inomhus som oftast ligger mellan 100 – 
500 lux. Noterbart är att ljuskällorna inomhus sällan kommer upp till 
1000 lux (Norton & Siegwart, 2013). 

Tabell 2.1 Exempel på belysningsstyrkor i olika situationer (Norton & 
Siegwart, 2013).  

Direkt solljus  Upp till 130 000 lux  
Dagsljus (i skuggan) 15 000 – 25 000 lux 
Mulet dagsljus 10 000 – 40 000 lux 
Inomhus 100 – 500 lux 
 

2.3 Fiberoptik 
Enligt uppdragsgivaren skulle i första hand fiberoptik användas för 
att transportera ljuset från utsidan av dörren till insidan, enligt 
uppdragsgivaren. För att få en uppfattning om fiberoptikens 
begränsningar och möjligheter genomfördes en förstudie kring 
tekniken. Bland annat utforskades fiberoptikens fördelar, 
användningsområden, uppbyggnad och formler på hur ljuset 
transporteras. 

2.3.1 Fördelar med fiberoptiken 
Fördelar med fiberoptiken är dess låga vikt, lilla volym, låga 
förluster vid telekommunikation och låga känslighet mot magnetiska 
och elektriska störningar (Nationalencyklopedin, 2014A). En annan 
fördel är att det finns en möjlighet att transportera ljus från ljuskällan 
vilket kan vara användbart om det behövs ljus i något utrymme där 
exempelvis antändbara gaser finns (Crisp & Elliot, 2005). 

2.3.2 Användningsområden 
Det största användningsområdet för fiberoptik är transport av ljus 
under längre sträckor i form av bredbandskommunikation, 
Fiberoptiken används för att spara utrymme i olika mätutrustningar 
då information skall ledas från ett ställe till ett annat i en apparat. 
Eftersom fiberoptiken inte kräver linser eller speglar sparas plats 
(Nationalencyklopedin, 2014a).  

Fiberoptik används också i medicinska områden i bland annat 
endoskopi där över 50 000 optiska fibrer är sammansatta för att 
kunna transportera ljus för att lysa upp inuti kroppen och sedan 
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transportera data tillbaka till en skärm för att kunna gestalta bilden 
(Crisp & Elliot, 2005). 

Fiberoptik kan till exempel användas för att skapa en konstgjord 
stjärnhimmel där en ljuskälla distribuerar ljuset med hjälp av 
fiberoptik till olika punkter vilket gestaltar en himmel med stjärnor, 
se Figur 2.3. 

 

Figur 2.3 Fiberoptik implementerat i en konstgjord stjärnhimmel. 

2.3.3 Uppbyggnad och egenskaper 
Fiberoptik är ett system som består av optiska fibrer som används för 
att leda ljus. Dessa fibrer byggs upp av ljusgenomsläppande material 
som glas eller plast med mycket hög renhet. Fibrerna består av 
hårstråtunna cylindrar av glas eller plast och samlas ofta ihop i ett 
knippe för att leda ljus (Nationalencyklopedin, 2014A).  

En typisk tjocklek på kärnan på den fiberoptiska kabeln är 50 !m, 
vilket också kan jämföras med tjockleken på en sida i en bok (Crisp 
& Elliot, 2005). 

Vid tillverkningsprocessen omsluts denna kärna med optiska fibrer 
av ett annat glas eller plast med lägre brytningsindex för att 
totalreflektion skall kunna ske. Den hårstråstunna kärnan av optiska 

fibrer omsluts sedan vanligtvis av ett skyddande mantelhölje i plast, 
se Figur 2.4 (Crisp & Elliot, 2005).  

 

Figur 2.4 Fiberoptisk kabel med kärnan (core + cladding) och 
mantelhöljet(primary buffer) (Crisp & Elliot, 20015). 

Mantelhöljets syfte är att skydda kärnan från vatten och olika 
föroreningar. Det har även ett mekaniskt syfte i form av att skydda 
kärnan från skador, exempelvis sprickor som snabbt sprids och 
skadar kabeln (Crisp & Elliot, 2005).  

Principen för fiberoptik bygger på att ljusstrålarna som kommer in i 
den fiberoptiska kärnan totalreflekteras mot begränsningsytan till 
mantelhöljet. Detta sker tack vare att glaset eller plasten som 
omsluter den optiska kärnan har ett lägre brytningsindex än kärnan. 
Ljus som kommer in i kärnan kommer därför inte gå förlorat utan 
ledas från den ena sidan av kärnan till den andra, detta med 
förutsättningar att strålarna infaller inom den bestämda vinkeln för 
totalreflektion, se Figur 2.5, (Nationalencyklopedin, 2014a). 

De strålar som infaller utanför den kritiska gränsvinkeln kommer 
istället att brytas in i det andra materialet (mantelhöljet) och inte 
fortsätta längs med den optiska fiberkabeln (Crisp & Elliot, 2005). 
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Reflektionen vid små vinklar är i princip förlustfri men det sker ändå 
en del förluster i form av absorption och spridning i fibermaterialet. 
Orenheter och ojämnheter bidrar också till förluster av reflektionerna 
som passerar igenom, vilket ger ett svagare ljus 
(Nationalencyklopedin, 2014a). 

 

Figur 2.5 Principen för totalreflektion (Crisp & Elliot, 2005). 

Gränsvinkeln kan räknas ut med hjälp av formlerna (1) och (2) 
nedan. 

!"ä!"#$!%&'! = !"#!"#!!! !" (1) 

!" = ! !!"#$! − !!"#$$%&'! ! (2) 

Om brytningsindexet för kärnan är (ncore =1.5) och brytningsindexet 

för glaset som omsluter är (ncladding = 1.48) så fås gränsvinkeln till 
14.12° med hjälp av ekvation (1) och (2), se Figur 2.6. Eftersom 
vinkeln är så pass liten så används ofta linser för att koncentrera de 
divergenta strålarna som kommer från olika ljuskällor för att dirigera 
strålarna inom gränsvinkeln (Crisp & Elliot, 2005).   

 

Figur 2.6 Exempel på gränsvinkel för en fiberoptisk kabel (Crisp & Elliot, 
2005). 

Acceptansvinkeln blir den dubbla gränsvinkeln och bildar en kon där 
de infallande strålarna totalreflekteras som i Figur 2.6. 

De strålar som infaller och totalreflekteras i den fiberoptiska kärnan 
kommer att fortsätta att färdas och reflekteras med samma vinkel 
längs hela kabeln, se Figur 2.7 (Crisp & Elliot, 2005). Detta leder till 
att spridningsvinkeln blir den samma som acceptansvinkeln för den 
fiberoptiska kabeln. 
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Figur 2.7 Principen för totalreflektion, fortsättning (Crisp & Elliot, 2005). 

2.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys gjordes i form av ett funktionsträd med syftet att 
dela upp huvudfunktionen i delfunktioner. Ett funktionsträd gjordes 
för att hitta dellösningar till delfunktionerna och kombinera ihop 
dessa för att lösa huvudfunktionen.  

 

Funktionsträdet skapades utifrån huvudfunktionen att lysa upp hallen 
med hjälp av solljus och bröts ner i delfunktioner. Därefter följde de 
fyra delfunktionerna: ”samla in ljus”, ”transportera ljus”, ”sprida 
ljus” och ”implementeras i dörr”, se Figur 2.8. Dessa fyra 
delfunktioner måste uppfyllas för att lösa huvudfunktionen och dessa 
fyra bestämdes till att vara de delfunktioner som lösningar skulle 
genereras till. Delfunktionen transportera ljus var nästintill bestämt 
till att vara fiberoptik vid projektets start vilket gjorde att största 

fokus inte låg på att undersöka denna delfunktion. Funktions-
analysen stämdes av tillsammans med uppdragsgivaren.  
 

 

Figur 2.8 Funktionsanalys för att lysa upp hall med hjälp av solljus. 
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Funktionsträd 
Ett funktionsträd används för att få fram och klargöra de faktiska 
målen med produkten. Metoden fungerar som en förenklad 
uppdragsbeskrivning där huvudmålet bryts ner i delmål och 
sambanden mellan dem visualiseras. Syftet är att få klarhet i vad 
ändamålet med produkten är och utreda de faktiska kraven som 
ställs på produkten och vad dessa innebär (Cross, 2008). 
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2.5 Analys av befintliga tekniska system 
Analys av existerande tekniska system utfördes för att hitta möjliga 
lösningar till huvudfunktionen ”lysa upp hela hallen” genom att 
undersöka konkurrerande produkter och andra lösningar i syfte att 
hitta inspiration. Därefter låg fokus på delfunktionerna från 
funktionsträdet. De funna lösningarna bröts därför ner för att få en 
överblick på hur de löser delfunktionerna.   

 

2.5.1 Andra lösningar  
Solar bottle - I fattiga länder är elektricitet inte ett alternativ vilket 
innebär mörker i husen. ”Solar bottle” löser detta problem. Det är en 
pet-flaska fylld med vatten och blekmedel som monteras i ett hål 
genom taket och fungerar om dagarna som en lampa inomhus, se 
Figur 2.9. Blekmedel tillförs för att undvika algtillväxt som annars 
kan bidra till att ljusstrålar absorberas och går förlorade (Zobbel, 
2013). 

 

Figur 2.9 Solar bottle-flaskor monterade i taket tillför ljus inomhus 
(Zobbel, 2013). 

Solatube - Denna produkt bygger på att fånga in ljus med hjälp av 
en kupol (1) som dirigerar de inkommande strålarna ner längs en 
reflekterande trumma (2), se Figur 2.10. Förlusterna i trumman är 
minimala, trumman går även att bygga i olika delar för att dirigera 
ljuset till annars oåtkomliga utrymmen. Längst ned på Solatube-
konstruktionen finns en diffusor (3) som sprider det annars starka 
och direkta ljuset och lyser upp det önskade utrymmet. Produkten 
används bland annat i skolor, kontor, affärer, idrottshallar och hem 
där syftet är att energiåtgången skall minskas och utnyttjandet av 
solljuset ökas, se Figur 2.11 (Solatube, 2010).  

 

Analys av redan existerande tekniska system   
Att undersöka redan möjliga lösningar är en av de viktigaste 
metoderna när nya eller förbättrade lösningar söks. Det kan vara 
en motsvarande lösning till huvudfunktionen alternativt någon 
delfunktion. Metoden genomförs huvudsakligen genom att 
undersöka konkurrerande produkter och liknande produkter som 
löser något av de sökta delmålen/delfunktionerna (Pahl m.fl, 
2007).  
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Figur 2.10 Solatube (Solatube, 2010). 

 

Figur 2.11 Solatube applicerad i en idrottshall (Solatube, 2010). 

 

 

 

 

Sundoiler – Även kallad ”Dagsljus-skördaren” bygger på att 
koncentrera alla infallande solstrålar med hjälp av speglar 
arrangerade som en halvmåne mot en spegel i mitten som i sin tur 
dirigerar samtliga strålar ner längs med en trumma med 
reflekterande insida, liknande den i Solatube, se Figur 2.12. Denna 
produkt roterar för att följa solen under dagen med hjälp av 
avancerad teknik och kan drivas med hjälp av solpaneler som 
installeras tillsammans med produkten (Sundoiler, 2013).  

 

Figur 2.12 Sundoilers ”dagsljus-skördare” (Sundoiler, 2013). 

Mirror sunlighting system – Detta optiska system består av optiska 
enheter och nätverk av speglar som reflekterar dagsljuset till 
önskvärda utrymmen, se Figur 2.13. Ett sol-spårningssystem 
används vanligtvis för att ta reda på var solen befinner sig och 
systemet rör sig sedan efter den för att maximera intaget av dagsljus 
(Kim & Kim, 2009). 
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Figur 2.13 Mirror sunlighting system (Kim & Kim, 2009). 

Himawari system – Detta system transporterar dagsljus med hjälp 
av linser och optiska fiberkablar oberoende på var utrymmet är, 
tillgängligheten av fönster eller vart solen befinner sig. Detta system 
är utrustat med en inre klock-mekanism samt en sol-sensor som 
hjälper systemet att alltid befinns sig i rätt position, se Figur 2.14 
(Himawari, 2013). 

 

Figur 2.14 Himawari solar lighting system (Himawari, 2013). 

Systemet samlar in ljus med hjälp av linser och optiska fiberkablar 
av glas som är placerade i dess fokuspunkt. Systemet leder sedan 

dagsljuset till önskat utrymme. Tack vare akrylkupolen som omger 
linserna tillsammans med de justerbara linserna blir det möjligt att 
förhindra ultraviolett- och infrarött-ljus från att transporteras vidare i 
systemet, se Figur 2.15 (Himawari, 2013). 

 

Figur 2.15 Sunlight collection mechanism (Himawari, 2013). 

Parans – Är ett företag som samlar in solljus med hjälp av Fresnel-
linser. De använder en linsplatta som består av 36 linser som alltid 
står rätt vinklade mot solen, likt Himawaris system. Ljuset 
transporteras sedan in i byggnader med hjälp av fiberoptik, se Figur 
2.16, (Karl Richard Nilsson, personlig kontakt, 2014). Företaget har 
sitt huvudkontor i Göteborg, därför genomfördes ett studiebesök dit i 
syfte att få mer detaljerad information kring användandet av 
fiberoptik. Mer info kring studiebesöket finns under huvudrubriken ”  
Studiebesök”. 
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Figur 2.16 Parans samlar in solljus som sedan transporteras in med hjälp av 
fiberoptik (Parans, 2014). 

2.5.2 Lösningar till delfunktioner 
Utifrån att ha studerat andra lösningar till huvudfunktionen att 
transportera ljus från en plats till en annan så framkom det att många 
system använder sig av linser vid insamling och spridning av ljus. 
Därför genomfördes en fördjupning kring olika linser och deras 
funktion.  

Linser vid insamling av ljus  
Linser är ett vanligt sätt som används för att styra ljusets strålar dit 
det önskas. Konvexa linser, även så kallade samlingslinser, samlar 
ihop infallande parallella ljusstrålar i en brännpunkt på andra sidan 
av linsen. De är tjockast i mitten och kan vara gjorda av glas eller 
annat genomskinligt material, se Figur 2.17 (Pålsgård, m.fl. 2004).  

 

Figur 2.17 Konvex lins (Pålsgård, m.fl., 2004). 

Parans använder sig av Fresnel-linser. Dessa linser är speciellt 
utformade och tillverkas med en serie koncentriska ringar för att 
utesluta stora delar av materialet se Figur 2.18. Detta är en fördel då 
de traditionella linserna vanligtvis är otympliga och tunga 
(Nationalencyklopedin, 2014c). Dock sker små förluster vid varje 
koncentrisk ring (Karl Richard Nilsson, personlig kontakt, 
2014).! 

 

Figur 2.18 Fresnel-lins (Nationalencyklopedin, 2014C). 
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Linser vid spridning av ljus  
Konkava linser eller spridningslinser är motsatsen till de konvexa. 
De är tunnast på mitten och används för att sprida ljus, se Figur 2.19 
(Pålsgård m.fl. 2004). 

 

Figur 2.19 Konkav lins (Pålsgård m.fl., 2004). 

Transport av ljus  
De vanligaste lösningarna för transport av ljus i de olika systemen 
var diverse olika ljusgenomsläppande material vilka utnyttjar 
fenomenet totalreflektion. Exempel på detta var reflekterande ytor 
som speglar, fiberoptik och vatten. 

 

 

 

 

 

Implementering i dörr  
Det som redan idag finns implementerat i en dörr som även kan 
sättas in i efterhand är dörrkiken. Dörrkiken kommer i två delar, se 
Figur 2.20. Först borras ett hål i dörren med en bestämd diameter 
utifrån dörrkiken. Sedan sätts dessa två delar samman från varsin 
sida av dörren och skruvas ihop. 

 

Figur 2.20 Dörrkik. 

2.6 Marknadsundersökning  
En marknadsundersökning genomfördes med syftet att få fram de 
olika intressenternas krav och önskemål för en ny lösning för en dörr 
som transporterar in dagsljus i hallen. Dessa lagrades sedan för att 
användes i en kravspecifikation.   
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Uppdragsgivaren hade tidigare gjort en kvantitativ undersökning och 
konstaterat ett behov för produkten på marknaden. Därför valdes att 
göra en kvalitativ insamling för att få fram de olika intressenternas 
krav med hjälp av intervjuer.  

Urvalet av mål-populationen eller de olika intressenterna valdes med 
hjälp av ett strategiskt urval. I detta fall valdes två olika kategorier 
av personer från de olika intressenterna, de som ansvarar för inköpet 
av dörrar till hyresrätter och bostadsrätter, vanligtvis förvaltare, 
förvaltningschefer eller inköpschefer och de som bor i lägenheter, 
lägenhetsboende. Sammanlagt intervjuades åtta stycken förvaltare 
från olika hyresbolag och tio stycken lägenhetsboende. 

 

Figur 2.21 Marknadsundersökningsprocessen (Christensen m.fl., 2010). 

 

Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning är en undersökning som görs i syftet 
att samla in, analysera och tolka relevant information från 
marknaden. Marknadsundersökningsprocessen visas i Figur 2.21. 
Den största delen av marknadsundersökningar fokuserar på 
kunderna och dess behov och önskemål (Christensen m.fl., 2010).  
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2.7 Intervjuer 
Två intervjuformulär skapades, en för förvaltare och en för 
lägenhetsboende. De åtta förvaltarna/förvaltningscheferna inter-
vjuades via telefon och de tio lägenhetsboende intervjuades på plats 
genom personliga intervjuer. Resultaten samlades in med hjälp av en 
kvalitativ analys där underliggande mönster som framkommit i det 
data som samlats in lyfts fram (Christensen m.fl., 2010). 

 

2.7.1 Tillvägagångsätt 
Först och främst klargjordes syftet hos de olika intervjuerna som 
skulle genomföras. Syftet för bägge intervjuerna var att undersöka 
om mörker i hallen uppfattades som ett problem och samtidigt se 
vilka krav de skulle ställa på en produkt som löser problemet.  

Två semi-strukturerade intervjuformulär skapades för kommande 
intervjuer. Ett intervjuformulär för förvaltare/förvaltningschefer och 
ett för lägenhetsboende. Intervjuformulären finns bifogade i 
BILAGA A: Intervjuformulär för hyresvärdar & lägenhetsboende. 

Intervjuerna inleddes med en förklaring av syftet med intervjun, hur 
lång tid den skulle ta och hur resultaten skulle användas.  

Utifrån syftet skapades lämpliga frågor till intervjun, som sedan 
placerades i en logisk följd, från uppfattningen kring ljusinsläppet i 
deras hallar idag, till intresset av en ljusgenomsläppande produkt till 
vilka krav som skulle ställas på denna. Två provintervjuer 
genomfördes med en förvaltare och en lägenhetsboende för att 
säkerställa att frågorna i de bägge formulären inte var ledande, 
innehöll för många frågor eller var allmänt svåra att förstå.  

2.7.2 Intervjuer med förvaltare och förvaltningschefer 
Telefonintervjuer valdes för att intervjua förvaltare och 
förvaltningschefer runt om i landet. Telefonintervjuer är tid- och 
kostnadseffektiva, går fort att genomföra, frågor kan följas upp och 
har en högre svarsfrekvens i förhållande till postenkäter (Christensen 
m.fl., 2010). 

Resultaten var snarlika från de åtta telefonintervjuerna på 
förvaltare/fastighetschefer, sammanfattade i Tabell 2.2. Majoriteten 
av de intervjuade bekräftade att dagsljusinsläppet var närmast 
obefintligt i hallarna då de sällan har fönster. En dörr som släpper 
igenom dagsljus skulle vara bra och intressant. Dock fanns det några 
som tvivlade på ljusstyrkan i trappuppgångar utan istället såg en 
möjlighet för de lägenheterna med tillgång till direkt ljus, 
exempelvis loftplaceringar eller villa-liknande lägenheter. Det var 
också tydligt att integriteten och insynsskyddet här spelade en stor 
roll, inga rörelser eller liknande får synas och var ett krav om en dörr 
med dagsljusinsläpp skulle köpas.  

Att genomföra intervjuer   
Det är viktigt att bestämma vilket syfte intervjun har och 
precisera de frågeställningar som skall ställas innan intervjun 
genomförs. Inledningen bör beskriva intervjun däribland dess 
syfte, hur lång tid den kommer ta, hur den dokumenteras, hur 
resultaten kommer användas och så vidare. Att genomföra 
provintervjuer underlättar för de riktiga intervjuerna och det är 
bra om personerna som deltar i provintervjuerna tillhör samma 
kategori som de som skall delta i de riktiga (Lantz, 2007). 



! 24! Toni!Maric!&!Ida!Evervall 

Majoriteten av de intervjuade skulle vara intresserade av att köpa en 
dörr med dagsljusinsläpp till de lägenheter som har tillgång till 
tillräckligt mycket ljus för att det ska ge någon effekt. För en sådan 
dörr kunde de tänka sig betala 1000-2000kr extra utöver dörr och 
monteringspriset.  

Tabell 2.2 Sammanfattning av krav utifrån telefonintervju.  
 
 
Krav enligt 
hyresvärd 

Säkerhet, brand, ljud lukt, gas & insyn (inga 
brevfack & fönster p.g.a. Säkerhetsrisk ) 
 
Maxpris på 1000-2000 kr 

 
Krav från 
hyresgäst enligt 
hyresvärd 

De lagstadgade kraven från ovan; säkerhet, 
brand, ljud, lukt gas & insyn.  
 
Kommentar: Främst påpekas insynsskyddet 
& ljudisoleringen, även integriteten, 
brevfack har tagits bort och kikhål har 
monterats fast. 

2.7.3 Intervjuer med lägenhetsboende 
Personliga intervjuer valdes för att undersöka krav och önskemål hos 
olika lägenhetsboende i Skövde. Fördelar med personliga intervjuer 
är att de går relativt snabbt att genomföra, intervjuaren har stor 
kontroll, följdfrågor kan ställas och förklarningar är enkelt att ge vid 
förvirring (Christensen, m.fl., 2010). 

Resultatet sammanfattas i Tabell 2.3. Majoriteten av de 
lägenhetsboende ansåg att dagsljusinsläppet i deras lägenheters 
hallar var obefintligt eller mycket litet. Kraven de ställde på sin 
entrédörr gällde främst säkerhetsaspekterna som; brand-, ljud- och 

insynsskydd. Vad som ansågs estetiskt tilltalande för en dörr var 
enligt majoriteten naturlig dörr i trä med få detaljer på.  

Få funktioner saknades eller önskades till dörren. Majoriteten var 
positiv till en dörr som leder in dagsljus till hallen så länge som den 
uppfyller säkerhetskraven och insynsskyddet. Anledningarna var 
bland att lampan i hallen skulle slippa stå påslagen hela tiden och 
vore onödigt att inte ta till vara på det ljus som redan finns utanför 
lägenheten.  

Kostnadsmässigt var majoriteten inte intresserade av att betala något 
extra för en sådan dörr, dock skulle en sådan dörr uppskattas. De få 
som kunde tänka sig betala kunde tänkas betala upp till 100kr 
extra/månaden.  

Tabell 2.3 Sammanfattning av krav utifrån personliga intervjuer. 

 
Krav enligt hyresgäst eller 
lägenhetsboende 

Säkerhet; brand-, ljud-, och 
insynsskydd.  
 
Estetiskt tilltalande – naturlig 
dörr i trä med få detaljer.  

 

2.8  Slutsats av marknadsundersökning 
Slutsatsen som drogs utifrån marknadsundersökningen var att 
problematiken med mörka hallar bekräftades och därmed fanns ett 
intresse för en dörr som släpper igenom dagsljus, både hos de 
lägenhetsboende och förvaltarna. Vikten av insynsskyddets 
betydelse förstärktes ytterligare. Majoriteten av förvaltarna kunde 
tänka sig betala 1000-2000kr extra för en dörr med denna funktion, 
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dock var majoriteten av de lägenhetsboende inte intresserade av att 
betala något extra för det men skulle uppskatta en sådan dörr.  

Kraven utifrån intervjuerna som kan ses i Tabell 2.2 och Tabell 2.3 
lagrades och användes vid framställningen av kravspecifikationen. !

2.9 Några typiska intressenter  
Personas användes för att skapa fyra olika fiktiva personer utifrån 
marknadsundersökningen med avseende på de intervjuer som gjorts. 
En representativ för förvaltarna, en medelålders arbetare, en ung 
kvinna och en äldre dam. 

 
 

 

 

 

Personas 
Metoden ”Personas” är huvudsakligen till för att sätta kunden 
i fokus vid produktutveckling, vilket ökas vid användning av 
personas. Det har även påvisats att användning av metoden 
inneburit minskade förändringar i slutet av en designprocess 
(Miaskiewicz & Kozar, 2011).  

Personas används för att sammanställa en fiktiv bild av de 
riktiga användarnas behov och gemensamma egenskaper. 
Gruppen representeras genom den fiktiva personen som får ett 
namn, en bild och beskrivs i berättande form såsom yrke, vem 
personen är, vad hen gillar/ogillar samt personliga mål och 
behov med produkten. Detta i syfte att göra personen så 
verklig som möjligt och ge en levande berättelse kring 
behoven till produkten som utvecklas. Behoven är sådana som 
kan hittas i kravspecifikation men är här skrivna i en 
berättande form. (Miaskiewicz & Kozar, 2011). En av de 
fiktiva personerna bör ha den huvudsakliga fokusen på sig 
under produktutvecklingen (Cross, 2008).  
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Figur 2.22 Karl. 

Karl är 52 år gammal och jobbar som förvaltare på ett hyresbolag. 
Han bor tillsammans med sin fru Eva och deras tre barn i en villa på 
västkusten. Efter jobbet tar han gärna en joggingrunda för att rensa 
tankarna. Mycket av den lediga tiden går åt att köra barnen till deras 
olika aktiviteter men det uppskattas av Karl då kan älskar att se sina 
barn utvecklas och stödja dem i det de vill göra. Under arbetet har 
han kontakt med många olika människor med varierande behov. 
Fastigheterna som bolaget äger har alla olika dörrar. När nya dörrar 
skall köpas ställs krav på dessa så att de uppnår de lagstadgade 
säkerhetskraven. En dörr med dagsljusinsläpp vore intressant men 
inte om det går att se in i lägenheten för det vill inte hyresgästerna.  

 
 

 

Figur 2.23 Andreas. 

Andreas är 45 år och arbetar skift som sjuksköterska och bor i en 
trea. I och med sitt skiftjobb så är tiderna han är hemma väldigt 
varierande. Andreas är en sällskapssjuk kille som nästan alltid har 
radion på när han är vaken, älskar att laga mat, vara med vänner, 
fiska och jaga. En dörr med dagsljusinsläpp vore trevligt när han är 
hemma om dagarna för trots att det är ljust ute måste han tända 
lampan i hallen för att hitta sina grejer. Dock är ljudisolationen i 
dörren väldigt viktigt då Andreas ibland sover om dagarna och vill 
slippa höra ljud från trapphuset.  
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Figur 2.24 Isabella. 

Isabella 23 år arbetar dagtid som journalist på en veckotidning. På 
fritiden är hon väldigt aktiv och har många bollar i luften, hon håller 
bl.a. i Body-PUMP-pass på gymmet inne i staden. Hon bor i en tvåa 
tillsammans med pojkvännen Hampus som är anställd inom 
försvaret, han reser därför iväg ofta alt. jobbar långa dagar. De är 
väldigt mode- och teknikmedvetna och vill helst vara först med allt 
och skulle därför tycka det var häftigt med en dörr som tar till vara 
på dagsljuset. Dock vill de att den är insynsskyddad eftersom de inte 
är hemma så ofta och vill inte att folk ska kunna se in om de är 
hemma eller inte.  

 

Figur 2.25 Britt-Marie. 

Britt-Marie är en pigg 70-årig pensionär som gillar att spela 
bingolotto varje söndag med sin man Ulf. De bor tillsammans i en 
trea sedan ett av barnen tagit över villan de tidigare bodde i. Britt-
Marie och Ulf går ibland ut om dagarna för att spela boule eller ta en 
fika med de andra pensionärerna. Annars gillar Britt-Marie att ha det 
fint omkring sig och städar ofta, lagar mat och bakar. Dock börjar 
synen försämras trots att resten av kroppen är kry. Hallen beskriver 
hon som en mörk grotta och det är svårt att se något över huvud 
taget utan att tända en lampa.  

2.10   Studiebesök 
För att få information och inspiration gjordes studiebesök hos 
Parans, på materialbiblioteket Material Connexion och på den 
nordiska möbelmässan Stockholm Furniture & Light Fair. 
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2.10.1  Parans  
Ett intervjuformulär skapades inför studiebesöket hos Parans för att 
sammanställa frågor som det söktes svar så att ingen fråga skulle 
missas. Även i syfte att få ut så mycket som möjligt av 
studiebesöket.   

Intervjuformuläret skapades enligt Lantz (stycke 2.7) med en 
inledning kring syftet. Frågorna sattes i kronologisk ordning, 
uppdelade i stycken baserade på delfunktionerna från 
funktionsträdet. Frågorna som ställdes handlade om olika linser, 
material på olika delar, fiberoptik, leverantörer, brytningsindex och 
implementering, se BILAGA B: Intervjuformulär inför studiebesöket 
hos Parans. 

Parans grundades 2002 med visioner om att skapa hälsosammare 
miljöer genom att göra solljus tillgängligt i alla inomhusmiljöer 
(Parans, 2014). SP3-systemet (Figur 2.26) består av 36 Fresnel-linser 
gjorda i SOG (silicon on glass) och sex kablar, vardera bestående av 
sex fiberoptiska kärnor.  De plankonvexa Fresnel-linserna samlar in 
solens strålar i en fokuspunkt där i sin tur en fiberoptisk kärna är 
monteradunder varje lins (Karl Richard Nilsson, personlig kontakt, 
2014).!   

Ljuset transporteras därefter genom de 1,5 mm tjocka fiberkärnorna 
av plast. Hälften av ljuset i plastfibrer går förlorat under en sträcka 
på 20-25 m jämfört med glasfibrer där ungefär 15 % av ljuset går 
förlorat. Glasfibrer har mindre förluster eftersom de är mycket 
renare än plastfibrerna, dock är de dyrare och svårare att hantera 
(Karl Richard Nilsson, personlig kontakt, 2014).! 

 

Figur 2.26 Parans SP3-system som samlar in dagsljuset (Parans, 2014). 

Det infraröda- och det ultravioletta ljuset reflekteras bort via ett IR-
filter i mottagaren eftersom IR-ljus för med sig mycket värme och 
det ultravioletta förknippas med sjukdomar (t.ex. hudcancer) och 
blekning av textiler och plaster. Om IR-ljuset inte filtreras bort blir 
det ungefär lika varmt som en glödlampa (Karl Richard Nilsson, 
personlig kontakt, 2014).!  

De fiberoptiska kablarna av glas kostar i storleksordningen ca 5-6 kr 
per meter. En kabel från systemet ger ca 430-700 lumen en solig dag 
vilket kan jämföras med en glödlampa på 40 W som ger ca 500 
lumen (Karl Richard Nilsson, personlig kontakt, 2014).!!

Det mest intressanta som framkom under studiebesöket var IR-filtret 
som användes för att leda bort värmen från de fokuserande linserna.  

2.10.2  Material ConneXion 
Ett studiebesök genomfördes på ”Material ConneXion” i Skövde 
med syftet att undersöka olika transparenta, reflekterande och 
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eventuellt självlysande material. Material ConneXion i Skövde har 
idag 70 olika material i sitt reella bibliotek (Figur 2.27) och ca 7000 
olika material i det virtuella (Material ConneXion, 2012). 

 

Figur 2.27 Material ConneXion i Skövde. 

Det mest intressanta var material i trä och betong som tillverkats 
med lager av fiberoptik för att släppa igenom dagsljus, se Figur 2.28.  

 

Figur 2.28 Trä respektive betong med integrerad fibeoptik. 

2.10.3  Stockholm Furniture and Light Fair 
En resa till Stockholm anordnades för att besöka mässan ”Stockholm 
Furniture and Light Fair”. Det största syftet var att finna inspiration 
för projektet och att undersöka om någon av utställarna använde sig 
av just fiberoptik i sina produkter.  

Väl på plats fanns ett fåtal utställare som använde sig av fiberoptik. I 
Figur 2.29 visas de två utställningar som använde fiberoptik. 

 

Figur 2.29 Vänster: Fiberoptik i textil ger en fluorescerande effekt. Höger: 
En stjärnhimmelsliknande effekt med dold ljuskälla. 

Dessutom fanns inspirationsgivande utställningar som kan ses i 
Figur 2.30. Till vänster i figuren ses en utställning där speglar 
används för att öka upplevelsen av ljus. Flertalet speglar används för 
att reflektera de lampor som finns och på så sätt få utställningen att 
kännas ljusare. Till höger ses en armatur där LED-slingor är dolda 
mellan två träbitar på ett enkelt sätt. 
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Figur 2.30 Inspirationsgivare, Vänster: konstruktion med speglar. Höger: 
Väggbelysning monterad mellan två plankor. 

2.10.4  Undersökning av tillverkningsprocess 
Ett studiebesök hos uppdragsgivaren gjordes i syfte att undersöka 
hur uppdragsgivarens dörrar byggs upp samt vilka maskiner och 
tillverkningsmetoder som används vid tillverkning av dörrar idag. En 
rundvandring gjordes i fabriken där tillverkningsprocessen 
observerades från inköpet av råmaterial till bearbetning och 
montering av dörrarna. Dörrarnas uppbyggnad studerades noga för 
att få information om var ett dörrtillbehör som i detta projekt skulle 
kunna appliceras. Dessutom studerades hur liknande produkter har 
applicerats i deras ståldörrar och med hjälp av vilka maskiner 
eventuella bearbetningar kan göras direkt i fabriken. 

Resultatet gav en indikationen om vart på dörren ett dörrtillbehör 
kan appliceras samt vilka verktyg som används idag för att bearbeta 
dörrarna. Dessa får dock inte diskuteras eller illustreras på grund av 
sekretets. 
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Experiment genomfördes i olika miljöer för att utforska fiber-
optikens gränser och möjligheter för att transportera dagsljus. 
Fiberoptiska kablar och linser införskaffades och experiment 
genomfördes inomhus och utomhus med och utan linser för att 
utvärdera linsens betydelse. Illuminansen mättes med hjälp av en 
lux-mätare för att kunna jämföra resultaten. 
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3.1 Att genomföra experiment 
Experiment genomfördes inomhus och utomhus i syfte att ta reda på 
om fiberoptiken är tillräcklig för att kunna transportera dagsljuset en 
kortare sträcka för att sedan lysa upp ett utrymme. Olika antal 
fiberoptiska kablar buntades ihop i syfte att få reda på om antalet lux 
(illuminansen) ökade desto fler fiberoptiska kablar som användes. 
Olika sorter av fiberoptiska kablar testades med olika antal 
fiberoptiska kärnor och tjocklekar.  
 

 

Experimenten utfördes även i syfte att se effekten av att koncentrera 
solljuset med hjälp av linser in i kablarna. Experiment utfördes 
utomhus en solig dag med tillgång till direkt ljus respektive en 
molnig dag med indirekt ljus. 

Utifrån målen med experimentet ställs vanligtvis en hypotes, ett 
antagande om vad som förväntas hända (Höst, Regnell & Runesson, 
2006). Hypoteserna som ställdes innan experimentet utfördes var; att 

desto fler fiberoptiska kablar som användes, desto högre lux-värde. 
De fiberoptiska kablarna med tjockare kärnor förväntades ge ett 
högre lux-värde än de mindre och en koncentrerande lins 
förväntades leda in fler ljusstrålar inom acceptansvinkeln för 
totalreflektion och på så sätt leda till ett starkare ljus.  

3.2 Experiment med fiberoptiska kärnor 
Först testades olika tjocka fiberoptiska kärnor. Experiment inomhus 
genomfördes med släckta lampor, neddragna persienner och med 
hjälp av labbutrustning för skolbruk inom ämnet fysik. Instrumenten 
som användes var en luxmätare, en ljuskälla i form av en glödlampa 
på 20W, en ”hållare” där de olika fiberoptiska kablarna kunde fästas 
samt en konvex lins med en brännvidd på 48mm, se Figur 3.1. Fyra 
olika typer av fiberoptiska kablar testades enligt de i Tabell 3.1. 

 

Figur 3.1 Ljuskällan, lux-mätaren, linsen och hållaren.  

Tabell 3.1 Olika kablar och dess storlek. 

Kabel Storlek på kärna [mm] 
Tele kommunikativ < 0,1 
Plastfiber 0,75  
Plastfiber 1,5  
Glasfiber 1,5  

Experiment 
Vid genomförandet av experiment kan man jämföra olika 
tekniska lösningar med avseende på vissa parametrars inverkan, 
detta genom att genomföra och upprepa experimentet. 
Experiment är en så kallad fix design då det inte är möjligt att 
ändra på något i uppsättningen när det väl har startats. Detta 
innebär att experimentet bör planeras väl innan det genomförs 
och att målen för experimentet definieras tydligt. För att 
bestämma målen besvaras frågor som; Vad skall analyseras? 
Syftet? Kriterier? Vilket perspektiv? Sammanhang? (Höst, 
Regnell & Runesson, 2006). 
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3.2.1 Utförande 
En kärna av varje fiberoptisk kabel fästes en i taget fast i ”hållaren” 
därefter utsattes den ena änden för ljus från ljuskällan och ljuset från 
den andra änden mättes med hjälp av luxmätaren. Därefter 
placerades en lins framför ljuskällan, vilket resulterar i en 
fokuspunkt där den fiberoptiska kabeln placerades, lux-värdet mättes 
upp och jämfördes.  

Experimentet upprepades med samma turordning igen, dock 
användes fyra ihopsatta kärnor av var sort istället för en kärna som i 
den första omgången. Till sist genomfördes tester med de 
återstående fiberkablarna som fanns kvar, vilka var 19 kärnor (0,75 
mm i plast) respektive sex kärnor (1,5 mm plast). Experimenten 
utfördes konsekvent med samma avstånd från lins och ljuskälla för 
samtliga olika tester, se Figur 3.2. Avståndet från fiberoptisk kabel 
till lux-mätaren var ca fem centimeter. Resultaten från experimenten 
är synliga i Tabell 3.2.  
 

 

Figur 3.2 Upplägget för experimentet.  

Tabell 3.2 Resultaten utifrån experimentet. 

!
Antal!
kärnor:!

1!kärna!
utan!lins!!

1!kärna!
med!lins!!

4!
kärnor!
utan!
lins!!

4!
kärnor!
med!
lins!!

Utan!lins!! Med!lins!!

Kabel:!

Tele!
kommunika

tiv!
0!lux! 4!lux! 0!lux! 6!lux! ! !

Äldre!
systemet!
∅0,75mm!

plast!

0!lux! <7!lux! 0!lux! 21!lux! (19!kärnor)!!!!
1!lux!

(19!kärnor)!!
65!lux!

∅1,5mm!
plast! 1!lux! 24!lux! 1!lux! 65!lux! (6!kärnor)!!

1!lux!
(6!kärnor)!
43!lux!

Glas!
∅1,5mm!

1!lux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.!

21!lux!!!!
…,,,,,,,,,,!

(Två!
kärnor)!!
0!lux!

(Två!
kärnor)!!
31!lux! ! !

 
Resultatet från experimenten visade att fyra kärnor av plastfibern på 
1,5mm respektive 19 kärnor av 0,75mm gav bäst resultat på 65 lux 
och därför genomfördes ytterligare tester med dessa fibrer. 

De röda rutorna representerar alla fall då kablarna inte fick plats i 
”hållaren” vilket ledde till att fokuspunkten inte hamnade rätt. 
Istället fick en egen ”hållare” byggas med hjälp av tejp som sedan 
skulle försöka hålla samma position och fungera som den ordinarie 
”hållaren”, se Figur 3.3. 

Hållare  Lins Ljuskälla 
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Figur 3.3 Den egna ”hållaren” som användes i de röda rutorna.  

3.3 Experiment utomhus 
För testerna utomhus användes en låda i trä i syfte att mäta lux-
värdet utan påverkningar av andra ljuskällor. På kortsidan lämnades 
ett rektangulärt utrymme öppet för att göra det möjligt att observera 
experimenten och ett hål borrades för att föra ner de fiberoptiska 
kablarna, se Figur 3.4. Ett referensvärde på illuminansen i lådan 
p.g.a. öppningen mättes innan experimentet satte igång. 

 

Figur 3.4 Trälådan som byggdes inför experimenten utomhus. 

En Fresnel-lins och en plan-konvex lins införskaffades för att kunna 
genomföra tester av dessa utomhus, se Figur 3.5. Experimenten 
genomfördes en klar dag med direkt ljus och en molnig dag med 
diffust och indirekt ljus.   

 

Figur 3.5 Plankonvexa-linsen och Fresnel-linsen.  
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3.3.1 Experiment utomhus en solig dag  
De två plastfibrer som gav bäst resultat utifrån experimentet 
inomhus testades vidare samt en ihopmonterad kabel med slipade 
kärnor från Parans. Experimenten genomfördes med det resterande 
materialet som fanns tillgängligt vilket gav följande antal kärnor i 
Tabell 3.3 

Tabell 3.3 De tre kablarna som testades utomhus. 

Kabel Storlek på kärna [mm] Antal kärnor 
Parans 1,5 6 
Plastfiber 0,75 19 
Plastfiber 1,5 6 
 
Experimentet startades med att mäta upp lux-värdet solen gav för att 
ha något att relatera till. Därefter mättes referensvärdet i lådan. En 
kabel i taget fördes ner i lådan, först utan lins och sedan med lins för 
att koncentrera solljuset, se Figur 3.6.  

 

Figur 3.6 Experimentet utomhus med lins en solig dag.  

Resultaten kan ses i Tabell 3.4. Resultatet visar att kabeln från 
Parans gav högst resultat på 58 600 lux med en plankonvex lins. 

Tabell 3.4 Resultat från experimentet utomhus en solig dag.  

Soligt 65 000 lux kl:10.45 
Kabel: lådan Utan lins Plankonvex Fresnel [enhet] 
Parans 58 570 58 600 27 000 lux 
Plast 0,75mm 59 290 15 000 9 800 lux 
Plast: 1,5mm 55 630 16 800 8 800 lux 
 

3.3.2 Experiment utomhus en molnig dag  
Experimentet upprepades en molnig dag med samma kablar, vid 
samma tidpunkt, på samma plats. Se Figur 3.7.  

 

Figur 3.7 Testerna utomhus med lins, molnig dag.  

Resultaten av experimenten ses i Tabell 3.5. 
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Tabell 3.5 Resultat från experiment – molnig dag.  

 

Resultaten visar att den bästa kabeln var den från Parans som gav ett 
värde på 25 lux utan lins. Experimentet utomhus en molnig dag visade 
att det var mycket svårt att koncentrera det diffusa ljuset. Det visade 
sig att linserna endast gav en skugga som minskade ljusinsläppet en 
aning till kabeln eller inte gav någon skillnad. 

3.4 Referensexperiment inomhus med lampor 
Samma experiment som utomhus genomfördes även inomhus. 
Experimenten genomfördes i ett upplyst rum med taklampor för att 
relatera resultaten utomhus till inomhusbelysning, se Figur 3.8. 

 

Figur 3.8 Tester inomhus med taklampor. 

Resultaten är synliga i Tabell 3.6 och visar lägre värden än de 
utomhus.  

Tabell 3.6 Resultat från tester inomhus med taklampor. 

 

Molnigt 6 500 lux kl: 10.45 
Kabel: lådan Utan lins Plankonvex Fresnel [enhet] 
Parans 14 25 23 23 lux 
Plast: 0,75mm 15 22 21 21 lux 
Plast: 1,5mm 14 21 21 19 lux 

Inomhus upplyst rum 500 lux ca 1.5m från lampan 
Kabel: I Lådan Utan lins Plankonvex Fresnel [enhet] 
Parans 7 8 14 22 lux 
Plast: 0,75mm 7 8 15 28 lux 
Plast: 1,5mm 7 8 12 22 lux 
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3.5 Slutsats 
Hypotesen angående linsens betydelse visade sig stämma vid 
tillgång till direkt ljus. Till vänster i Figur 3.9 transporteras ljuset 
utan lins och till höger med lins. Det var en avsevärd skillnad på 
ljusstyrkan med eller utan lins. Experimenten den molniga dagen 
med linser gav lägre lux-värden än utan linser, dock är denna 
minskning så liten jämfört med hur högt lux-värdet blir med lins en 
dag med direkt ljus. Hypotesen med fler kärnor stämde och kan ses i 
Tabell 3.2. 

I experimenten med de fiberoptiska kärnorna var ljuskällan stark och 
placerad på ett litet avstånd från dem vilket förmodligen inte 
motsvarar den riktiga ljusstyrkan i en trappuppgång. Ljuset i en 
trappuppgång är troligtvis svagare och diffusare. Experimenten 
utomhus med tillgång till direkt ljus gav högst lux-värden och därför 
ansågs att loftgångsplacerade eller villa-liknande lägenheter vore de 
bästa att inrikta produkten mot. 

 

Figur 3.9 Skillnaden i ljusstyrka utan respektive med lins. 

Resultaten av experimenten gav en antydan om hur mycket ljus 
fibrerna kan transportera. Dock kan dessa resultat inte tolkas som 
100 % korrekta resultat eftersom ändarna på de fiberoptiska kablarna 
inte var slipade och att andra fel-faktorer kan påverkat som den 
egenbyggda hållaren, störningar från andra ljuskällor och den 
mänskliga faktorn som kan påverkat då fibrerna riktades mot solen. 

Värme uppstod då linserna användes för att fokusera solljuset vid 
experimenten den soliga dagen och gav ett problem med att de 
fiberoptiska kablarna värmdes rejält. 

Resultaten från de olika experimenten visade att det gick att få höga 
lux-värden vid tillgång till direkt ljus med en koncentrerande lins. 
Dock var det mycket svårt att få höga lux-värden vid tillgång till 
indirekt ljus.  

3.6 Diskussion 
Det är minst 160 dagar om året som är molniga i Sverige (SMHI, 
2013). Efter att diskuterat resultaten utifrån marknads-
undersökningen och experimenten tillsammans med uppdrags-
givaren bestämdes att inrikta projektet mot hyreslägenheter med 
loftgångsplacerade entrédörrar eller villa-liknande bostäder där 
entrédörren har fri tillgång till direkt ljus, se Figur 3.10. Dagar med 
indirekt ljus skulle en markering av dörren vara tillräckligt för att 
avge dess position och släppa in ljus.  
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Figur 3.10 Loftgång (Derome Mark & Bostad, 2014). 



! 39! Toni!Maric!&!Ida!Evervall 
4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utifrån resultaten från marknadsundersökningen och efter diskussion 
med uppdragsgivaren ställdes kundkrav och önskemål upp i en 
kravspecifikation. Behoven delades upp i krav och önskemål. Både 
kraven och önskemålen gjordes mätbara men endast önskemålen 
viktades. 
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4.1 Sammanställning av krav och önskemål  
En kravspecifikation skapades i syftet att lista de olika krav och 
önskemål ett ljusgenomsläppande dörrtillbehör måste uppfylla.  
 

 

De krav från marknadsundersökningen och de som uppdragsgivaren 
hade sammanställdes i en kravspecifikation. Kraven och önskemålen 
gjordes mätbara utifrån den information som samlats in under 
marknadsundersökningen. Resultatet är synligt i                              
                     där samtliga krav och 
önskemål är listade för ett ljusgenomsläppande dörrtillbehör.  

4.2 Viktning av önskemål 
Önskemålen från kravspecifikationen viktades tillsammans med 
uppdragsgivaren (se Tabell 4.1.) i syftet att förstå de viktigare 

önskemålen hos intressenterna vid val av olika koncept och 
konceptutveckling.   

 

Tabell 4.1 Önskemålen från kravspecifikationen viktades.  

Anpassa!ljus!! 20!%!

Ej!blända!användaren! 17!%!
Lysa!upp!hall! 14!%!
Kunna!installeras!i!efterhand! 13!%!
Lätt!att!rengöra! 11!%!
Kunna!bytas!ut!om!sönder! 10!%!
Enkel!att!montera/demontera! 8!%!
Estetiskt!tilltalande! 7!%!
Summa! 100!%!

 
Viktigast blev att kunna stänga ljusinsläppet helt och hållet, följt av 
att inte blända användare vid kontakt med produkten. 

Kravspecifikation 
En kravspecifikation listar olika typer av behov som en produkt 
ställs inför. Behoven kan delas upp i två olika områden, krav och 
önskemål. Kraven måste uppfyllas för att en lösning skall vara 
acceptabel och skall helst vara mätbara. Önskemål är krav som 
skall tas till hänsyn men som lösningen inte nödvändigtvis 
behöver uppfylla och skall även dessa helst vara mätbara. Det kan 
vara en fördel att ha kraven och önskemålen tilldelade i grupper i 
kravspecifikation likt geometri, säkerhet, kinematik, miljö, 
ekonomi och så vidare (Pahl, m.fl., 2007). 

Viktning av önskemål  
Det finns konceptvalsmatriser med viktade krav för att kunna 
utvärdera olika koncept noggrannare. Kraven skall då viktas och 
tilldelas 100 % som skall delas upp. De viktigaste kraven har då 
högst andel procent (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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Tabell 4.2 Kravspecifikation med de krav och önskemål som ställs på 
produkten.  

Uppdragsgivaren! Kravspecifikation! Datum!2480282014!
Ändringar!! Nr:! K/Ö! Kravområden! Beskrivning!!
!LJUS!
19J04J2014! 1! K! Markera!dörren! >!0!lumen!

19J04J2014! 2! Ö! Lysa!upp!hall! >!410!lumen,!motsvara!en!40W!glödlampa!(Energimyndigheten,!2013)!

! 3! Ö! Anpassa!ljus!! Kunna!stänga!insläppet!av!dagsljus!!

SÄKERHET!

!! 4! K! Inbrottsskydd! Trädörr:!SS!817345!klass!1,!Ståldörr:!SSJEN!1627!RC3!&!RC4!
!! 5! K! Brandskydd! Trädörrar:!EI!30,!Ståldörrar:!A!60!EI30!
!! 6! K! Brandgasskydd!(+!Värme!o!Lukt)! SSJEN!13501J2,!klass!Sa!&!Sm!
!! 7! K! Ljudskydd! Ljudklass!R’w,!minst!35!dB!enligt!SS!25257!

MILJÖ!
07J03J2014! 8! Ö! Tillverkning! Låg!miljöbelastning!vid!tillverkning,!helst!ingen!
07J03J2014! 9! Ö! Användning!! Låg!miljöbelastning!vid!användning,!helst!ingen!
07J03J2014! 10! Ö! Skrotning! Låg!miljöbelastning!vid!skrotning,!helst!ingen,!kunna!återvinna!allt!material!
KOSTNAD!

!! 11! K! Kostnadseffektiv! Tillverkning!+!inköp!=!max!500kr!
TILLVERKNING!

!! 12! K! Kunna!installeras!på!olika!träJ!och!ståldörrar! T40,!S44,!S33,!S43!&!D43!
28J04J14! 13! K! Max!storlek!på!hål!i!dörr! 2cm!i!diameter!

!! 14! Ö! Enkel!att!montera/demontera! Få!moment!&!delar!etc.!
!! 15! Ö! Kunna!installeras!i!efterhand!! På!en!redan!monterad!dörr!med!hjälp!av!befintliga!hjälpmedel!idag!

ANVÄNDARVÄNLIGHET!
!! 16! K! Insynsskyddat! Inte!på!något!sätt!kunna!se!in!i!lägenheten.!Inte!kunna!se!rörelser!på!insidan.!
! 17! K! Klara!av!daglig!drift! Produkten!skall!ej!förlora!sin!funktion!vid!normalt!bruk!(dörren!slås!igen)!
!! 18! K! Ej!skada!användaren! Inga!utstickande!detaljer,!vassa!kanter!eller!liknande!som!kan!skada!användaren!
!! 19! Ö! Lätt!att!rengöra! Med!hjälp!av!befintliga!hjälpmedel!som!vanligtvis!finns!i!ett!hem!(släta!ytor,!få!detaljer)!

27J03J2014!! 20! Ö! Estetisk!tilltalande!! Få!detaljer,!stilrent!och!naturligt!
! 21! Ö! Ej!blända!användaren! Inte!påverka!användarens!syn!negativt!vid!interaktion!med!produkten!
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Kravspecifikationen användes för att utvärdera det slutgiltiga 
konceptet och de viktade önskemålen för att utvärdera olika koncept 
och dellösningar under konceptutvecklingen. 

 

UNDERHÅLL!
!! 22! K! Inte!öka!dagens!rekommenderade!serviceintervall! max;!1!gång/år,!lås!2!ggr/år!
! 23! Ö! Kunna!bytas!ut!om!sönder! Utbytbara!delar!och!dylikt!

EGENSKAPER!
! 24! K! Livslängd! Minst!20!år!
! 25! K! Vikt! Max!5kg!
! 26! K! Max!storlek! 10!cm!i!diameter!på!utsida!och!5!cm!på!insida!!

07J03J2014! 27! Ö! Liten!energiförlust!vid!transport!av!ljus! Minimal!förlust!vid!transport!av!ljus!genom!dörr!
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Utifrån konkurrensanalysen, marknadsundersökningen och experi-
menten började nästa fas av projektet där syftet var att komma fram 
med idéer och koncept för att lösa det ursprungliga problemet men 
samtidigt uppfylla de krav och önskemål som återfinns i 
kravspecifikationen. Metoder som 6-3-5, brainsteering och 
brainwriting användes för att hitta olika dellösningar till 
delfunktionerna. Därefter användes en PICK-graf för att utvärdera de 
olika dellösningarna. Konceptklassificeringsträd användes för att 
utforska de olika lösningarna och en morfologisk tabell användes för 
att kombinera ihop dessa för att bilda koncept. Skisser användes 
sedan för att visualisera de koncept som framkommit under 
konceptgenereringen.  
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5.1 Inspirationsgivare vid idégenerering 
Två inspirationsgivare i form av boards skapades för att ge 
inspiration till de olika idégenereringarna under 
konceptgenereringsfasen.  
 

 
 

En board hade syftet att inspirera deltagarna till hur delfunktionerna 
skulle kunna lösas och den andra boarden inspirerade till vilken 
stämning produkten skulle förmedla. 

5.2 Visualisering av genererade idéer 
En brainsteering-session genomfördes där syftet var att få ner de 
idéer som framkommit under projektets gång på papper. Sessionen 
fokuserade på samtliga delfunktioner i funktionsträdet (samla, 
transportera, sprida och implementeras).  
 

 

Sessionen resulterade i enklare skisser som lagrades för att 
utvärderas.  

5.3 Idégenerering i grupp  
En kombination av brainsteering och 6-3-5-metoden med två boards 
som inspiration genomfördes i grupp bestående av två 
designingenjörer, två maskiningenjörer och två byggingenjörer i 
syftet att generera många lösningar.  

 

 

Boards 
Boards är bildcollage som används antingen för att visa vad som 
önskas att uppnå designmässigt med en ny produkt, en form av 
visuell kravspecifikation eller som inspirationskällor för att öka 
kreativiteten. Det finns även så kallade mood-boards där 
stämningen och huvudintrycket beskrivs som produkten önskas 
ge. Bilderna används som inspiration vilket kan hjälpa 
idéskapandet och styra det åt rätt håll (Österlin, 2010). 

Brainsteering 
Brainsteering innebär att ställa rätt frågor och att formulera 
problemet på rätt sätt. ”Key-problem” frågor som förklarar vad 
det är som ska lösas ställs istället för att lämna tyglarna fria för 
deltagarna då detta tyder på att tankarna låser sig och antalet idéer 
inte blir många alls. ”People perform worse when thinking 
”outside the box” than when they are ”thinking inside a [carefully 
designed] box” (Coyne, 2011). 

6-3-5-metoden 
6-3-5-metoden bygger på att sex medverkande blir informerade 
om problemet och sedan ritar ner tre idéer på lösningar till 
problemet innan pappret skickas vidare till nästa deltagare som 
kan inspireras (Pahl m.fl., 2007). När fem minuter har gått 
skickas pappret vidare, därifrån kommer namnet på metoden, sex 
personer, tre skisser och fem minuter (Österlin, 2010). 
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Idégenereringen genomfördes i tre omgångar med fokus på tre av de 
fyra delfunktionerna i funktionsträdet. Deltagarna fick i förväg reda 
på frågeställningarna för att undermedvetet bearbeta dem i förväg. 

• Samla in ljus: Hur kan man koncentrera/samla in så mycket 
ljus som möjligt till ett eller flera mindre områden på 
ytterdörren för att utnyttja så mycket dagsljus som möjligt på 
utsidan av lägenheten.  
 

• Transportera ljus: Hur kan man transportera ljus från 
utsidan av lägenheten till insidan via ytterdörren för att lysa 
upp hela hallen eller ett mindre område?  
 

• Sprida ljus: Hur kan man sprida det ljus som transporterats 
från utsidan av dörren via ett mindre område till insidan av 
dörren för att lysa upp så mycket som möjligt i hallen? 

En ny idégenerering utfördes med inriktning på de tre 
delfunktionerna samla in ljus, sprida ljus och implementeras i dörr. 
Idégenereringen var mer konvergent än den tidigare och fokuserade 
då på fiberoptik som lösning till delfunktionen transportera ljus. 
Detta bestämdes efter diskussion med uppdragsgivaren och därför 
fick frågorna korrigeras för denna idégenerering. Gruppen bestod då 
av sju personer, en blandning av examinerade och studerande 
designingenjörer. Brainwriting användes då som metod för att 
generera idéer och idéerna lagrades.  
 

 

Denna grupp fick också reda på frågeställningarna sju dagar innan. 
De korrigerade frågeställningarna är synliga nedan. I slutet av varje 
omgång ombads varje deltagare att presentera sina idéer varpå 
ytterligare tid gavs för att bygga vidare på de presenterade förslagen.  

• Samla in ljus: Hur kan man koncentrera ljuset utifrån för att 
få in så mycket ljus som möjligt in i kabeln/kablarna.  
 

• Sprida ljus: Hur skulle man kunna sprida ljuset/få det att 
upplevas som starkare än vad det egentligen är?  
 

• Implementeras i dörr: Hur kan en sådan produkt med 
fiberoptik implementeras i en dörr eller karm? 

 

 

 

Brainsteering 
Brainwriting är en idégenereringsmetod som är en variant av 
brainstorming. I Brainwriting sitter gruppmedlemmarna och 
dokumenterar sina idéer självständigt för att undvika att samtliga 
idéer som uppkommer kanaliseras. Efter 5-15 minuter så kan 
deltagarna titta på varandras idéer för att finna inspiration om det 
går långsamt eller alternativt skicka vidare sina idéer så att nästa 
deltagare kan vidareutveckla idén (Österlin, 2010). 
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5.3.1 Sammanställning av idéer  
Resultaten från de olika idégenereringarna samlades ihop i 
respektive delfunktion för att systematisk kunna hitta lösningar till 
varje delfunktion. Exempel på dessa ses i Figur 5.1 nedanför.  

 

Figur 5.1 Olika idéer som framkom under idégenereringarna uppdelade i 
dess delfunktioner. 

5.4 Utvärdering av idéer  
Resultatet från idégenereringarna sattes upp på en PICK-graf för att 
utvärdera de olika lösningarna, se Figur 5.2. En PICK-graf för varje 
delfunktion ställdes upp för att snabbt sålla bort de idéer som inte 
skulle fungera och för att välja de som kunde vara intressanta att 
jobba vidare med.  

 

 

Figur 5.2. PICK-grafen som användes vid utvärderingen. 

Metoden resulterade i grupperingar av lösningar i de olika boxarna 
”Possible”, ”Implement”, ”Challenge” och ”Kill”, där lösningarna i 
”Possible” har låg effekt och låg svårighet och lösningarna i ”Kill” 
har hög svårighet och låg effekt, osv. De grupperade lösningarna 
lagrades och diskuterades tillsammans med uppdragsgivaren. 

PICK-graf 
PICK-graf är en metod som används för att utvärdera många idéer 
och välja ut de mest användbara. 2x2 grafen används för att 
utvärdera olika idéer utifrån kostnad/ansträngning och 
effekt/påverkan (Metodbanken, 2013). 
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5.5  Kategorisering av lösningsförslag 
Konceptklassificeringsträd är en metod som användes för att 
systematiskt kartlägga samtliga möjliga lösningar och deras områden 
för att säkerställa att alla möjliga områden utforskats. 

 

Konceptklassificeringsträd skapades utifrån de idéer som 
framkommit under idégenereringarna, en för varje delfunktion som 
samla in, transportera, sprida och implementeras, BILAGA C: 
Konceptklassificeringsträd för ”samla” och ”transportera” och 
BILAGA D: Konceptklassificeringsträd för ”sprida” och 
”implementera”. De nya huvudområdena i 
konceptklassificeringsträden som framkom utforskades vidare för att 
finna fler lösningar. Resultatet gav fler lösningar i de olika 
huvudområdena. 

 

 

 

 

5.6 Morfologisk tabell  
Utifrån de idéer som sållats med metoden PICK-graf skapades en 
morfologisk tabell för att bilda koncept från dellösningarna.  

Tillsammans med de bästa lösningarna från PICK-grafen användes 
PNI-metoden för att urskilja de mest intressanta och positiva 
lösningarna från boxarna ”Possible” och ”Challenge” i PICK-grafen 
för att använda dessa i den morfologiska tabellen.  

 

Dessa placerades tillsammans med lösningarna från facket 
”Implement” i den morfologiska tabellen som kan ses i Figur 5.3. 
Den morfologiska tabellen bestod av delfunktionerna samla in, 
sprida och implementera.  

 

Konceptklassificeringsträd 
Metoden används för att samla ihop de liknande lösningarna till 
en gemensam funktion under grupper som exempelvis kemiska, 
elektriska eller mekaniska lösningar. Konceptklassificeringsträd 
används sedan för att finna nya grupper och identifiera ytterligare 
lösningar till de grupper som inte blivit tillräckligt utforskade. 
(Ulrich & Eppinger, 2012). 

PNI 
PNI står för positivt, negativt och intressant och är en metod som 
används för att lista olika idéers fördelar, nackdelar och de 
intressanta guldkorn som kan användas mer hos olika idéer 
(Österlin, 2010). 
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Diverse kombinationer från de olika lösningarna på delfunktionerna 
utifrån den morfologiska tabellen valdes för att skapa koncept. Först 
valdes de kombinationer som kändes mest intressanta och mest 
trovärdiga för att sedan välja några koncept av slumpartade 
kombinationer för kombinationer för att inte låsas fast vid det som 
ansågs vara mest troligt och intressant. Totalt nio lösningar på alla 
tre delfunktioner ger teoretiskt sätt 729 olika koncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologisk tabell  
En morfologisktabell används genom att först lista upp de olika 
delar eller delfunktioner som måste ingå i en produkt för att den 
skall fungera. Listan på delfunktioner får dock inte vara för lång 
för då kan antalet kombinationer av lösningar bli ohanterbart 
stora, ungefär fyra till åtta delfunktioner är lagom. De olika 
dellösningarna kombineras därefter för att tillsammans bilda en 
komplett lösning på ursprungsproblemet. Vissa av kombinatio-
nerna kommer vara en lösning, några tänkbara och ett stort antal 
omöjliga att genomföra. De mindre troliga lösningarna skulle 
kunna undvikas genom att endast de troliga och mest intressanta 
dellösningarna kombineras (Cross, 2008). 
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Figur 5.3 I den morfologiska tabellen kombineras lösningar på delfunktioner till mängder av helhetslösningar. 
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5.7 Visualisering av koncept  
Efter att olika kombinationer valts utifrån den morfologiska tabellen så 
gjordes skisser för att kunna presentera dessa för uppdragsgivaren. Nedan i  
Figur 5.4 ses exempel på två koncept (A. 3-4-4) och (B. 9-6-2). Bl.a. 
koncept A monteras på ovansidan av dörren och består av en 
Fresnel-lins på utsidan och en diffusor på insidan. Koncept B 
monteras som ett kikhål med en konvex lins på utsidan och kan 
riktas på insidan av dörren. Detta är fyra av ungefär 15 olika 
kombinationer som presenterades för uppdragsgivaren.  

 
 

 
Figur 5.4 Skisser från den morfologiska tabellen. A. Fresnel-linser, fiber och diffusor. B. Linser, fiber och riktbar diffusor. C. Fresnel-lins, fiber och riktbar 
diffusor. D. Prismor, fiber och prismor. 
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De mest intressanta lösningarna på delfunktionerna från koncept-
genereringen valdes ut för vidareutveckling. Kravspecifikationen 
och de viktade önskemålen påverkade vilka lösningar som valdes. 
Delfunktionerna kombinerades till hela koncept som testades och 
byggdes ihop till modeller i syfte att visualisera dem. Dessa 
utvärderades och sållades bort. Därefter skedde ett konceptval 
tillsammans med uppdragsgivaren av de koncept som kvarstod.  
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6.1 Val av dellösningar för vidareutveckling  
De valda kombinationerna från den morfologiska tabellen 
presenterades för uppdragsgivaren tillsammans med samtliga 
lösningar på de tre delfunktionerna. De lösningar som ansågs mest 
intressanta och lovande med avseende på kravspecifikationen valdes 
ut för vidareutveckling och tester.  

Insamlaren som bestod av linser i olika riktningar valdes ut då idén 
om att samla in ljus från olika riktningar var intressant. För att 
utforska vilket som fungerar bäst för att koncentrera ljus, valdes 
även speglar som ett alternativ till linser En riktbar spridare på 
insidan konstaterades även vara intressant för att inte blända 
användaren. Två delar som skruvas ihop likt dörrkiken valdes som 
lösning till delfunktionen ”Implementera i dörr” tillsammans med 
andra liknande lösningar.  

6.2 Vidareutveckling av valda dellösningar 
Nästa steg var att kombinera de valda dellösningarna samtidigt som 
andra idéer framkom, se Figur 6.1. Exempelvis uppkom idéer om en 
kupol bestående av Fresnel-linser som samlar in ljus från olika 
tidpunkter på dagen, rörliga speglar som reflekterar ljuset till önskat 
område, en vinklad spegel som riktar ljuset tillbaka mot dörren med 
små spalter som även släpper igenom en del av ljuset och 
lampliknande konstruktioner. 

 

 

Figur 6.1 Vidareutvecklade idéer. 

Parans kontaktades och frågan kring speglar som ett alternativ till 
linser ställdes. Linser valdes då speglar kräver fyra gånger högre 
toleranser vid tillverkningen och 10 % av ljuset går förlorat vid 
användning av speglar (Karl Richard Nilsson, personlig kontakt, 
2014).  

6.3 Visualisering av koncept 
För att utvärdera de nya och gamla dellösningarna och koncepten, 
skapades modeller i syfte att visualisera och testa dem. Modeller 
skapades av de lösningar och koncept som det fanns tillgängligt 
material till.  
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Nödvändiga material som fiberkablar, linser, IR-filter, och olika 
typer av sandpapper införskaffades för att kunna skapa modeller. De 
fiberoptiska kablarna slipades med hjälp av de olika sandpappren 
stegvis efter grovhet på pappret för att få en så jämn och fin yta som 
möjligt. En miniatyr av en trädörr med ett hål i byggdes med 
skyddande väggar på insidan och en nedfällbar lucka för att minska 
ljusinsläppet från andra källor och därmed representera den 
mörkbelagda hallen, Figur 6.2. Koncepten placerades i dörren och 
testades.  

 

Figur 6.2 Mini dörren. 

6.3.1 Linser i olika riktningar 
Först skapades en modell som representerade koncept med en lins i 
en riktning, se Figur 6.3. En Fresnel-lins monterades fast på en 
modell tillsammans med ett cirkulärt fiberoptisk knippe på en cm i 
diameter. Resultatet visade att linsen fungerar bra för att samla in 
ljuset i en position då solen stod rätt mot linsen. I de andra 
positionerna hamnade fokus inte på knippet vilket ledde till att dessa 
koncept föll bort.  

Modeller 
Modeller är tydliga och bra att använda för att visualisera och 
förstå hur de olika koncepten fungerar i praktiken. Modeller är 
viktiga för att upptäcka oväntade fenomen och kan minska 
risken för kostsamma iterationer (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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Figur 6.3 En modell för att testa en lins i en riktning. 

Bikupekonceptet byggde på flera ihopsatta linser i olika riktningar 
för att få in ljus i kablarna oavsett var solen befann sig under dagen. 
En modell bestående av tre linser i olika riktningar byggdes för att 
kunna testa konceptet, se Figur 6.4.  

  

Figur 6.4 Bikupekonceptet, linser i tre olika riktningar. 

Insamlingen fungerade bra under tre positioner på solen då fokus 
hamnade rätt. Resterande positioner på solen ledde till att 
fokuspunkten inte träffade det lilla knippet av fiberoptik med en 
cirkulär kärna på en cm i diameter. Vid användning av ett större 
knippe vandrade fokuspunkten på knippet då solen rörde sig vilket 
innebär att en liten del av knippet lyses upp på olika ställen under 
dagen. 

6.3.2 Frostat glas för insamling 
Möjligheten att använda frostat glas som transport- och insamlings-
metod testades genom att en tunn skiva med frostad plast 
monterades inuti ”dörren”, se Figur 6.5.  

 

Figur 6.5 En modell med frostat glas. 

Frostat glas fungerade bra oavsett vart solen stod och att det inte 
behövde någon fokusering för att lysa upp likvärdig med de 
fiberoptiska koncepten en solig dag. Dessutom fungerar frostat glas 
bra en molnig dag. Problemet kvarstod dock att detta inte ger 
tillräckligt insynsskydd, vilket måste åtgärdas eller kringgås. 
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6.3.3 Effekten av fokuspunktens storlek 
Syftet med testet var att få reda på vad som gav bäst belysning med 
hänsyn till ljusets riktning; ett litet knippe fiber som utsätts för en 
liten stark fokuspunkt eller ett stort knippe fiber som därmed utsätts 
för en större och svagare fokuspunkt men samtidigt har många fler 
fiberoptiska kablar. 

Två modeller skapades och placerades inuti ”dörren” en solig 
respektive molnig dag för att se vilket som fungerade bäst, se Figur 
6.6. En halvmåne av speglar användes för att jämföra hur mycket 
ljus som spreds och gick igenom. När linsen placerades nära knippet 
bildades en liten fokuspunkt med hög ljusintensitet och därför lades 
ett IR-filter till på den vänstra modellen som hade en diameter på 0,3 
cm. I den högra modellen var linsen placerad längre ifrån och då 
blev fokuspunkten större och ljusintensitet lägre på knippet med en 
diameter på en cm.   

 

 

Figur 6.6 Vänster: litet knippe (0,3 cm) vs. Höger: stort knippe (1 cm). 

Det mindre knippet gav högst lux-värde och var effektivast att rikta 
en solig dag men det större knippet fick ett högre lux-värde en 
molnig dag. Resultatet var väntat eftersom båda knippena utsattes 
för samma diffusa ljus den molniga dagen och det större knippet som 
består av fler kärnor kunde transportera mer ljus. 

 

 



! 56! Toni!Maric!&!Ida!Evervall 

6.3.4 Spridning av ljus på insida 
En diffusor skapades med hjälp av plexiglas som slipades med 
sandpapper för att testa en lösning till delfunktionen sprida ljuset och 
kravet avblända, se Figur 6.7. 

 

Figur 6.7 Diffusor av slipat plexiglas. 

Ljuset från en solig dag spreds och den bländande effekten undveks 
på så sätt. En molnig dag var effekten inte noterbar med diffusor. 

Ett spaltsystem bestående av speglar kan sprida det inkommande 
ljuset och samtidigt låta ljuset lysa igenom de dagar då det är 
molnigt. En modell skapades för att testa lösningens kapacitet, se 
Figur 6.8.  

 

Figur 6.8 Spegelspalter. 

Spaltsystemet fungerade bra för att släppa igenom och avblända det 
inkommande ljuset. Under en molnig dag blockerade inte 
spaltsystemet det svaga ljuset som en lösning utan spalter hade gjort.  

6.3.5 Resultat från modellerna 
Utifrån de modeller som skapades kunde följande slutsatser dras 
kring de olika koncepten och lösningarna. Vid insamling av ljus så 
kommer ett koncept som samlar in ljus från en riktning inte att 
fungera i och med att solen rör på sig under dagen. Det leder till att 
fokuspunkten bara kommer träffa det fiberoptiska knippet vid ett 
tillfälle (då solen står i rätt position mot linsen).  
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6.4 Biomimik 
Därefter utforskades olika idéer på hur det var möjligt att samla in 
ljus från olika riktningar eller på något sätt följa solen utan 
elektricitet. Biomimik användes som underlag för att få inspiration 
från naturen. 

 

Tankar hamnade på växter som följer solen genom fototropism 
vilket bygger på att celler i växten sväller beroende på vart solen 
strålar på den och detta gör att växten vinklas mot solen för maximal 
sol-upptagning (Nationalencyklopedin, 2014b), se Figur 6.9.  

 

 

Figur 6.9 Fototropism, (Wikipedia, 2014).   

Fototropiska material söktes för att få linsen att följa solen likt 
växterna. Inget liknande material hittades utan ledde istället in på 
termiska bimetaller.  

Termiska bimetaller är metaller som kröker sig beroende på var 
metallen blir varm/belyses. Dock avskrevs idén om att använda 
bimetaller då det bedömdes att böjningen av en sådan bi-metall 
förmodligen inte skulle vara tillräcklig för att följa solen i detta 
projekt (Lennart Ljungberg; lektor integrerad produktutveckling. 
Högskolan i Skövde. 2014-04-04).  

 

 

Biomimik 
Biomimik kommer från det grekiska ordet bios som betyder liv 
och mimesis som betyder imitation. Biomimik bygger på att 
studera naturen för att kopiera eller inspireras av dess design och 
processer för att lösa människans problem. Biomimik är ett 
annorlunda sätt att se på naturen och värdera det och bygger inte 
på vad det går att utvinna från naturen utan vad det går att lära sig 
av naturen. (Benyus, 1997).  
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6.5 Val av koncept  
Resultaten som framkom med hjälp av modellerna diskuterades 
tillsammans med uppdragsgivaren. Problematiken med att inte 
kunna följa solen och att alla dörrar inte har tillgång till direkt ljus 
diskuterades för att välja en inriktning för projektet. Inriktningen 
valdes till att produkten i första hand skulle utnyttja indirekt ljus för 
att markera dörrens position, i andra hand valdes produkten att 
kunna utnyttja solljuset då direkt ljus finns tillgängligt för att lysa 
upp hallen.  

Utifrån diskussionen med uppdragsgivaren och modellerna så valdes 
det så kallade bikupekonceptet bland de olika koncept och del-
lösningar som presenterats för uppdragsgivaren, se Figur 6.10. 
Bikupekonceptet bygger på flera ihopsatta hexagonala linser som 
fångar in ljus/solstrålar från alla möjliga vinklar och sedan 
koncentrerar in dessa i ett knippe med fiberkablar som då alltid 
kommer att vara belyst av en eller flera linser. Molniga dagar med 
indirekt ljus kommer det att lysa upp likvärdigt med frostat glas.  

Det frostade glasets möjligheter diskuterades och att det kunde vara 
möjligt att kringgå insynsproblemet, dock ansågs fiberoptiken ge ett 
bättre insynsskydd än de frostade glaset vilket sedan testades. En 
annan anledning var att uppdragsgivaren redan hade produkter i 
frostat glas på marknaden och var mer intresserade av en produkt 
med fiberoptik, som samtidigt ger bättre insynsskydd än frostat glas.  

Frostat glas jämfördes mot fiberoptikens insynsskydd med hjälp av 
minidörren. Resultatet var snarlikt och det var svårt att uppfatta 
rörelser då utsidan av dörren var belyst och insidan mörklagd. Med 

linser blev det svårare att urskilja rörelser då dessa förstorade och 
förvrängde bilden från utsidan. 

 

 

Figur 6.10 Skisser på bikupekonceptet. 
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Efter att ett bikupekonceptet valts tillsammans med uppdrags-
givaren så gavs det namnet det ”BeeLight”. I konceptutveckling 
och detaljdesign-fasen optimerades BeeLight för att samla in både 
indirekt och direkt ljus. Riktlinjer inom DFMA (Design for 
Manufacturing & Assembly), DFDA (Design for Disassembly), 
och DFE (Design for Environment) användes under 
konceptutvecklingen. Konstruktion av kärna, insamlare, insida och 
implementation utvecklades. Materialval utgick ifrån olika 
leverantörer idag och en livscykelanalys utfördes för att utvärdera 
BeeLights påverkan på människa, samhälle och miljö under dess 
livscykel. 
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7.1 Riktlinjer som användes under 
konceptutvecklingen 

Riktlinjer enligt DFA, DFDA och DFM användes vid utvecklandet 
av samtliga delar till BeeLight i syftet att förenkla dess montering, 
demontering och minska tillverkningskostnaderna. 

 

 

 

 

Dessa metoder fanns i åtanke under denna del av projektet för att 
optimera BeeLight och dess olika delar. De viktade önskemålen 
påverkade också utvecklingen av BeeLight och dess olika funktioner 
för att säkerställa att de viktigaste uppfylldes.  

7.2 Konstruktion av fiberoptisk kärna  
Första steget var att optimera transporten av ljus i bikupekonceptet. 
Frågor som hur de fiberoptiska kablarna skulle sitta inuti produkten 
undersöktes och hur stor kärnan/knippet skulle vara.  

Först behövde storleken på BeeLights kärna med de fiberoptiska 
kablarna bestämmas då detta påverkade storleken på insamlaren och 
hur mycket ljus som kunde transporteras in. Ett test med två olika 
storlekar på kärnor genomfördes i syfte att se hur stor ljusskillnaden 
var. Testet genomfördes på ett knippe med diametern 1,5 cm och ett 
på 3 cm gjorda av det tillgängliga materialet med plastfibrer med 
kärnor på 1,5 mm (Figur 7.1). 

DFMA 
DFM – Design for Manufacturing används för att minska 
tillverkningskostnaderna. Kostnader för olika komponenter 
minskas genom att förstå tillverkningsprocessen och genom 
modifikationer eller standardisering (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
DFA – Design for Assembly används för att förenkla 
monteringen av en produkt. Denna kan göras genom att minska 
antalet moment för montering av en produkt eller byta ut/ta bort 
en viss komponent helt och håller genom att integrera dess 
funktion i en annan komponent (Ulrich & Eppinger, 2012). 

DFD 
DFD – Design for Disassembly används för att förenkla 
demonteringen av en produkt. Några av riktlinjerna i DfD är att 
minimera antalet varierande delar, göra så att fler delar är gjorda i 
samma material och se till att materialen är återvinningsbara. Det 
är även bra att använda sig av igenkännbara demonterings-
metoder. (Desai & Miltal, 2005) 
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Figur 7.1 Litet (1.5 cm) resp. stort knippe (3 cm) en solig dag med indirekt 
ljus. 

Kärnorna placerades i mini-dörren och lux-värdet mättes upp med 
hjälp av en lux-mätare. Ingen lins användes för enkelhetens skull. 
Mätaren placerades lika nära som i de tidigare experimenten (ca 5 
centimeter) och gav följande resultat i Tabell 7.1. 

Tabell 7.1 Litet vs stort knippe. 

Enhet: [Lux] Litet knippe Stort knippe 
Referens  30 55 
Indirekt ljus 370 1 650 
Direkt solljus 590 2 800 
 
Resultatet visade att det större knippet fungerade bättre för både den 
soliga och den molniga dagen, vilket även var bekräftat sedan 
tidigare av de tidigare experimenten. Utifrån testet så gav det större 
knippet ca 4,5 gånger högre lux-värden i jämförelse med det mindre. 

Resultaten diskuterades tillsammans med uppdragsgivaren som 
p.g.a. säkerhetsskäl helst inte ville ha ett hål större än en cm i dörren.  

Efter diskussion med uppdragsgivaren valdes en storlek på knippet 
till två cm med hänsyn till resultatet från testet och de tidigare 
experimenten i kapitel tre. 

7.3 Konstruktion av insamlare till BeeLight 
När kärnans storlek var fastställd var nästa steg att bestämma form, 
storlek och antal på linserna för att effektivisera BeeLights 
insamlare.  

7.3.1 Form på linserna 
I Figur 7.2 ses två koncept för att effektivt placera linser i olika 
riktningar. Modeller skapades för att utvärdera de olika koncepten 
mot varandra. Till vänster en ses en lermodell på hexagonala former 
som effektivt sparar plats likt systemet i en bikupa och till höger en 
lermodell på ett spaltsystem.  

 

Figur 7.2 Vänster: bikupekonceptet med hexagonala linser. Höger: 
kvadratiska linser placerade i spalter.  
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Utifrån modellerna och diskussion med uppdragsgivaren så valdes 
de hexagonala formerna likt de i bikupan som på effektivast sätt tar 
tillvara ytan för att samla in ljus. En modell skapades med hjälp av 
CAD-programmet Creo för att utvärdera om det var möjligt att sätta 
samman de hexagonala linserna. Resultatet är synligt i Figur 7.3 och 
visar att det var mycket svårt att vinkla de hexagonala formerna utan 
att de överlappade varandra. Större vinkel ledde till större 
överlappning. 

Konstruktionen av fotbollar med en pentagon i mitten med 
hexagoner runt omkring studerades då vidare, se Figur 7.3.  

 

 

Figur 7.3 Pentagon omringad av hexagoner till vänster och endast 
hexagoner till höger. 

”Fotbollskonstruktionen” fungerade och ingen överlappning uppstod 
mellan linserna. 

7.3.2 Storlek och vinklar på linser   
Nästa steg var att bestämma storleken på linserna och deras vinkel 
vilken påverkades av den fiberoptiska kärnans storlek och de 
fiberoptiska kablarnas acceptansvinkel som strålarna måste infalla i. 

!"ä!"#$!%&'! = !"#!"#!!!"  (1) 

För att räkna ut acceptansvinkel användes först ekvation (1) för att 
räkna ut gränsvinkeln för de fiberoptiska kablarna. De fiberoptiska 
kablarna på 1,5 mm har ett NA-värde på 0,5 (Industrial Fiber Optics, 
2014). Detta ger en gränsvinkel på 30 grader enligt ekvation (1), 
vilket ger en acceptansvinkel på 60 grader för varje fiberoptisk 
kabel, detta illustreras i Figur 7.4.  

Hexagoner  
Naturen är känd för att vara ekonomisk och vill använda så lite 
material som möjligt för att kunna utföra en uppgift. Tre-vägs-
korsningar på 120 grader är vanligt förekommande i naturen för 
att sätta samman olika delar med hjälp av hexagoner (Asknature, 
2014a).  
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Figur 7.4 Insamlarens storlek och vinkel. 

Vinkeln mellan de hexagonala linserna och den pentagonala måste 
vara 30 grader för att de hexagonala linserna skall ligga parallellt 
med gränsvinkeln för de yttre fiberkablarna och på så sätt 
koncentrera in ljuset inom acceptansvinkeln, se Figur 7.4.  

Med avseende på kärnans storlek två centimeter och dess 
acceptansvinkel så valdes lämplig storlek på linserna utifrån 
leverantörens utbud. Standardiserade kvadratiska linser med sidorna 
två centimeter valdes för att kunna få en tillräckligt stor fokuspunkt. 
Dessa linser skall sedan bearbetas för att skapa hexagoner och 
pentagoner med sidorna 1 cm. Linserna skall sedan monteras 
samman med exempelvis het gassvetsning som smälter samman 
linserna vid kanterna med hjälp av tunna plaststrimmor av samma 
material (CES Edupack, 2013). På så sätt kommer endast minimalt 

utrymme för material att behövas mellan linserna för att hålla dessa 
samman. 

Linserna bestämdes att monteras fast på en solid konvex halvkupol i 
samma material för att hållfasthetsegenskaperna skulle förstärkas på 
insamlaren, se Figur 7.5. Syftet var att förstärka de 
hållfasthetsmässiga egenskaperna hos insamlarna då ljusstrålarna 
inte bryts förrän de byter medium (Karl Richard Nilsson, personlig 
kontakt, 2014) vilket leder till att en direktmontering på halvkupolen 
gör att fokuspunkten inte ändrar riktning. Monteringen av linserna 
på halvkupolen bestämdes att göras med exempelvis het 
gassvetsning (CES Edupack, 2013). 

 

Figur 7.5 De ljusinsamlande linserna. 

60° 

30° 
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För att få dessa linser att fokusera in i den två centimeter stora kärna 
med en acceptansvinkel på 60 grader gjordes beräkningar och 
skisser. Pentagonen i mitten bestämdes till att ha en fokuspunkt med 
ett avstånd på 18 mm (röd) och Hexagonerna runt om till 12 mm 
(blå), se Figur 7.6. Detta innebar att samtliga linser har rätt avstånd 
från kärnan för att få starkast möjliga ljus.  

 

Figur 7.6 BeeLights insamlare och linsernas fokuspunkter. 

7.3.3 Är en hel insamlare nödvändig?                                  
Med avseende på att solen oftast står högt på himlen utforskades 
möjligheten att ha en insamlare med endast den övre halvan täckt av 
linser. Fördelar och nackdelar med att använda en hel insamlare 
listades upp i en tabell för att avgöra om fördelarna överväger 
nackdelarna som kan ses i Tabell 7.2. 

 

Tabell 7.2 Fördelar resp. nackdelar med en hel insamlare. 

FÖRDELAR  NACKDELAR  
Monteringsmässigt enklare 

med symmetrisk del 
Dyrare, fler linser 

Insyn förvrängd över hela 
insamlaren 

Finns inte mycket ljus att 
koncentrera från mark 

Enklare att tillverka 
symmetrisk 

 

Möjlighet att reflektera in ljus 
från marken 

 

 
Det som avgjorde att en hel insamlare valdes var att insynen 
förvrängs över hela insamlaren vilket försvårar insynen bättre än den 
halva insamlaren. Därför valdes en hel insamlare istället för en halv. 

7.3.4 Avlägsna värme från fokuspunkt 
Den värme som uppstår i fokuspunkten från linserna kan orsaka 
skador på de fiberoptiska kablarna och därför utforskades så kallade 
infraröda-filter (IR-filter).  

IR-filtret fungerar som en spegel och reflekterar det inkommande 
IR-ljuset som bär störst andel av värme men släpper igenom de 
andra våglängderna (Valberg, 2005). 

För att undvika skador på den fiberoptiska kärnan vid soliga dagar 
implementerades ett IR-filter i BeeLight. Detta IR-filter har lika stor 
diameter som kärnan (två cm) för att skydda samtliga fiberoptiska 
kablar. 
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7.4 Konstruktion av BeeLights spridare 
Nästa uppgift var att utveckla en spridare till BeeLight som 
uppfyllde de olika krav som erhållits utifrån marknads-
undersökningen. Ett av de högst viktade önskemålen var att inte 
blända användaren och att kunna stänga av ljusinsläppet helt och 
hållet.  

7.4.1 Att förhindra bländning 
För att kunna förhindra bländning gäller det även att förstå när och 
hur bländning uppstår. Bländning definieras som svårighet att se vid 
starkt eller reflekterande ljus. Bländning kan ske när ögat utsätts för 
ljus med hög luminans i en specifik vinkel. En annan faktor som 
avgör hur stark bländningen blir är ögats adaption, vilket är ögats 
förmåga att anpassa sig till starkt ljus. Det finns olika typer av 
bländning; direktbländning, reflexbländning och kontrastbländning. 

• Direkt bländning innebär att ljuset kommer från en specifik 
ljuskälla; solen eller en lampa, i detta fall kan bländningen 
lätt åtgärdas genom att dra för en gardin eller vrida bort 
lampan.  

• Reflexbländning innebär att ljuset reflekteras på en yta och 
därefter träffar och därmed bländar ögat.  

• Kontrastbländning innebär som det låter när det är stora 
kontraster mellan ljuskällan och dess bakgrund. Stora 
ljusskillnader i synfältet ger kontrastbländning (Starby, 
2006).    

BeeLight som implementeras i entrédörren kan utsätta människan 
för direkt bländning, detta kan åtgärdas genom att diffusor appliceras 
framför den fiberoptiska kärnan vilket gör att strålarna reflekteras 
inuti materialet och distribueras. Kontrastbländningen kan också 
åtgärdas med hjälp av en diffusor som distribuerar det annars 
fokuserade ljuset och minskar kontrasten. 

Resultatet blev att en diffusor valdes till insidan av BeeLight med 
avseende på att den fungerar bäst av de olika lösningarna för att 
markera dörren en molnig dag och för att den avbländar en solig dag. 
En diffusor valdes även därför att den var enklast och billigast.  

7.4.2 Kunna stänga av ljuskälla 
Med avseende på kundkravet att kunna stänga av ljusinsläppet helt 
och hållet utforskades olika alternativ. Ett täcklock blev resultatet 
med tanke på det var det billigaste alternativet som utgår från redan 
befintliga lösningar. 

7.5 BeeLights implementation i dörr 
Med avseende på kundkraven enkel att montera och inte skada 
användaren valdes en implementering likt dörrkiken tillsammans 
med uppdragsgivaren. Dörrkiken monteras ihop med två höljen som 
skruvas ihop och även BeeLight bestämdes att monteras ihop med 
två höljen. Implementationen ansågs säkrast och med faktumet att 
det redan fanns implementerat på marknaden tydde på att det 
fungerade för de olika säkerhetskraven. 

Tillverkningspriset hos BeeLight minskades genom att använda 
standardiserade M3-gängor för att skruva ihop BeeLight. M3-gängor 
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valdes eftersom leverantören idag använder dessa gängor i sin 
dörrkik. Efter att ha utforskat uppdragsgivarens tillverkningsprocess 
insågs även att de redan idag har möjligheten att göra den 
bearbetning på sina dörrar idag som krävs för BeeLight utan att köpa 
in andra verktyg.  

7.6 Materialval för BeeLights olika delar 
Materialvalet utgicks ifrån olika leverantörers utbud på material för 
de olika delarna, se Tabell 7.3 

Tabell 7.3 Materialet hos de olika delarna utifrån leverantörernas utbud. 

Del Material Leverantör 
 

Insamlare PMMA 
(Polymetylmetakrylat) 

(A.W.I. Industries 
(USA) inc, 2014). 

IR-filter Borosilikatglas (Präzisions Glas & 
Optik, personlig kontakt 
via mail, 2014). 

Fiberoptiska 
kablar 

PMMA 
(Polymetylmetakrylat) 

(Industrial Fiber Optics, 
2014) 

Mantelhölje PTFE (teflon) (Industrial Fiber Optics, 
2013) 

Hölje Mässing (Roca Industry AB, 
2008) 

Diffusor PMMA 
(Polymetylmetakrylat) 
 

(Präzisions Glas & 
Optik, personlig kontakt 
via mail, 2014). 

Täcklock Mässing (Roca Industry AB, 
2008) 

7.7 Miljöaspekter hos BeeLight 
För att minska miljöpåverkningarna hos BeeLight användes olika 
riktlinjer inom ”Design For Environment” som hjälper till att öka 
förståelsen för en produkts påverkan på miljö, människa och 
samhälle. 

 

7.7.1 Livscykelanalys 
En livscykelanalys genomfördes på BeeLight i syftet att se hur 
produktens material påverkar naturen, människan och samhälle 
under dess livscykel. Materialen på BeeLight olika delar utgick från 
de material som leverantörerna erbjuder idag. Dessa material och 
alternativ på material undersöktes med hjälp av programmet CES 
Edupack (2013).  

DFE 
DFE – Design for Environment används för att minimera eller 
eliminera de effekter på miljön en produkt har under dess 
livscykel samtidigt som produktens kvalité inte försämras utan 
snarare förbättras. Det finns riktlinjer som används för att hitta 
de delar som påverkar miljön och för att förhindra dessa (Ulrich 
& Eppinger, 2012).  
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Figur 7.7 Faserna i en produkts livscykel, (Gröndahl & Svanström, 2010).    

Den största delen av produkten, höljet och täcklocket, består av 
mässing. Alternativet Aluminium undersöktes med hjälp av CES 
Edupack. Aluminium har en lägre densitet och är fullt 
återvinningsbart likt mässingen, men kräver mer energi och har 
högre koldioxidutsläpp vid förädling av dess råvaror. 
Hållfasthetsegenskaperna är också sämre i jämförelse med 
mässingen. Därför ses mässing som det bästa alternativet. 

Fiberkablarna, linserna och diffusorn på insidan består av det 
transparenta plastmaterialet PMMA. Mantelhöljet kring kärnan av de 
fiberoptiska kablarna består idag av PTFE (Industrial Fiber Optics, 
2014). Höljets syfte är främst att hålla de fiberoptiska kärnorna på 
plats i ett knippe. I BeeLight är den fiberoptiska kärnan skyddad av 
höljet i mässing vilket leder till att höljet runt kärnan endast skall 
fungera för att samla ihop kärnan. Därför föreslås en variant av 
PMMA som är lite mjukare för mantelhöljet vilket skulle innebära 
färre delar av olika material. 

IR-filtret består av borosilikatglas med en optisk beläggning på ytan. 
Anledningen till brorsilikatglas används är att den klarar av 
temperaturer upp till 602°C eftersom IR-filtret vid användning kan 
utsättas för höga temperaturer och därför föreslås just borosilikatglas 
(Präzisions Glas & Optik, personlig kontakt via mail, 2014). Ett 
alternativ skulle kunna vara PMMA för att minska antalet olika 
material i BeeLight enligt DFDA. Dock tål PMMA endast 
temperaturer upp till 165°C (CES Edupack, 2013). Eftersom 
dörrarna idag måste uppfylla kraven på brandsäkerhet och tempera-
turer på 200 grader behölls borosilikatglas för att BeeLight skall 
uppfylla kravet tillsammans med diffusorn. 

Livscykelanalys 
I en livscykelanalys beaktas hela produktens livscykel från 
extraktion av råvaror till avfallshanteringen (Figur 7.7). Syftet är 
att se helheten av produktens påverkan/effekt på människa, 
samhälle, miljö och ekonomi under alla de faser den går igenom. 
Exempelvis påverkan av råvaruuttag, utsläpp av gifter vid 
förädling, transport, användandet och vid avfallshantering. Det 
gäller att inte fokusera på endast en fas i cykeln, exempelvis 
utsläpp vid tillverkning utan ta hänsyn till alla aktiviteter i cykeln 
(Gröndahl & Svanström, 2010).    
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Ett alternativt material till diffusorn skulle kunna vara PVC som 
kräver mindre energi och koldioxidutsläpp vid tillverkningen och 
återvinningen. PVC har även liknande optiska egenskaper som 
PMMA (CES Edupack, 2013). Med hänsyn till metoden Design for 
Disassembly och kravet på brandtålighet då dörren var tvungen att 
tåla upp till 200 grader valdes borosilikatglas för att förhindra värme 
från att transporteras genom produkten.  

7.7.2 Diskussion 
Mantelhöljet som endast är till för att hålla de fiberoptiska kablarna i 
en kärna skulle eventuellt kunna bestå av någon styv, biologiskt 
nedbrytbar plast. Detta hade dock försvårat demonteringen då varje 
fiberoptisk kabel skulle tvingas avlägsnas från höljet innan 
återvinning. Om både mantelhölje och fiberoptiska kärnor är i 
samma material behövs ingen demontering av kärnor från 
mantelhölje.  

Det största miljömässiga problemet hos BeeLight är delarna som är 
gjorda i plast, vilket inte är skapat av förnyelsebara resurser. Dock är 
plasterna PMMA och PTFE återvinningsbara (CES Edupack, 2013). 
Tankar hamnade på alternativa material som att använda glas istället 
för plastdelarna. Exempelvis borosilikatglas som är återvinningsbart 
men även detta är inte gjort på förnyelsebara råvaror.  

Ett förslag skulle också vara att uppdragsgivaren som säljer dörrarna 
till hyresvärdarna och privatpersonerna har så kallad ”Product 
Stewardship” för deras dörrar och BeeLight. Detta innebär att 
uppdragsgivaren har ansvar och underhåller produkten under hela 
dess livscykel för att sedan ta ansvar för den efter att dess livslängd 

gått ut genom att återvinna eller återanvända materialet. Det skulle 
innebära mindre avfall och ett bättre återanvändande av materialet i 
BeeLight (Lane & Watson, 2012). 
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Resultatet på BeeLight presenteras i form av CAD-renderingar. 
CAD användes för att skapa en digital modell och för att skapa 
fotorealistiska renderingar. De olika funktionerna hos BeeLight 
förklaras från insamlare till täcklock. Även monteringen av BeeLight 
förklaras i form av en sprängskiss. 
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8.1 Funktioner hos BeeLight 
BeeLight är en helt ny lösning som i första hand markerar dörren 
under dagar med indirekt ljus, se Figur 8.1. De olika funktionerna 
hos BeeLights är förklarade mer i detalj i detta kapitel.   

 

Figur 8.1 BeeLight. 

8.1.1 Höljet 
BeeLight består av två delar i kromad mässing som bildar ett hölje. 
Del ”A” monteras från utsidan på dörren och del ”B” monteras från 
insidan. Linsen skruvas fast på den nedre delen av del ”A” med M3-
gängor i form av en cirkulär ram, se Figur 8.2. 

 

Figur 8.2 Del ”A” som monteras från dörrens utsida. 

Del ”B” skruvas sedan samman med del ”A” med hjälp av invändig 
M3-gänga från varsitt håll på dörren och bildar ett skyddande hölje 
för BeeLight, se Figur 8.3. 

 

Figur 8.3 Del ”B” som monteras från dörrens insida.  

8.1.2 Fiberoptisk kärna 
Inuti höljet finns en cirkulär kärna med två cm i diameter fylld med 
fiberoptiska kablar i materialet PMMA. Dessa 1.5 mm tjocka kablar 
omsluts sedan av ett mantelhölje i materialet PMMA för enklare 
montering och återvinning, se Figur 8.4. 
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Figur 8.4 Fiberoptisk kärna. 

8.1.3 Den insamlande linsen 
Den insamlande linsen består av totalt sex konvexa linser monterade 
på en konkav kupol. Både linser och kupol är i materialet PMMA. 
En lins i form av en pentagon omringas av fem linser i hexagonala 
former som med deras effektiva utrymmesparande alltid har minst en 
lins som fokuserar dagsljuset från solens olika positioner, se Figur 
8.5.   

 

Figur 8.5 Den insamlande linsen. 

När solen rör sig under dagen fokuserar linserna dagsljuset in i 
fiberkablarna och fokuspunkten vandrar på så sätt längs med knippet 
när solen träffar de olika linserna på insamlaren, se Figur 8.6. 

 

Figur 8.6 Linsernas olika fokuspunkter beroende på solens position. Fokus 
vandrar längs med knippet under dagen. 

Den insamlande linsen är enkel att rengöra med hjälp av en fuktig 
trasa tack vare den konvexa formen på linsen. Linserna på den 
insamlande linsen förvränger och försvårar insynen hos BeeLight.  

8.1.4 Täcklock 
Till BeeLight hör ett täcklock gjort i kromad mässing med hänsyn 
till kravet att kunna stänga av ljusinsläppet, se Figur 8.7. Det 
framgick under marknadsundersökningen att de lägenhetsboende 
ville ha möjligheten att försluta en ljusgenomsläppande produkt. 
Täcklocket monteras på del ”B” innan ihopmonteringen och kan 
sedan sluta för ljusinsläppet hos BeeLight vid önskade tillfällen. 
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Figur 8.7 Täcklocket. 

8.1.5 IR-filter 
BeeLight har ett IR-filter gjort i borosilikatglas med en film på vars 
syfte är att reflektera bort de infraröda våglängderna ur solljuset för 
att förhindra värmeskador på de fiberoptiska kablarna, se Figur 8.8. 

 

Figur 8.8 IR-filtret. 

8.1.6 Diffusor 
Med BeeLight tillkommer en diffusor som placeras inuti del ”B”. 
Diffusorn är den synliga delen av BeeLight på insidan av dörren. 
Den är tillverkad i borosilikatglas och har huvudfunktionen att 
avblända en dag med direkt ljus och att försvåra insynen, se Figur 
8.9. 

 

Figur 8.9 Diffusor placeras inuti del ”B”. 

8.2 Montering 
För att montera ihop BeeLight behövs endast ett hål i dörren med en 
diameter på strax över 20 mm och en mejsel eller liknande redskap 
för att dra åt M3-gängorna i del ”A” och ”B”. 

Först placeras den insamlande linsen ovanpå del ”A” och monteras 
fast genom att skruva den cirkulära ramen tills linsen sitter fast 
stadigt som till vänster i Figur 8.10. Nästa steg är att vända den upp 
och ner och placera IR-filtret tillsammans med den fiberoptiska 
kärnan på insidan som till höger i Figur 8.10. 
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Figur 8.10 Montering av del ”A”. 

Efter detta placeras del ”A” med den insamlande linsen på utsidan av 
entrédörren och monteringen av del ”B” startas. 

Del ”B” monteras ihop genom att placera över täcklocket och 
placera diffusorn inuti höljet som sedan stannar vid ett stopp vid den 
nedre kanten av del ”B”, se Figur 8.11. Del ”B” placeras sedan på 
insidan av entrédörren och monteringen av BeeLight är redo. 

 

Figur 8.11 Montering av del ”B”. 

För att montera ihop del ”A” och del ”B” krävs endast en mejsel 
eller liknande för att dra åt delarna tillsammans med hjälp av 
utskärningar som finns längst ner på del ”B”, se Figur 8.12.  

En BeeLight som är färdigmonterad från sidan är synlig i Figur 8.13 
och framifrån i Figur 8.14. 
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Figur 8.12 Montering av del ”A” och ”B”. 

 

Figur 8.13 Färdig ihopmontering i dörr.  

 

Figur 8.14 Insamlande linsen på utsidan av dörren. 

För att visa samtliga delar så gjordes en form av sprängskiss som 
visar samtliga komponenter i produkten BeeLight, se Figur 8.15. 

 

Figur 8.15 Sprängskiss på BeeLight och dess olika komponenter. 

Med avseende på kravet att BeeLight skulle installeras på olika 
dörrar medför även detta olika tjocklekar på dörrarna. Tjocklekarna 
på dörrarna varierar mellan 58 mm och 62 mm.  
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Med tanke på att fokuspunkten från linsen alltid måste befinna sig i 
rätt avstånd från kablarna för att få högst ljusintensitet måste 
kablarna alltid sitta på samma plats oberoende av dörrens tjocklek. 
För att lösa detta så sitter alltid linsen på samma position 
tillsammans med IR-filtret och två olika storlekar på diffusorn finns 
att tillgå för att säkerställa att delarna inuti inte rör sig vid dagligt 
bruk. Insidan av BeeLight renderades för att visa effekten en solig 
dag, se Figur 8.16 

 

Figur 8.16 Insida av BeeLight en solig dag. 

8.3 Hur mycket ljus kan BeeLight ge? 
För att utvärdera hur mycket ljus BeeLight kan transportera en solig 
dag utfördes ett test utomhus. Ett fiberoptiskt knippe på 20 mm i 

diameter (A) användes tillsammans med en kvadratisk lins med 
sidorna två centimeter för att koncentrera solljuset. För att omvandla 
lux till lumen räknades avståndet ut som lux-mätaren var tvungen att 
befinna sig på för att precis täcka den cirkulära lux-mätaren (B) med 
en diameter på 45 mm. Varje fiberoptisk kärna har en gränsvinkel på 
30 grader (C). Med hjälp av beräkningarna i Figur 8.17 beräknades 
avståndet X till 22 mm för att täcka hela lux-mätaren. 

 

Figur 8.17 Beräkningarna som gjordes för att räkna ut avståndet till 
luxmätaren. 

Lux-mätaren placerades 22 mm ifrån knippet och gav ett lux-värde 
på 6000 lux. Ekvation nummer ett användes för att omvandla 
illuminansen (lux) till lumen (lm) och gav ett resultat på ca 10 lumen 
vilket kan jämföras med en glödlampa på 15W som ger mellan 120 
till 135 lumen (Energimyndigheten, 2013).   

!""#$%&'&()& = !"
!! ![!"#]  (1) 

A 

B 

C 



! 76! Toni!Maric!&!Ida!Evervall 

Testet genomfördes med oslipade fiberoptiska kablar, en sliten lins 
och med en begränsning på knippets storlek till två centimeter i 
diameter. Därför krävs noggrannare mätningar i mer kontrollerade 
miljöer med bättre material för att klargöra hur många lumen en 
BeeLight ger en solig dag. En molnig dag klarar BeeLight av att 
markera dörrens position genom att ge ifrån mer än noll lumen.  

8.4 Färg och form 
Ett av kraven som erhållits från kravspecifikationen var att ha en 
estetiskt tilltalande design. Detta kundkrav översattes till en naturlig 
dörr i trä med få detaljer. Därför används kromad mässing istället för 
vanlig mässing, för att smälta in med de andra dörrtillbehör som 
finns idag. Kraven på storlek uppfylldes även gällande bearbetning i 
dörr samt på storlek på utsidan och insidan. 

BeeLight har inte utstickande, vassa detaljer vilket gör att den inte 
skadar användaren vid interaktion samt att diffusorn avbländar det 
starka ljuset soliga dagar. BeeLight kan även monteras flera stycken 
i samma dörr för att öka mängden ljus som transporteras in, se Figur 
8.18. 

 

Figur 8.18 Flera BeeLight monterade på dörr. 

8.5 Ergonomi  
BeeLight är inte en produkt som användaren interagerar med ofta. 
Dock var målet att så många som möjligt skall kunna använda den 
vilket ledde till att placeringen av BeeLight på dörren har en viss 
påverkan.  

8.5.1 Placering på dörren 
I syfte att alla skall kunna nå produkten när den är fastmonterad på 
dörren så studerades den vertikala grepplängden. Grepplängden är 
mätt från golvet till en stav som greppas (stående med rak arm upp i 
luften). Den vertikala grepplängden för 5:e percentilens kvinna 
respektive 95:e percentilens man från Tyskland studerades med hjälp 
av datorprogrammet PeopleSize (2008). Måtten för tyskarna 
användes då måtten för Svenskar inte fanns tillgängliga i 
programmet. Det lägsta värdet blev 1845mm och det högsta 
2280mm. En dörr har den ungefärliga höjden 2025mm vilket innebär 
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att 5:e percentilens kvinna och 95:e percentilens man når och kan 
greppa BeeLight om den placeras 180 mm nedanför den övre kanten 
på dörren. För att säkerställa att den kortaste personen inte behöver 
anstränga sig för att hantera BeeLight bestämdes det att en placering 
på 300-400 mm från övre kant är lämplig. 

Placeringen på dörren av BeeLight kan även bestämmas när den 
skall monteras med avseende på användarens behov, dörrens 
position och tillgång till ljus.  

8.6 Utvärdering av BeeLight 
Utvärderingen av BeeLight gjordes mot kravspecifikationen och mot 
de olika fiktiva personer som skapades med metoden ”Personas”. 

8.6.1 Utvärdering mot krav och önskemål 
BeeLight utvärderades mot de olika kraven och önskemålen för att 
se vilka som uppfylls och vilka som kräver mer tester för att 
verifieras, se Tabell 8.1. 

Tabell 8.1 Utvärdering av BeeLight mot kraven och önskemålen från 
kravspecifikationen. 

Kravspecifikation! BeeLight!

Säkerhet!
1! K! Inbrottsskydd! Kräver!test!
2! K! Brandskydd! Kräver!test!
3! K! Brandgasskydd!(+!Värme!&!Lukt)! Kräver!test!
4! K! Ljudskydd! Kräver!test!

Miljö!
5! Ö! Tillverkning! Kräver!test!
6! Ö! Användning!! Uppfyller!

7! Ö! Skrotning! Kräver!test!
Kostnad!
8! K! Kostnadseffektiv! Kräver!test!

Tillverkning!
9! K! Kunna!installeras!på!olika!träJ!och!ståldörrar! Uppfyller!
10! K! Max!storlek!på!hål!i!dörr! Uppfyller!
11! Ö! Enkel!att!montera/demontera! Kräver!test!
12! Ö! Kunna!installeras!i!efterhand!! Uppfyller!
Användarvänlighet!
13! K! Insynsskyddat! Kräver!test!
14! K! Klara!av!daglig!drift! Kräver!test!
15! K! Ej!skada!användaren! Uppfyller!
16! Ö! Lätt!att!rengöra! Uppfyller!
17! Ö! Estetisk!tilltalande! Kräver!test!
18! Ö! Ej!blända!användaren! Uppfyller!
Underhåll!
19! K! Inte!öka!dagens!rekommenderade!serviceintervall! Kräver!test!
20! Ö! Kunna!bytas!ut!om!sönder! Uppfyller!
Anpassningsbar!
21! K! Markera!dörren! Uppfyller!
22! Ö! Lysa!upp!hall! Kräver!test!
23! Ö! Anpassa!ljus!! Uppfyller!
Egenskaper!
24! K! Livslängd! Kräver!test!
25! K! Vikt! Uppfyller!
26! K! Max!storlek! Uppfyller!
27! Ö! Liten!energiförlust!vid!transport!av!ljus! Kräver!test!

 
De gröna rutorna representerar de krav och önskemål som BeeLight 
uppfyller och de gula de som kräver mer tester. Säkerhetsaspekten är 
viktigast hos BeeLight och för att klargöra att kraven 1-4 uppfylls 
måste noggranna tester genomföras. 
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8.6.2 Utvärdering mot fiktiva personer 
BeeLight utvärderas mot de olika fiktiva personer som skapades med 
metoden ”Personas” för att avgöra hur de olika användarna skulle  

Karl  
Förvaltaren Karl skulle uppskatta BeeLight på så sätt att den skulle 
öka standarden på deras lägenheter och öka intresset för dem i och 
med det naturliga dagsljusinsläppet i hallen, det vill säga om priset 
för en BeeLight klarar kostnadskravet.  

Andreas 
Andreas skulle ha svårt för att köpa en produkt som BeeLight då han 
behöver en produkt som gör att han slipper ha igång lampan konstant 
i hallen. Han skulle kunna tänka sig köpa en eller flera BeeLight om 
de fyller samma funktion som en eller flera glödlampor. 

Isabella 
Den unga teknikintresserade tjejen skulle köpa två, tre stycken 
BeeLight omedelbart för att öka standarden på sin lägenhet och för 
att utforska tekniken bakom BeeLight. Hon skulle uppskatta det 
naturliga dagsljusinsläppet och vilja visa grannarna och vänner att 
hon är steget före gällande ny teknik. 

Britt-Marie 
BeeLight skulle hjälpa Britt-Marie att lokalisera dörren som 
vanligtvis inte går att se. På så sätt skulle det hjälpa henne att 
bedöma avståndet till dörren och andra objekt i hallen vilket skulle 
hjälpa henne vid städningen. 

Samtliga fiktiva personer skulle ha ett intresse för en produkt som 
BeeLight. För att verkligen svara på om de skulle införskaffa en eller 
flera BeeLight krävs mer tester som ger svar på de olika kraven i 
kravspecifikationen och användartester.  

8.7 Kostnadsberäkning 
Ett av kraven i kravspecifikation var en tillverkningskostnad på max 
500 kr. Olika leverantörer kontaktades för att få en uppskattad 
kostnad för de olika komponenterna hos BeeLight. Resultatet är 
synligt i Tabell 8.2. 

Tabell 8.2 Kostnadsberäkning för de olika komponenterna hos BeeLight. 

 
 

 

 

 

Resultatet visar ett ungefärligt och uppskattat pris för de olika 
komponenterna hos BeeLight. Siffran är uppskattad av 
leverantörerna och noggrannare kostnadsundersökningar måste 
därför göras såväl som investeringsberäkningar.  

Pris 
(SEK) 

Delar 

60 Fiberkablar med mantelhölje 
30 IR-filter 
30-40 Hölje + avstängare 
20 Diffusor 
200 Lins 
Totalt: 350 kr 
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I detta kapitel återkopplas projektets mål med resultat från projektet. 
Begränsningar med projektet tas upp, alternativa metoder och förslag 
för vidare arbete föreslås.  
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Uppdragsgivaren hade en idé om att komma fram med ett 
dörrtillbehör som utnyttjar dagsljus för att tillgodogöra behovet av 
ljus i hallen.  

BeeLight är ett dörrtillbehör som under de givna förutsättningarna 
uppfyller de olika kraven så gott det går. Den samlar in och 
koncentrerar det starka ljuset till fokuspunkter vilka är riktade mot 
det fiberoptiska knippet som i sin tur transporterar ljuset till insidan 
av dörren. Det skarpa ljuset avbländas och sprids sedan med hjälp av 
en diffusor på insidan. Fler tester och beräkningar krävs för att 
avgöra hur väl Beelight uppfyller kraven. Frågan är om produkten är 
värd att investera i, om BeeLight bidrar med tillräckligt ljus för att 
tillfredsställa kunderna är svårt att säga. Testerna som utfördes gav 
ett resultat på 10 lumen vilket jämfört med en 15W glödlampa på ca 
120 lumen inte är så mycket. Vidare tester måste därför utföras för 
att svara på den frågan och användartester för att utvärdera hur 
mycket ljus dörrtillbehöret bidrar med.  

9.1 Metoder  
Intervjuerna på förvaltarna genomfördes via telefon då det ansågs 
vara den billigaste och smidigaste lösningen för att få tag på olika 
förvaltare runt om i landet. Självklart hade det varit bättre om dessa 
intervjuer istället genomfördes som personliga intervjuer då bl.a. 
kroppsspråk kunnat avläsas. Men att boka in mötena och genomföra 
resorna ansågs ta för långt tid i jämförelse med telefonintervjuer.  

Genom att undersöka redan existerande tekniska system gav en 
inblick i hur dagens sol-insamlande system fungerade och vilken 
teknik de använde sig av vilket var användbart inför experimenten 

som genomfördes. Metoden har endast bidragit med fördelar bl.a. 
hade företaget Parans inte upptäckts utan metoden. Företaget Parans 
har i sig bidragit med mycket under projektets gång bl.a. med 
material inför experiment och till modellbygget vilket annars hade 
varit krångligt, dyrt och tidskrävande att finna på egenhand.   

Experimenten var relativt svåra att planera och genomföra i och med 
att vi inte jobbat så mycket med ljus tidigare. Nu i efterhand är det 
lätt att tänka på vad som kunde göras annorlunda. Exempelvis hade 
fiberoptiken kunnat placeras på ett uträknat avstånd för att i sin tur 
göra det möjligt att räkna om lux-värdet till lumen. Detta för att 
kunna jämföra med befintliga ljuskällor som anges i lumen och inte 
lux. Dock hade detta varit mer tidkrävande då alla kablar var olika 
tjocka och uträkningar på varje kabel hade behövts.  

9.1.1 Alternativa metoder 
En metod som kunde använts vid projektet start kunde varit ”Why 
Why Why?”. Metoden kunde använts för att klargöra 
huvudproblemet och kanske gett en tidigare inblick i att alla 
lägenhetsdörrar inte har tillgång till dagsljus och på så sätt påverkat 
inriktningen av projektet tidigare.  

En konceptvalsmatris kunde använts för att utvärdera olika koncept 
mot de viktade önskemålen. Dock ansågs detta inte nödvändigt då tät 
kontakt med uppdragsgivaren och visualisering av koncepten i form 
av modeller hjälpte till för att ta beslut kring vilket koncept som var 
det bästa.  
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9.2 Begränsningar 
Förutsättningen att dörrtillbehöret var tvunget att sitta i dörren var 
det största begränsningen med avseende på att inte alla dörrar har 
tillgång till ljus. Detta skulle kunna undvikas om dörrtillbehöret 
kunde sitta på ett tak eller liknande där ljuset transporteras in via 
entrédörren i ett dörrtillbehör. Eller eventuellt om BeeLight kunde 
monteras i taket på enplans lägenheter för att alltid ha tillgång till 
solljus oavsett dörrens position. 

Experimenten utfördes med hjälp av de resurser som fanns 
tillgängliga vilket ledde till att alla olika sorter av fiberoptiska kablar 
inte kunde testas och att utrustningen inte var tillräcklig för att testa 
samtliga tjocklekar. En dörr fanns inte heller tillgänglig för att sätta 
upp och testa de olika koncepten på.  

Material till tester var svåra att få tag i eftersom de inte tillverkas i 
Sverige vilket gjorde att projektet ibland fick vänta. Vissa koncept 
byggde dessutom på material som termiska bi-metaller vilket var 
svåra att få tag på. I väntan på material stannade arbetet upp på så 
sätt att tester av koncept inte kunde genomföras. Under tiden 
undersöktes andra områden och framtida arbete förbereddes. 

9.3 Vidare arbete 
Nästa steg i projektet skulle vara att genomföra en FMEA-analys för 
att kartlägga och förebygga de risker som finns hos BeeLight. Om 
kristiska områden på BeeLight förekommer bör 
hållfasthetsberäkningar genomföras i syfte att se till att BeeLight 
håller för det dagliga bruk den skall utsättas för, vilket var ett krav i 
kravspecifikationen.  

En fullskalig prototyp bör byggas med den specialtillverkade linsen 
för att verkligen testa hur väl den fungerar under dagen då solen rör 
sig. Det skulle även varit bra att testa produkten genom att sätta den i 
en riktig dörr som står placerad i sin tänkta miljö för att på så sätt se 
hur väl den lyser upp insidan en solig respektive molnig dag. 

BeeLight har på delen som placeras in i hallen en diffusor. En 
vidareutveckling av denna del skulle vara intressant. Då bland annat 
tankar på en utbytbar insida uppkom under projektets gång där det 
skulle vara möjligt att sätta dit olika tillbehör istället för en diffusor. 
Ett exempel skulle vara en riktbar del eller glas, val av del kan bero 
mycket på dörrens läge som påverkar sol-åtkomsten och därmed hur 
mycket ljus som vanligtvis kommer in. Självlysande material som 
markerar dörren på kvällen när solen inte är åtkomlig skulle också 
vara intressant att på något sätt inkludera i produkten.  

Att BeeLight skulle tillverkas i olika storlekar är också en intressant 
tanke, då en större BeeLight skulle kunna ta in mer ljus i jämförelse 
med de mindre. 

9.4 Samarbete 
Samarbetet med uppdragsgivaren har fungerat bra och grindmöten 
har använts för att stämma av projektet. Tät kontakt och diskussioner 
med uppdragsgivaren har hjälpt att ta beslut kring projektet. Tack till 
uppdragsgivaren för ett gott samarbete och ett roligt projekt!  
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BILAGA A: Intervjuformulär för hyresvärdar & lägenhetsboende
 
Syftet 
Syftet med intervjun är att ta reda på de olika krav och önskemål som ställs på de 
dörrar som köps till era lägenheter. Ett annat syfte är också att ta reda på om det 
finns ett problem med brist på dagsljus i hallarna till era lägenheter, samt de krav 
eller önskemål som finns för att få in dagsljus i hallen via entrédörren in i 
lägenheterna som vanligtvis saknar naturliga insläpp av dagsljus. 
 
Frågor Hyresvärdar 
Problemet 
• Hur är dagsljusinsläppet till hallarna i era lägenheter idag?  

Om dåligt; Hur har ni fått reda på det? 
Önskemål/krav 

• Vad ställer ni för krav på entrédörrarna? 
• Vilka entrédörrar har ni idag? 
• Vad har era kunder för krav/önskemål idag som kan påverka dörrvalet?  

Kostnad 
• Är det ni eller den som bor i lägenheten som avgör vad entrédörren får kosta?   

Övriga frågor 
• Hur skulle det vara med en entrédörr som släpper igenom dagsljus? Varför? 
• Vilka krav skulle ni ställa på en entrédörr som släpper igenom dagsljus? 
• Skulle ni köpa en entrédörr som släpper in dagsljus? Varför? 
• Hur mycket skulle ni kunna tänka er betala för en entrédörr som släpper 

igenom dagsljus? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frågor lägenhetsboende 
Finns problemet? 

• Vad tycker du om dagsljusinsläppet i din hall?  
Om Dåligt: Upplever du att det är dåligt/mörkt i din hall trots att det är 
ljust ute? 
Om Bra: Hur gör du för att få in ljus i din hall? 

Vad ställs/finns för krav önskemål kring dörren? 
• Vad tycker ni om er entrédörr? 
• Vad ställer du för krav på din entrédörr? 
• Vad är enligt dig estetiskt tilltalande hos en entrédörr? 
• Är det något du känner att din entrédörr idag saknar i form av funktion?  

Finns behovet/intresset för en upplysningsprodukt? 
• Hur skulle det vara med en entrédörr som leder in dagsljus till hallen och 

därmed lyser upp hallen? 
• Varför? 
• Vilka krav skulle du ställa på en dörr som släpper igenom dagsljus? 
• Vilket område i hallen anser du är i mest behov av ljus? (om det endast 

kan lysa upp ett mindre område) 
• Hur mycket skulle ni kunna tänka er betala för en dörr som släpper 

igenom dagsljus?  
 

Sammanfattning 
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BILAGA B: Intervjuformulär inför studiebesöket hos Parans 
 

Syftet 
Syftet med intervjun och studiebesöket var att ta reda på hur Uppdragsgivaren 
använder sig av fiberoptik. Hur de samlar in, transporterar det och sprider 
dagsljuset. Hur deras produkt implementeras i byggnader och fastigheter eller 
dylikt. Var deras komponenter kommer ifrån och vad de kostar. Syftet är också att 
få inspiration för projektet.  
Samla in ljus 

• Hur för ni för att samla in det inkommande dagsljuset? 
o Vad för linser använder ni? Material? 
o Inköp/kostnad? 
o Hur mycket bryter den? 

• Går det att förstärka ljuset på något sätt? 
Transportera 

• Hur gör ni för att transportera det insamlande ljuset? (fiberoptik) 
o Fiberoptik? Vad för fiberoptik? Material? 
o Inköp/kostnad? 
o Hur många sladdar? Tjocklek? 

Sprida 
• Hur gör ni för att sprida ljuset? 

o Inköp/kostnad? 
o Material? 
o Om lins konvex/konkav? 

Implementation 
• Hur implementerar ni era produkter i fastigheter/byggnader eller dylikt? 

o Kostnad? 
o Hur skyddas de fiberoptiska kablarna? 
o Påverkar er produkt brandsäkerhet osv? 

Övriga frågor 
Sammanfattning
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BILAGA C: Konceptklassificeringsträd för ”samla” och ”transportera” 
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BILAGA D: Konceptklassificeringsträd för ”sprida” och ”implementera” 

 

 


