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Sammanfattning 

Uppdragsgivaren Su-Ping Chen Burman har med sitt företag SC Burman utvecklat en fristående 

enhet för offentlig utomhusbelysning som i linje med hållbar utveckling är självförsörjande och 

på så vis fungerar utan kontakt med befintligt elnät. Konceptet hade designats helt utifrån 

tekniska förutsättningar och därför efterfrågades en ny gestaltning för att passa in i fler miljöer 

med andra krav på en utvecklad estetisk design med ett nytt helhetsintryck. Uppdraget 

formulerades så att ett exteriört designkoncept skulle skapas med stora friheter och helst utan 

tanke på originallösningens utseende. 

En kravspecifikation gjordes på produkten utifrån fyra huvudkomponenter; solcellsmodul, LED-

armatur, hållare (stolpe) och batteri. Dessa valdes vid en tidig komponentanalys av 

belysningslösningen och vid ytterligare en analys bestämdes komponenterna solcellsmodul, 

hållare (stolpe) och LED-armatur till definierande komponenter för gestalten. De tre arbetades 

därför i huvudsak med under skapandeprocessen.  

Då produkten är självförsörjande med hjälp av solenergi har den koppling till design med hållbar 

utveckling. Detta motiverade till en teoretisk del i arbetet, innehållandes en överskådlig 

livscykelanalys av de gestaltade huvudkomponenterna, samt en teknisk beskrivning av 

solcellsmoduler och LED-armatur. 

De olika aktiviteterna i projektet har varit planering, förstudie, konceptgenerering, konceptval och 

utveckling av koncept. Utvärderingar och val av koncept genom processen gjordes i samråd med 

uppdragsgivare, handledare, innovationsrådgivare och potentiell slutkund.  

Konceptgenereringen bestod av en parallell process av idégenerering och framtagning av 

koncept. Konceptgenerering och konceptval utfördes i två faser, varav den första resulterade i ett 

bestämt tema för konceptet vilket var formgivning med inspiration av ett klassiskt parasoll. 

Temat togs med i den andra fasen av konceptgenerering, vilken resulterade i ett val av 

slutkoncept. Det stod dock mellan två konceptförslag, därför valdes ett mera organiskt koncept 

att modelleras i CAD och 3D-printas. Därefter lämnades ett besked från uppdragsgivaren att det 

andra konceptet, vilket var mera geometrisk till formen önskades som slutligt koncept. Konceptet 

som namngivits till koncept 8.a Geometriskt modellerades i CAD och 3D-printades i skala 1:15, 

samt renderades. 3D-printning gjordes för en fysisk uppskattning av konceptet, medan 

renderingen visade hur konceptet kan komma att se ut med tänkta material. I tillägg gavs även en 

bild av hur proportionerna, dimensioner och storlek, kan se ut i förhållande till användare.  

Den 3D-printade modellen visades på en utställning som gjordes i samband med presentationer 

av samtliga examensarbeten från högskoleingenjörsutbildningen i innovationsteknik och design 

vid Karlstad universitet år 2015. 



 

 

Abstract 

Su-Ping Chen Burman has with her company SC Burman developed a standalone unit for public 

outdoor lighting. It is in line with sustainable development since it is self-sufficient and works 

without contact with the existing power grid.  

The design of the standalone unit had been entirely based on the technical prerequisites and the 

form came secondary. Therefore a new aesthetic design was requested. The request was for an 

aesthetic design that would fit into public places like playgrounds and outdoor gyms.  

The mission was to create an exterior design concept without any concern for the original 

solution’s appearance. 

A primary requirements specification was made for the product and the specification was based 

on four main components; solar cell module, LED luminaire, holder (s) and battery. 

To identify components defining the concept design of the lighting solution a second analysis 

was made. Solar cell module, LED luminaire and holder(s) were the ones chosen and the three 

components were therefore essential during the creation process. 

When the device is self-powered using solar energy it has a link to design with sustainable 

development. This motivated the theoretical part of the work; a foreseeable life cycle analysis of 

the components defining the concept design, as well as a technical description of the solar cells 

and LED luminaire.  

The main activities of the product development were project planning, feasibility study and the 

parallel process of generating, developing and evaluating ideas and concepts. Evaluation and 

selection of the concept through the process was done in consultation with clients, supervisor, 

innovation advisor and a potential end-customer. The process of generating and selecting 

concepts for development was carried out in two phases. The first phase defined a certain theme 

for the aesthetic design of the concept - a classic parasol. The second phase of the creation 

process was creating with inspiration from this theme. The result of the second phase led to an 

election mainly between two concepts, where one was to be developed as the final exterior 

concept for the lighting solution. One of the concepts, an organic one was therefore modelled in 

3D-CAD and 3D-printed. Subsequently Burman desired the other alternative, a concept 

geometrical in form, as the final one. The concept named concept 8.a Geometrical was modeled in 

CAD, 3D-printed in a scale 1:15 and rendered. The 3D-printing gave a physical appreciation of 

the concept, while rendering showed how the concept could look like with supposed material. In 

addition the rendered pictures gave an appreciation of proportions, dimensions and size in 

relation to users. 

The end result of the project was shown at an exhibition for Bachelor of Science in Innovation 

and Design and at Karlstad University in spring 2015. 



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ..................................................................................... 5 

Abstract................................................................................................ 6 

1. Inledning ......................................................................................... 8 
1.1. Bakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.2. Uppdragsbeskrivning ....................................................................................................... 9 

1.3. Syfte .................................................................................................................................. 9 

1.4. Mål .................................................................................................................................... 9 

1.5. Avgränsningar ................................................................................................................. 10 

2. Metodik & genomförande ................................................................... 11 
2.1. Projektplan ...................................................................................................................... 12 

2.2. ePSIDM-analys ............................................................................................................... 13 

2.2.1. Uppdrag ...............................................................................................................................................13 
2.2.2. Gränssnitt ............................................................................................................................................13 
2.2.3. Avgränsningar .....................................................................................................................................13 
2.2.4. Mål ........................................................................................................................................................14 
2.2.5. Påföljande analyser .............................................................................................................................14 

2.3. Förstudie ......................................................................................................................... 14 

2.3.1. Litteraturstudie ....................................................................................................................................15 
2.3.2. Enkätundersökning ............................................................................................................................15 
2.3.3. Intervju .................................................................................................................................................15 
2.3.4. Studiebesök ..........................................................................................................................................16 

2.4. Produktspecifikation ...................................................................................................... 16 

2.4.1. Kravspecifikation ................................................................................................................................17 
2.4.2. Komponentanalys ..............................................................................................................................17 

2.5. Konceptgenerering ......................................................................................................... 17 

2.5.1. Idégenerering .......................................................................................................................................18 
2.5.2. Framtagning av konceptförslag .......................................................................................................... 9 

2.6. Konceptval ...................................................................................................................... 11 

2.6.1. Konceptval 1 .......................................................................................................................................11 
2.6.2. Konceptval 2 .......................................................................................................................................12 

2.7. Utveckling av valt koncept ............................................................................................. 12 

3. Resultat ........................................................................................ 14 
3.1. Projektplan ...................................................................................................................... 14 

3.2. ePSIDM-analys ............................................................................................................... 14 

3.2.1. Uppdrag ...............................................................................................................................................14 
3.2.2. Gränssnitt ............................................................................................................................................14 
3.2.3. Avgränsningar .....................................................................................................................................15 
3.2.4. Mål ........................................................................................................................................................15 
3.2.5. Påföljande analyser .............................................................................................................................16 

3.3. Förstudie ......................................................................................................................... 16 

3.3.1. Litteraturstudier ..................................................................................................................................16 
3.3.2. Enkätundersökning ............................................................................................................................25 
3.3.3. Intervju .................................................................................................................................................25 
3.3.4. Studiebesök ..........................................................................................................................................28 



 

 

3.4. Produktspecifikation ...................................................................................................... 29 

3.4.1. Kravspecifikation ................................................................................................................................29 
3.4.2. Komponentanalys ..............................................................................................................................29 

3.5. Konceptgenerering ......................................................................................................... 30 

3.5.1. Idégenerering .......................................................................................................................................30 
3.5.2. Framtagning av konceptförslag ........................................................................................................32 

3.6. Konceptval ...................................................................................................................... 42 

3.6.1. Konceptval 1 .......................................................................................................................................42 
3.6.2. Konceptval 2 .......................................................................................................................................43 

3.7. Utveckling av valt koncept ............................................................................................. 44 

4. Diskussion ..................................................................................... 50 

5. Slutsats ........................................................................................ 53 

Tackord .............................................................................................. 54 

Referenslista ........................................................................................ 55 
  



 

 

Innehållsförteckning, bilagor 

 

BILAGA 1- Brief ....................................................................................... I 

BILAGA 2 - Enkätstudie ............................................................................ III 

BILAGA 3 – Checklista intervju 1, David Risfält ................................................. V 

BILAGA 4 – Checklista intervju 2, David Risfält ................................................ VI 

BILAGA 5 - Projektplan ........................................................................... VII 

BILAGA 6 – Resultat, enkätstudie .............................................................. XIX 

BILAGA 7 – Sammanfattning, studiebesök .................................................. XXIV 

BILAGA 8 - Kravspecifikation .................................................................. XXVI 

BILAGA 9 – Lista, komponenters egenskaper ................................................XXX 

BILAGA 10 - Observationer, fotograferade armaturer ..................................... XXXI 

BILAGA 11 – Lista, variation för arbete med skiss av gestalten ........................ XXXIII 

BILAGA 12 – Utvärdering, estetisk design kopplad till konceptfunktion ................ XXXV 

 



 

 

ORDLISTA/BEGREPP 

 

armatureffekt - (Luminaire power) anges i watt (W) och är den totala systemeffekten för 

en LED-armatur. 

 

armaturljusflöde - (Luminaire Luminous Flux) det totala ljusflöde i lumen (lm) som en 

LED-armatur avger. 

 

armaturljusutbyte - (Luminaire Luminous Efficacy) definieras som kvoten mellan 

armaturljusflöde och armatureffekt för en LED-armatur och anges i lumen per watt 

(lm/W). 

 

effekt mäts i watt [W] och är förhållandet mellan ljuskällans energiåtgång per tidsenhet 

 

exteriör – det yttre av en byggnad eller liknande anläggning 

 

interiör – det inre av en byggnad eller liknande anläggning 

 

ljusflöde mäts i lumen [lm] - anger den totala strålningen (synlig för ögat) som en 

ljuskälla alstrar 

 

ljusstyrka/ljusstrålning - mäts i candela [cd] – ljusflödet i en viss riktning (hur ljuset 

sprids från armatur/ljuskälla) 

 

ljusutbyte - mäts i lumen per watt [lm/W] - anger hur mycket ljus i lumen som alstras 

per watt, ljuskällans verkningsgrad 

 

systemeffekt är effekten som systemet, ljuskällan och driftdonet, förbrukar - detta är 

vad som bestämmer elkostnaden, samtidigt som antalet timmar för användning, 

kilowattimmar [kWh], är så få som möjligt. 

 

 

 

 



8 

 

1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Su Ping Chen Burman har med sitt företag SC-Burman utvecklat ett hållbart belysningskoncept 

med en självförsörjande belysningsenhet för offentliga miljöer där det finns ett behov av 

belysning som är fristående, det vill säga utan koppling till befintligt elnät. Belysningslösningen 

baseras på solenergi där ljuskällan drivs med ett batteri, vilket laddas med hjälp av en 

solcellsmodul. Den miljömässiga hållbarhetsaspekten stärks ytterligare genom att ljuskällan är av 

typen LED. 

Det befintliga konceptet har hittills testats för belysning vid busshållsplats, samma typ av 

belysningslösning testas även för gång- och cykelväg. Med förfrågan från extern kund önskas nu 

en utveckling av detta koncept som skall passa andra typer av platser där belysning önskas. 

Exempel på dessa platser är utegym och lekparker, vilka ställer andra krav på formgivningen för 

att estetiken skall vara tilltalande. Att lösningen skall vara skyddad mot vandalism och 

skadegörelse är ett exempel på designkrav som tillkommer på grund av den tänkta miljön för 

placeringen av belysningen. 

Den miljö där belysningen skall användas ställer inte bara krav på formgivningen utan även 

tekniken. I Sverige är det en utmaning att tekniken där elektricitet hämtad med hjälp av solenergi, 

bland annat måste bemöta knappa soltimmar under vissa perioder. Det varierande klimatet i 

landet ställer krav på designen. Solcellsmodulerna måste klara nederbörd och vind, 

formgivningen behöver göras sådan att solljuset fångas in på bästa sätt. Su-Ping Chen Burman 

har tagit fram ett funktionellt koncept, men önskar en annan typ av estetisk design av konceptet. 

Det finns andra designtyper av solcellsdriven belysning i exempelvis Kina. Dessa är dock inte 

anpassade till det kalla och mörka klimatet i Norden med ytters få soltimmar då behovet av 

solenergin för produktion av ljus är som störst. 

I diskussioner med kund/uppdragsgivare, om en produkts design, präglas ofta idéer och skisser 

av dennes tankar om designen (Rune Monö 1997). I detta projekt ville uppdragsgivaren undvika 

att påverka uppdragstagarens kreativitet och efterfrågade inga specifika önskemål om utseendet 

mer än att det skulle vara nytt och skilja sig från befintliga lösningars. Rune Monö (1997) 

konstaterar i Design for product understanding: the aesthetics of design from a semiotic approach att vad 

produktens design uttrycker ofta ignoreras. I aktuellt projekt var dock belysningslösningens 

uttryck och känsla central enligt uppdragsgivaren, det skulle handla om ett helhetskoncept som 

bidrar till trivsel. Gestaltningsegenskaper som efterfrågades var “lekfull”, “smälta in i omgivande 

miljö”, “ej uppmana till vandalism”, vilka var input förmedlade till uppdragsgivaren från Karlstad 

kommun i rollen som potentiell slutkund. I samtal med representant från Karlstad kommun 

visade det sig att konceptet gärna fick vara “nytänkande” och “intressant”. Önskemålen om 

uttrycket eller utseendet av slutprodukten var varierade och det medförde ett öppet fält för idéer 

till belysningslösningen. 
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Ur ett hållbarhetsperspektiv är det av stor vikt att utöka användning av flödesresurser. Behovet 

finns med tanke på den miljöbelastning som energiförsörjning baserad på fossila bränslen utgör. 

Produkter som drivs på konventionell elektricitet har en stor klimatpåverkan. Belysningslösningar 

som bygger på flödesresurser samtidigt som de erbjuder en tilltalande estetisk skulle därmed 

kunna medföra ett större användandningsområde, och i förlängningen minska miljöbelastningen.  

 

1.2. Uppdragsbeskrivning 

Designprojektets uppdragsbeskrivning är öppen, lösningen skall inte begränsas förutom till de 

komponenter som enligt uppdragsgivare skall ingå i den slutliga lösningen. Projektets 

uppdragsbeskrivning är definierad enligt följande: 

Hur skall ett designkoncept innehållande LED-armatur, hållare, solcellsmodul, samt tillhörande teknisk 

utrustning, gestaltas för att passa som självförsörjande belysning i Nordiska klimat och offentliga miljöer? 

 

1.3.  Syfte 

Det akademiska syftet med projektet är att i praktiken planera och genomföra ett projekt med 

hjälp av de verktyg som anskaffats under högskoleingenjörsutbildningen i innovationsteknik och 

design vid Karlstad universitet. Examensarbetet motsvarar 22,5 hp och skall drivas självständigt 

med hjälp av handledning och kontakt med uppdragsgivare och övriga personer som kan bidra 

till ett bra resultat. Projektet är en övning i att disponera tid och ta behövlig hjälp för 

kompletterad kunskap och kompetens så att arbetet förs i rätt riktning.  

Vad som skall levereras till uppdragsgivare är att exteriört designkoncept av en belysningslösning 

med gestaltning och formgivning i fokus. Syftet med belysningslösningen är att medge en trivsam 

belysning till miljöer utan framdragen elförsörjning och uppdraget handlar om att ta fram idéer 

till en ny gestaltning. Konceptet skall ta hänsyn till hållbar utveckling, de gestaltade 

komponenterna kommer att analyseras utifrån ett livscykelperspektiv för en överskådlig 

miljöbedömning av den tänkta slutprodukten. 

 

1.4. Mål 

Projektet är främst ett gestaltningsprojekt, men kunskap om ingående tekniska komponenter och 

deras dimensioner är nödvändiga vid skapandet av ett realistiskt koncept vilket är vad som 

efterfrågas. Ett delmål som student är därför att lära om tekniken bakom solenergiförsörjning och 

LED, vilka regelmässiga miljö- och samhällskrav som finns på belysningslösningar i offentlig 

miljö. Målet är att designkonceptet skall fungera utifrån ett hållbarhetsperspektiv, därför kommer 

en överskådlig analys göras av konceptets miljöpåverkan främst utifrån materialval och 

demontering/återvinning.  
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Att leva upp till ställda förväntningar från universitet, uppdragsgivare och uppdragstagare är ett 

givet mål där denna slutrapport är vad som bedöms för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstad 

universitet. Förutom rapporten kommer slutresultatet presenteras muntligt för representanter 

från universitet, uppdragsgivare och övriga som är intresserade. En utställning kommer att 

anordnas på universitet som är öppen för allmänheten. Resultatet skall utöver de moment som 

nämnts, presenteras i form av en CAD-modell och skisser samt skalmodell. 

  

1.5. Avgränsningar 

Den nuvarande belysningslösningen är utvecklad utifrån dess tekniska funktioner utan direkt 

tanke på formgivning, uttryck och upplevelse. Uppdraget är därför att skapa och leverera ett 

exteriört designkoncept där gestaltningen är central. Designkonceptet skall erbjuda en 

formgivning som bidrar till ett helhetsintryck där komponenternas integrering är motiverad, 

samtidigt som konceptet kan vara kompatibelt med de tekniska funktionskraven. Designprojektet 

handlar främst om formgivning och gestaltning där produktutvecklingen görs genom arbete med 

designprocessen. Vad som skall skapas är en konceptmodell i 3D-CAD av en exteriör designyta 

med lämpliga komponenter i belysningslösningen. Modellen skall 3D- printas i skala för fysisk 

uppfattning av gestalten. 

Konceptmodellen skall innehålla den av kunden vald packning såsom LED-armatur, batteri, 

regulator, solcell/solpanel i den mån det påverkar gestaltningen. 

De tekniska komponenterna kommer inte behandlas i detalj, men konceptmodellen skall skapas 

utifrån de tekniska dimensioner och förutsättningar som finns. Rimliga antaganden kommer 

göras i det fall att dessa dimensioner ej erhålles. En inre interiörkonstruktion med packning i 3D-

CAD skall därmed ej skapas eller levereras, det måste en extern expert inom respektive 

produktionsområde bidra med. CAD-filerna görs för 3D-printning av skalmodell och är inte 

likvärdiga med filer för produktion. Konstruktionsberäkningar lämnas för vidareutveckling och 

detaljkonstruktion. 

Ett hållbarhetsperspektiv på en produkts existens utgår ifrån miljö, social och ekonomisk 

påverkan. Fokus i detta projekt och vad som kommer diskuteras utifrån hållbarhet är i huvudsak 

produktens miljöpåverkan. 
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2. Metodik & genomförande 

Nedan presenteras de metoder som valts för projektet i kronologisk genomförandeordning: 

 Projektplan 

 ePSIDM analys 

 Uppdrag 

 Gränssnitt 

 Avgränsningar 

 Mål 

 Påföljande analyser 

o Förstudie 

o Litteraturstudie 

o Enkätundersökning 

o Intervju 

 Produktspecifikation 

o Kravspecifikation 

o Komponentanalys 

 Konceptgenerering 

o Idégenerering 

o Konceptförslagsframtagning 

 Konceptval 

 Utveckling av valt koncept 

I detta kapitel redovisas motiv till metodval tillsammans med förklaring av hur utförandet gått till. 

Projektaktiviteterna förstudie och konceptgenerering, innefattande idégenerering och 

konceptframtagning, har skett parallellt. Processbeskrivning ses i figur 1 för illustration av de 

olika aktiviteternas tidsomfattning och band till varandra. 

 
Figur 1. Processbeskrivning över metod och genomförande. 
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2.1. Projektplan 

En projektplan gjordes för att sammanfatta planering och schemaläggning utifrån start- och 

slutpunkt för projektet, tillgängliga resurser och tid (Johannesson et al. 2004). Dokumentet 

inkluderade i detta fall inte någon kostnadsplan. Resursfördelningen gjordes utifrån 

tidsplaneringen av ingående processer och aktiviteter för att nå uppsatta mål. 

Projektplanen innehöll bland annat en projektmodell som visade projektets olika faser. 

Inkluderade moment i dessa, milstolpar och grindhål, samt ansvarshavande för dessa. Grindhål 

(Toll-gates) var de moment som behövde godkännas av uppdragsgivare och/eller handledare för 

att projektet skulle få föras in i nästa fas. Utvalda dokument representerade ett avslut på en fas 

och blev på så vis milstolpar (Mile-stones) vilka behövde nås för att projektet skulle kunna 

genomföras (Johannesson et al. 2004). Milstolparna följdes inte upp på samma vis som 

grindhålen (med nödvändigt godkännande av någon) utan var främst till för uppdragstagaren 

själv. 

Projektmodellen baserades på, och sammanfattade, resultat framtaget med de olika 

projektledningsverktygen WBS- (Work breakdown structure), Pert-, och Gantt-scheman, vilka 

finns som bilagor i projektplanen.  

I en WBS bryts de olika arbetsmomenten i processen ned till delmoment för att tydliggöra vilka 

de ingående aktiviteterna i projektet är. Ett Pert-diagram görs för att beräkna den totala 

projekttiden genom att summera tidsåtgången till de aktiviteter som ingår i projektet. I diagramet 

görs en kedja av aktiviteterna i den ordning de skall utföras och sedan beräknas projektets kritiska 

linje. Den kritiska linjen motsvarar (den längsta) tiden ett projekt kommer att ta baserat på de 

aktiviteter som ingår och summan av deras aktivitetstider (Heizer & Render 2014). Då 

examensarbete skall motsvara ca 600 arbetstimmar bör den kritiska linjen inte bli längre än så, blir 

den det så måste aktiviteterna kortas ned och anpassas efter den tid som finns att tillgå. 

Gantt-schemat utformas med faser för projektet på y-axeln och tid i form av veckor på x-axeln, 

på så vis blir det enkelt att visualisera tidsåtgången för de olika faserna och hur de förhåller sig till 

varandra. Tidsplaneringen var från början preliminär och Gantt-schemat är ett dynamiskt 

dokument som kan komma att ändras genom arbetet med projektet (Eriksson & Lilliesköld 

2004), men det kommer vara utgångspunkten för hur tiden skall utnyttjas.  

De datum som sattes för grindhålen var dock ursprungligen fasta (speciella undantag kunde 

förekomma).  

En risbedömning gjordes även under planeringen för att i möjlig mån förebygga ödesdigra 

konsekvenser av händelser som kunde komma att påverka projektet. I projektplanen fanns även 

en presentation av projektets organisation med personers namn, roll i projektet och 

kontaktuppgifter. 

För att tydliggöra uppdraget användes avgränsningar (se 2.2.3 Avgränsningar), vilket var essensen 

av projektets startfas. Uppdraget definierades tidigast möjligt för avstämning med 
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uppdragsgivaren, så att uppfattningen om förväntningar på slutresultat och projektarbetet var 

korrekt. 

 

2.2. ePSIDM-analys 

Ett uppdrag som presenteras kan vara öppet eller väl specificerat. Variationen kan bero på olika 

saker men det är nödvändigt med tydliga avgränsningar och ramar för ett projekt. Då 

projektbeskrivningen från början var öppen eftersom uppdragsgivaren inte vill hämma 

kreativiteten, användes ePSIDM - e Product and Service Interface Development Method. 

Metoden används för att finna och analysera gränssnitt i ett produkt- eller 

tjänsteutvecklingsprojekt och på sådant vis bestämma omfattningen av projektet (Eileryd 2015).  

 

2.2.1. Uppdrag 

Då beskrivning av uppdraget från början var muntligt gjordes av uppdragstagaren innan 

projektstart en brief/kortfattad beskrivning av projektet (se bilaga 1). Denna kommunicerades via 

e-post till uppdragsgivaren för att stämma av om uppfattningen om projektet var den samma. 

Uppdraget definierades noggrant utifrån briefen samt tidigare given information från 

uppdragsgivaren. 

 

2.2.2. Gränssnitt 

Gränssnitt – de gränser som finns mellan två delar av ett objekt, ett system, en tjänst eller ett 

koncept. Det finns även gränssnitt mellan användare och produkt/tjänst (Eileryd 2015). För att 

förenkla arbetet med avgränsningar definierades gränssnitten i projektet. Om området för 

projektet är nytt för uppdragstagaren, är det en fördel om förstudien har kommit igång innan 

arbetet med gränssnitten påbörjas, eftersom det ställer krav på kunskap om de 

ursprungskomponenter som finns i den tänkta produkten. Detta för att kunna hantera 

terminologin. Produkten analyserades och dess gränssnitt ordnades i tabellform enligt exempelvis 

A-A (gränssnitt mellan A- yta och A- hud), vid behov kunde en kort beskrivning läggas till för att 

tydliggöra gränssnitt. 

 

2.2.3.  Avgränsningar 

Med hjälp av de framtagna gränssnitten gjordes avgränsningar för att specificera uppdraget. 

Gränssnitten analyserades i förhållande till den aktuella uppdragsdefinitionen (se första steget i 

ePSIDM). För varje gränssnitt ställdes frågan om gränssnittet ingår i uppdraget (JA/NEJ i tabell). 

De gränssnitt som inte ingick i uppdraget (NEJ) avgränsades i projektets uppdragsspecifikation 

http://www.johaneileryd.com/
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2.2.4.  Mål 

De gränssnitt som ingick i uppdraget enligt dess definition (JA i gränssnittslistan) användes för att 

ta fram mål och delmål för projektetarbetet. 

 

2.2.5.  Påföljande analyser 

Vidare i ePSIDM analysen används funktionsanalys inför kravspecifikation och 

komponentanalys. Dessa metodsteg tas upp senare i rapporten under genomförandedelen 

Produktspecifikation 2.4 eftersom de gjordes med hjälp av momenten i ePSIDM analysen, men 

enligt Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 

2004). 

 

 

2.3. Förstudie 

Den största tyngden på förstudien lades i början av projektet, den inledande förståelsen som 

förstudie ger för aktuell problematik och område var nödvändig för planering av projektet. 

Förstudien, eller informationssökning, fortsatte kontinuerligt genom projektet för att förstärka 

uppdragstagarens kunskap. Det slutliga konceptvalet bestämdes att bli en avslutande punkt för 

aktiv insamling av information, beslutet skulle då vara taget utifrån de fakta som fanns med en 

satsning för utveckling av det då valda konceptet. 

Förstudien bestod av en teoridel som baserades på litteraturstudier. Hållbarhetsaspekten skulle 

vara genomgående i projektet och lyftes ut i en överskådlig LCA-analys av de komponenter som 

valdes att gestaltas. I analysen undersöktes produktens livscykel och dess inverkan på miljön 

”från vaggan till graven”. 

Två intervjuer genomfördes med representant från teknik- och fastighetsförvaltningen på 

Karlstad kommun. Ett studiebesök gjorde hos en underhållsfirma strax utanför Karlstad. Firman 

arbetar med vanliga underhållsfrågor men även projekt där de tar fram belysningslösningar med 

standardprodukter efter förfrågan.  

En enkätundersökning utfördes för att få en uppfattning eller indikation om hur slutanvändaren 

påverkas av belysning samt dess estetiska design.  
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2.3.1.  Litteraturstudie 

Litteraturstudien gjordes genom sökningar på internet, böcker, artiklar och tidskrifter. Resultatet 

presenterades i en teoretisk del med följande rubriker: 

 LED 

 Solpanel/solcell 

 Solpanel/solcell som energiförsörjning 

 Överskådlig LCA-analys 

 

2.3.2.  Enkätundersökning 

För att få en generell uppfattning om hur personer uppfattar offentlig belysning utomhus, 

påverkas av den och dess estetiska design användes en kort enkätstudie. Enkätundersökningar är 

en metod som ger ett kvantitativt svar, mycket information men kortfattad (Hayes 2000).  

Urvalet för undersökningen var människor som antogs vara på offentliga platser utomhus, 

åtminstone ett antal dagar i veckan, och på sådant vis kommer i kontakt med offentlig belysning. 

Kanalen som valdes för att sprida enkäten var det sociala nätverket facebook. För att öka chansen 

till hög svarsfrekvens skickades ett mail direkt till 55 personer i stället för att dela det offentligt till 

alla. Mailet innehöll en kort introduktion där det förklarades att enkäten handlade om ett 

projektarbete, att det var högst frivilligt, att beräknad tid för deltagande var cirka två minuter, att 

enkäten skulle vara tillgänglig i 24 timmar och avslutades med ett tack för eventuellt deltagande. 

Att enkäten var möjlig att besvara i mobiltelefonen (ej enbart med hjälp av en dator) antogs vara 

en viktig parameter för hög svarsfrekvens. Enkäten utformades kortfattad, enkel och tydligt vilket 

är viktigt för att få ett resultat att tyda något ur (Hayes 2000). Enkäten ses i bilaga 2. 

Enkäten bestod av åtta påståenden där respondenten utifrån personlig uppfattning skulle svara på 

huruvida påståendet stämde eller ej. Svarsalternativen graderades från 1-4 och 1 = stämmer inte 

alls och 4 = stämmer till fullo. Det fanns även ett kommentarsfält i det fall att respondenten 

önskade utveckla sitt svar i text.  

Resultatet från enkätstudien utvärderades med hjälp av medelvärdet av svaren på respektive 

påstående. Ett lågt medelvärde indikerade att påståendet inte stämde överens med flertalet 

användares uppfattning. 

 

2.3.3. Intervju 

Intervju är en metod för att samla in kvalitativt svarsmaterial. Det kan till exempel göras med 

respondenter som representerar den målgrupp som anses vara slutanvändare för en produkt. 

Respondenten får chansen att utveckla sina svar, i jämförelse med kvantitativ metod. En 
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strukturerad intervjuform användes eftersom intervjuaren med den metoden låter respondenten 

tala utförligt, men ändå har möjlighet att styra intervjun i önskad riktning. En intervjuguide eller 

en checklista kan med fördel användas för att intervjuaren skall ha ett antal teman eller ämnen att 

utgå ifrån, vilket ofta resulterar i öppna svar (Jacobsen 1993).  

Två intervjuer utfördes med David Risfält som är utvecklare för offentlig belysning vid teknik 

och fastighetsförvaltning i Karlstad kommun och huvudaktör vid beslut om inköp av offentlig 

belysning i kommunen. Då Karlstad kommun i allra högsta grad är en potentiell kund för en 

slutprodukt (belysningslösning) gav intervjuer med ansvarig inköpare kunskap om vad kunden 

kan tänkas vilja ha och kunskap kring offentlig belysning i övrigt. Intervjuerna fungerade även 

som stöd i idégenerering. 

Vid första intervju var huvudmålet att få svar på eventuella krav på offentlig belysning i Karlstad 

kommun. Research hade enbart gett information om krav på belysning för gatu- och cykelvägar, 

inte andra offentliga platser som projektet i huvudsak handlar om. Checklista för intervjun ses i 

bilaga 3. De krav som diskuterades var kopplade till kravspecifikationen för projektet och 

meningen var att jämföra dessa med kommunens, det vill säga, en potentiell slutkunds krav. 

Vid den andra intervjun var huvudmålet att få svar på hur underhåll går till i kommunen samt om 

det fanns erfarenhet av att en viss design kunde tänkas medföra ett tyngre underhållsarbete. 

Antaganden om konceptfunktioner kopplade till estetisk design presenterades för ett utlåtande 

om bedömningen verkade riktig. Checklista och frågor till intervjun ses i bilaga 4. 

 

2.3.4. Studiebesök 

Ett studiebesök för information om underhåll och montering gjordes på Infratek vars verksamhet 

till femtio procent behandlar frågor angående inspektion, felsökning, reparationer underhåll och 

liknande. Den andra delen av verksamheten behandlar armaturutbytesprojekt där företaget 

erbjuder proaktiva belysningslösningar och förslag till sina kunder. Robert Andersson arbetar 

som projektledare på Infratek, han tog tillsammans med en montör på företaget emot för ett 

möte.  

 

2.4. Produktspecifikation 

För att få svar på vad som skulle göras och definiera den efterfrågade slutprodukten gjordes en 

produktspecifikation. Specifikationen grundades på fakta, input från extern kund och 

uppdragsgivare samt egna idéer, den gav i ett tidigt skede en tydlig överblick av den tänkta 

slutprodukten och vad den förväntades uppnå (Johannesson et al. 2004). 

Produktspecifikationen framfördes i en enklare form av kravspecifikation, vilket var en utökad 

funktionsanalys som angav lösningens huvudfunktioner och delfunktioner samt lade grunden till 

en komponentanalys.  
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2.4.1. Kravspecifikation  

Kravspecifikationen byggde på fakta från förundersökning, information från uppdragsgivare, 

önskemål/krav från extern kund (Karlstad kommun) samt övriga antaganden om funktioner för 

de olika komponenterna. I projektet presenteras en förenklad kravspecifikation utifrån en 

funktionsanalys där komponenterna i belysningslösningen analyserats och dess funktioner 

definierats. Funktionerna definierades med predikat och objekt i den mån det var möjligt. K står 

för krav, vilket innebär att kriteriet måste uppfyllas av lösningen. Ö står för önskemål, vilka är 

kriterier som kan vara mer eller mindre uppfyllda (Johannesson et al. 2004). Önskemålen var alla 

högprioriterade men kriterierna viktades och graderades från 1-4 där en 4 var “mest önskvärd”. 

Kravspecifikationen är ett levande dokument vilket innebär att det förändrades under projektets 

gång vid eventuella önskemål om förändringar eller tillägg. Dokumentet var dynamiskt som 

processen i sig, men det sattes som ett grindhål tidigt i projektet med tvunget godkännande av 

uppdragsgivaren. 

 

2.4.2.  Komponentanalys 

Kravspecifikationen med definitioner av produktens nödvändiga eller önskvärda 

huvudfunktioner och delfunktioner användes för en komponentanalys. I analysen bryts 

slutprodukten med dess funktioner ner i delkomponenter och funktioner kopplade till dessa. 

Komponentanalysen gjordes för att bryta ner problemet till delproblem för att på så vis 

möjliggöra en kombination av lösningar till de olika problemen (Eileryd 2015). Analysen gjordes i 

två delar, en del för komponenter till kravspecifikation och en annan del för att ta ut de 

komponenter som definierade gestalten. 

 

2.5. Konceptgenerering 

Konceptgenerering utfördes parallellt med idégenerering och processerna upprepades tills dess 

att konceptval var gjorda. I Detta kapitel beskrivs idégenerering och framtagning av koncept och i 

nästa kapitel beskrivs konceptval, samtliga delar gjordes i två faser se processbeskrivning i figur 2. 

 

Figur 2. Processbeskrivning, konceptgenerering och konceptval. 
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Resultatet av fas 1 redovisades i form av skisser med olika konceptteman. I samband med en 

redovisning gjordes första konceptvalet i samråd med uppdragsgivare och innovationsrådgivare. 

Ett koncepttema valdes. Detta gjorde att intressenter integrerades i produktutvecklingen, vilket 

var ett samarbete där personer med olika kompetens bidrog i designprocessen för att (till 

exempel) ta fram möjliga tekniska lösningar (Stickdorn & Schneider 2011).  

Fas 2 startade med en ny skapandeprocess i form av idé- och konceptgenerering utifrån det valda 

temat. Den andra fasen resulterade i en andra skissredovisning där ett slutligt val av koncept 

gjordes i en fokusgrupp mot beställning, återigen involverades intressenter i designprocessen. 

Problemlösning med diverse idégenereringsmetoder kan göras både i grupp eller enskilt 

(Johannesson et al. 2004), det är upp till uppdragstagaren att avgöra vilken typ av metod och vilka 

verktyg som är mest lämpade för problemlösning och konceptgenereringen. För att bredda 

genomförandet med nya infallsvinklar i konceptgenereringen, kompletteras de ingenjörsmässiga 

verktygen med inspiration från modeindustrin och de verktyg som där används för research och 

designarbete.  

 

2.5.1. Idégenerering 

Idégenereringen var i huvudsak praktisk, men stöddes även i den kontinuerliga 

informationssökningen (kunskapsuppdateringen). Det mesta idégenereringsarbetet gjordes 

individuellt och tillsammans med intressenter samt utökades även med en gruppsession.  

 

Idegenerering, individuell 

Tillvägagångssättet inspirerades av den metod som en modedesigner använder i sin 

skapandeprocess. Denna kan sammanfattas i primär och sekundär research, arbete för kreativitet, 

marknadsanalys, kreativ research, material - och färgresearch, konceptgenerering och förfining av 

dessa.  

Den primära researchen handlar om att designern själv samlar in fakta, vanligtvis med hjälp av 

intervjuer, fokusgrupper, enkäter eller undersökningar och den sekundära researchen går ut på att 

samla information utifrån befintlig fakta exempelvis från böcker, internet eller tidningar (se 

kapitel 2.3. Förstudie). Varken den primära- eller den sekundära researchen är menat att vara 

mödosam, utan snarare en process som påverkar kreativiten i positiv riktning (Mbonu 2014). 

I idégenereringsfasen innefattade informationssökningen omvärldsanalys/ marknadsanalys och 

“allmänt” sökande efter inspiration - dock med projektet i åtanke. Genom hela 

idégenereringsprocessen söktes aktivt inspiration och idéer från omgivning. Till exempel gjordes 

observationer av befintlig belysningsarmatur, vilka fotograferades då kameran är ett smidigt 

verktyg för dokumentation (Mbonu 2014). Omvärldsanalysen och marknadsanalysen gjordes för 
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den överblick det ger över den befintliga marknaden, lokalisering av konkurrenter och deras 

utbud av produkter (Johannesson et al. 2004).  

Det handlade även om att se vilka trender som var/är aktuella, omvärldsanalys och trender kan 

inspirera i arbetet och dessa delar innefattade både primär och sekundär research. Oavsett källa 

till inspiration så förväntas den sekundära researchen komplettera den primära genom att öppna 

för ett bredare och mera innovativt sätt att tänka, för att inte enbart utgå från det subjektiva i 

skapandet/idégenererandet (Mbonu 2014). 

För inspiration och idéer till former, färger, design, gestaltning och formgivning, samlades bilder 

vilka sattes samman i collage. En moodboard är ett collage av bilder som sätts samman för att 

beskriva det tänkta uttrycket för en produkt och den känsla som skall förmedlas. Ett antal 

moodboards skapades med olika teman som kunde tänkas inspirera till varianter av formgivning 

och gestaltning. 

Den individuella idégenereringen var en dels teoretisk, dels praktisk metod, och i tillägg gjordes 

även prototypbygge i LEGO® för att i ett tidigt skede få en snabb uppfattning om hur 

proportionerna för belysningslösningen kunde se ut.  

Praktisk idégenerering kring fysisk prototyp användes för framtagning av koncept och idéer, 

skissverktyget var centralt med 2D-skisser i blyerts. Det inledande modellbygget kan jämföras 

med hur modedesigners arbetar med en färg- och material research - experimentellt arbete med 

färger, design och material är ofta inkörsporten till en ny kollektion. Att arbeta med en enkel 

prototyp eller modell ger möjligheten att undersöka siluett, form och proportion vilket är ett sätt 

att “förlänga” skisser i 2D till 3D (Mbonu 2014). Idéer testades och utvecklades mot kundens 

krav och önskemål på produkten, vilka definierades i kravspecifikationen. 

Struktur och ordning skapades genom att skisser, texter och bilder samlades i en internetbaserad 

mapp samt i ett enskilt anteckningsblock som kompletterades med en pärm. Detta kan jämföras 

med en sketchbook där en modedesigner rekommenderas att förvara sitt material. Att samla allt 

material, både från primär och sekundär research, idé- och konceptgenerering, skapar en plats där 

materialet får kontakt och det kan framträda nya lösningar och idéer. Att aktivt placera 

skisser/bilder/texter mot varandra, jämföra och söka nya kombinationer, att skapa länkar mellan 

de olika resultaten från primär och sekundär research kan bidra med nytt användbart material.  

En sketchbook eller plattformen för det samlade materialet kommer att präglas av den 

individuella designern, vilket också är meningen, det är vad som gör den personliga 

materialsamlingen unik. Perfektion är inte vad som skall eftersträvas utan ett uppslag av en 

kronologisk idéskapande process där dokumentationen kan liknas vid dagboksanteckningar men 

med hjälp av uttryck i en variation av former (Mbonu 2014).  

 

Idégenerering, gruppsession 

För att stimulera det kreativa tänkande kan det vara bra att använda en konkret 

idégenereringsövning individuellt eller i grupp. Exempelvis kan klassisk brainstorming användas, 
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där spontana idéer framförs muntligt/skriftligt under en gruppsession utan någon form av kritik. 

Det finns dock forskning som säger att brainstorming snarare är kontraproduktivt, och att 

diskussion (“kritik”) snarare främjar idéskapandet och att resultatet vid en annan typ av övning 

där deltagarna får ifrågasätta de idéer som kommer fram medför ett bättre resultat. Att vara 

kreativ på beställning tillsammans med andra människor kan även tendera att, om några, de mera 

extroverta deltagarna kommer till tals i större utsträckning. Ett alternativ för att öka kreativiteten i 

en grupp som ställs inför en problemlösning är att ansvarig presenterar uppgiften för gruppen 

och därefter får var och en i enskildhet klura på lösningar som sedan diskuteras då gruppen 

återsamlas (Bailis 2014).  

- Uppdragstagaren benämns i nedanstående del som sessionsledare(n), gruppsession gick 

till som följer: 

Inledningsvis presenterades uppdraget på ett ytligt plan med ingående komponenter och 

problemformulering. Syftet med idégenereringssession klargjordes; att sessionsledaren önskade 

inspiration och nya idéer kring formgivningen av ett belysningskoncept innehållande ljuskälla 

(LED), solceller (paneler exempelvis), hållare (till exempel stolpe), batteri och övriga tekniska 

komponenter som transformator, sensor, regulator. Idéer om konstruktion och funktion var 

välkomna, men inte vad som främst efterfrågades.  

Något som poängterades tydligt var att sessionen helst skulle landa i diskussion där idéer kunde 

utvecklas vidare med hjälp av någon annans perspektiv och input. 

Ett enkelt schema över koncept med ingående komponenter skrevs på tavlan, se figur 3.  

För att alla skulle komma igång och börja tänka i banor om belysning så ombads samtliga att, på 

post-it, skriva ned vad orden i schemat fick dem att tänka på, en uppvärmning under 3 minuter. 

Därefter ombads deltagarna placera post-it-lapparna i schemat på tavla och så lästes 

noteringar/tankar upp av sessionsledaren med en uppmaning om diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nästa steg var skissmoment 1, med en skisstid på 5-10 minuter. Innan start lades 

“inspirationsorden” nedan till på tavlan bredvid schemat och post-it-lapparna; 

Figur 3. Enkelt schema med de ingående komponenterna i belysningslösningen, 

för idégenerering i grupp. 

http://www.forbes.com/


21 

 

 

 befintliga belysningskoncept  

 natur   

 anatomi 

 människor 

(ställningar/interaktion)  

 möbler   

 klimat  

 solljus  

  

 djur   

 anatomi  

 eko     

 arkitektur   

 fenor 

 vingar  

 assymmetri   

 symmetri

Orden var valda av sessionsledaren som stöd för deltagarna om de skulle uppleva sig tömda på 

kreativitet. Dock poängterades att det var valfritt att ta med sig dessa ord in i skissen. 

 

2. Efter att skisstiden var slut så fick alla deltagare berätta om sina skisser medan dessa 

skickades runt, återigen önskades en diskussion. Alla fick på detta vis chansen att komma 

till tals medan andra kunde kommentera skisserna/idéerna. 

Skissmoment 2 skulle pågå längre, 10-15  minuter. Inför detta skrevs följande ord/begrepp upp 

på tavlan:  

 

 Hållbarhet   

 Ekodesign   

 Lek   

 Aktivitet  

 Motion   

 Mörker   

 Ljus 

 

Deltagarna uppmanades att ha med dessa ord i åtanke under tiden de skissade, dock framhölls det 

att idéer utan tanke på dessa var välkomna. Orden var valda av sessionsledaren, främst som stöd 

vid hämmad kreativitet. 

 

3. Då skissmoment 2 var avslutat fick varje deltagare återigen visa och förklara sina idéer 

och skisser och det diskuterades kring bidragen. 
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4. Avslutningsvis ombads alla skriva en kort reflektion/ord/arg lapp om session på en post-

it (frivilligt). Det var av stort intresse att få veta hur deltagarna upplevt 

idégenereringssessionen bland annat då upplägget för denna inte efterföljde någon 

tidigare beprövad mall. 

 

2.5.2. Framtagning av konceptförslag 

Analysen är en viktig del i problemlösningen och således designarbetet. I en analys bryts något 

ner till dess ingående element för att göra det mer förståeligt. För att ta fram koncept måste det 

insamlade materialet analyseras för att svara på om det är relevant för en lösning. En svår del med 

analysen är att vara objektiv, ett allt för subjektivt perspektiv i analysarbetet kommer inte ge något 

bra resultat och det är därför viktigt att som designer vara kritisk till tillvägagångssättet genom 

analysen, den egna insatsen och relevansen av den (Mbonu 2014). 

Framtagning av koncept parallellt med idégenereringsprocessen och kunskapskompletteringen, 

utfördes genom att materialet analyserades, idéer framarbetades och de som framträdde mest 

lovande utvecklades mer än andra. Idélagret av material i form av bilder, texter, inspiration, fakta 

och collage sågs över och slogs samman grundat på research och instinkt. På så vis 

utkristalliserades grunden till koncept, det vill säga idéer som uppfattades relevanta att arbeta 

vidare med.  

Första fasen av konceptgenerering (vilken avslutades med första konceptvalet) skulle resultera i 3-

5 konceptförslag på teman eller stilar för konceptets formgivning och gestaltning. Dessa skulle 

beskrivas med lämpligt medel där 2D-skiss i blyerts valdes. Skisserna var inte detaljerade utan 

menade att förmedla förslag på uttryck för gestalten. Koncepten sammanställdes i tabellform för 

att tydliggöra de olika gestaltningstypernas teman och stilinriktning. 

I andra konceptgenereringsfasen fortsatte skissandeprocessen. I detta fall gjordes koncepten 

utifrån det första valet där ett tema för konceptet bestämdes som utgångspunkt för vidare 

konceptgenerering. Konceptet skulle nu, hårddraget, bestå av två huvudkomponenter; ett tak och 

en stolpe (komponenter som definierade gestalten). Det första utkastet av skisser konstaterades 

vara enformig förutom ett par koncept som bröt mot de andra. Cirka tjugo stycken nya 

konceptidéer behövdes med mera frihet ifrån det bestämda temat. Slutkonceptet behövde 

nödvändigtvis inte formges så likt den presenterade skissen av temat. Den skulle användas som 

utgångspunkt, men även den andra nivån av konceptframtagandet skulle samlas i familjer utifrån 

tema för inspiration. 

Minimalt underhåll var ett huvudkrav för produkten. För att möjliggöra en överskådlig 

utvärdering och jämförelse mellan olika formgivningsidéer valdes konceptfunktioner kopplade till 

den estetiska designen ut. Helheten skulle bestå av integrering mellan solcellsmodul och LED-

armatur samt hållare. Kriterierna utvärderades med tanke på underhåll och beskrevs med hjälp av 

enkel skiss tillsammans med värdering från 1-5. Högst poäng ansågs sämst. Då detta var 

subjektiva bedömningar gjordes ett försök att stärka antagandena genom kontakt med 

uppdragsgivare och i samband med intervju av David Risfält (Karlstad kommun). 
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Bedömningarna var ytliga och det skulle behövas underhållstester och mätningar som låg utanför 

ramar för projektet, men de gav en fingervisning om vilka konceptidéer och kombinationer som 

kunde vara mera aktuella att arbeta vidare med. 

En metod för att experimentera med form och ta fram nya sådana är att arbeta med 

formelement1. Detta experimenteras med samt andra formelement för att skapa nya former och 

uttryck. Olika papperstyper är ett välanvänt material vid prototypbygge och passar väl för att 

laborera med geometriska former, detta eftersom papper är flexibelt och kan böjas och vikas åt 

olika håll (Hallgrimsson 2012). För att arbeta med geometriska former och upprepning av dessa 

införskaffades papper i flera färger (färger, för mera inspiration i arbetet). Papprena klipptes i 

olika former för att sedan experimenteras med till nya former. Geometriskt mönster skissades 

och modeller gjordes genom att vikning av trianglar. För att hålla ihop modellformerna användes 

gem.  

Förutom att det krävdes fler skisser, “friare” från original, så behövde de också bli mera tydliga 

och detaljerade genom att exempelvis kompletteras med skisser ur flera perspektiv, framförallt 

underifrån eftersom det är den vanligaste vyn för användaren. 

Skisserna gjordes utifrån efterfrågade dimensioner, där antagandet gjordes att ett batteri inte får 

plats i stolpen. En skissidé om konstruktion togs fram, denna slopades dock i sista fasen med 

CAD-modellering. 

  

                                                 
1
 Johan Eileryd, handledare och verksam industridesigner. Handledningsmöte 2015-04-29, Karlstad universitet. 
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2.6. Konceptval 

Konceptval skedde precis som konceptgenereringen i två faser (se figur 1).  

Beslutsmatriser kan användas för utvärdering och val av koncept. Matriserna används genom att 

framtagna koncept värderas och jämförs exempelvis utifrån en referens. Detta görs genom att 

tongivande kriterier för den efterfrågade produkten, hämtade från kravspecifikationen, lyfts fram 

och de aktuella koncepten bedöms utifrån hur väl de motsvarar kriterierna (Johannesson 2004). 

Bedömningen var att utgångspunkten, med exteriör före interiör och konstruktion, medförde att 

elimineringsmatriser baserade på tekniska funktioner och kriterier inte var lämpliga för 

konceptvalet. Därför genomfördes två valomgångar i samråd med uppdragsgivare, 

uppdragstagare, innovationsrådgivare och ansvarig för offentlig utveckling i Karlstad kommun. 

När det kommer till utseende och estetik blir det ofrånkomligt en subjektiv bedömning, men 

genom att ta med personer med olika perspektiv i diskussionen där resonemang sker utifrån olika 

intressen var tanken att det styrkte valet. Val och utvärderingar kan även göras med intuition och 

erfarenhet (Johannesson 2004), erfarenhet var vad som utnyttjades under valtillfällena. 

 

2.6.1. Konceptval 1 

Vid det första valet lyftes ett antal lämpliga (5-10 stycken) konceptteman ut och presenterades för 

uppdragsgivare och innovationsrådgivare. I samråd valdes ett tema för gestaltning och 

formgivning av konceptet. De teman som valdes ut för presentation kunde även innehålla ett 

antal variationer/underteman för att visa olika grenar eller inspirationsgrunder till temat. Namnet 

på respektive tema var beskrivande utifrån stilen på det. I presentationen av koncepttemana 

visades temastil A. temastil, B. temastil, C. temastil och så vidare med underteman som betecknas 

a.1 temastil. a.2 temastil, a.3 temastil och så vidare (se figur 4). 

Som presentationsmaterial fanns förutom skisser på temat även inspiration, till exempel bilder 

eller foton för att förtydliga formspråket ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Koncept och underteman används för att presentera olika idéer för stil 

och inriktning på konceptet. 
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2.6.2.  Konceptval 2 

Som beskrivet tidigare (kapitel 2.5. Konceptgenerering) så skedde efter val av tema en ny omgång av 

idé- och konceptgenerering utifrån det specifika temat. Även då testades ett antal variationer där 

belysningslösningens huvudkomponenter varierades och kombinerades för att växa till en större 

konceptbank. Dessa värderades återigen utifrån kravspecifikationen och därefter valdes ett 

lämpligt antal (5-10 stycken) koncept ut som ansågs möta ställda estetiska krav och möjliggjorde 

en utformning som var kompatibel med de tekniska funktionskraven på belysningslösningen. 

Dessa presenterades för en fokusgrupp mot beställning, där bland annat uppdragsgivaren deltog. 

Alternativen diskuterades för ett val av koncept för utveckling. Detta var ett sätt att ta med 

intressenter i designprocessen för att utnyttja deras kompetens till nya idéer och beslut. Skisserna 

var något mer detaljerade än temaskisserna för att visa hur en eventuell konstruktionslösning 

skulle kunna sett ut. Konstruktionslösningarna hade inte värderats djupare utan bifogades som 

idéer för senare vidareutveckling mot produktion. 

Då gestaltningen varit central för detta designkoncept sågs helhetslösningen över utifrån de 

kriterier som fanns som krav och önskemål på designens formgivning, uttryck, utseende och 

estetik. Eftersom lösningen skulle vara realistisk, om så med modifikation, så skulle de 

funktionella krav som finns på produkten också uppfyllas, samt de önskemål som fanns i möjlig 

mån. Detta handlade dock om antaganden utan beräkningar, men designkonceptet som blev 

utvalt för vidareutveckling var tvunget att möjliggöra att de krav som fanns på lösningen gick att 

uppfylla, exempelvis medge utrymme för nödvändiga tekniska komponenter och optimerad 

verkan av dessa.  

 

2.7. Utveckling av valt koncept 

Det koncept som efter utvärderingen och i samråd valdes ut för vidareutveckling bearbetades 

utifrån de målsättningar som var satta för projektet. Målet var att leverera en CAD-modell av 

belysningslösningen, det slutliga konceptet modellerades i CREO Parametrics 2.0 och printades i 

plast på Karlstad universitet. Skisser och renderade CAD-bilder skapades, även dessa för att 

presentera och visualisera den tänkta belysningslösningen. 

Valomgång 2 lämnade beslutet öppet. Det stod mellan två koncept, var det ena verkade mest 

intressant utifrån hur diskussionen fördes. Konceptförslaget modellerades därför i CAD och 3D-

printades. Rapid prototyping/3D-printning är ett verktyg ytterligare för att arbeta med 

modellskapande och vad som krävs för att få fram en fysisk modell är en CAD-fil som kan 

skickas till en för ändamålet kompatibel skrivare. Modellen byggs med lager på lager i plast, då 

den är färdig behöver eventuella stödmaterial avlägsnas, därefter är en relativt billig 

modell/prototyp klar (Hallgrimsson 2012).  

Dagen efter utskriften lämnade uppdragsgivaren besked om att det andra konceptet var mera 

intressant, vilket även det modellerades i CAD. När uppdragsgivaren lämnade beskedet framkom 
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det att antagandet om att batteriet skulle sitta i stolpen var vad som skulle gälla. Detta i motsats 

till en idé om att batteri och att andra tekniska komponenter skulle förvaras under solpanelen. Av 

den anledningen fortsatte skapandeprocessen ytterligare och konceptet justerades före 3D-

printning. 

Tillvägagångssättet för skapandet av det slutliga konceptet i CAD var inte helt självklart eftersom 

modelleringen inte gjordes utifrån några befintliga ritningar, därför testades tre olika metoder 

varav den sista fungerade för att skapa den tänkta gestaltningen.  

Då solcellsmodulen, ”taket”, skulle bestå av ett geometriskt och symmetriskt mönster av trianglar 

i olika vinklar skapades detta direkt som en assembly* (sammanställning) med en mittendel och 

fyra likadana sidodelar. Sidodelarna byggdes ihop med en så kallad kantdel.prt* (prt = part/del) 

med en passande lutning för att förmedla ett symmetriskt uttryck av gestalten. Den övre ytan 

skulle även bestå av olika lutningar för att lyfta fram den triangulära geometrin som var 

genomgående i konceptets tak. Lutningarna skapades i två set, ett för mittendelen och en för 

sidodelarna, för att sedan byggas samman. Plan användes för att skapa de olika lutningarna. På 

planen gjordes en skiss i lämplig storlek så att delar från soliden* (solid motsats till yta) kunde tas 

bort med hjälp av extrude*-verktyget. Soliden gjordes tunn med hjälp av shell*-verktyget för att 

skapa intrycket av ett tak bestående av solcellsmoduler. Till ”tak-assemblyn” (sammanställning av 

solcellsmodulen) adderades en separat part för stolpen och en delsammansättning av ett fäste för, 

och med, LED-armaturen.  

Det finns vissa begränsningar med Rapid prototyping, varav en är gränsen för maximal storlek 

(Hallgrimsson 2012), modellen skrevs ut i skala 1:15, stolpens originalhöjd mätte 4500 mm vilket 

resulterade i att skalmodellen var för lång, denna behövde därför skrivas ut i två delar och limmas 

ihop. 

 

  

                                                 
*
 Begrepp i CREO Parametrics 2.0. 
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3. Resultat 

 

3.1. Projektplan 

Projektplanen sammanfattade tids- och resursplanering, mål och syfte med projektet samt dess 

avgränsningar. Den innehöll även information om organisationen och dokumentationshantering. 

Inkluderad riskbedömning fastställde att den största risken var planeringen och tidsbedömningen 

för projektet i sig, det vill säga att tidsåtgången för ingående aktiviteter felbedömts. En risk 

ytterligare var att avgränsningarna inte var tillräckliga för tydlig inramning av projektet, i ett 

försök till förebyggning användes metoden med gränssnitt. Projektplan ses i bilaga 5. 

 

3.2. ePSIDM-analys 

Analysmetoden användes för att definiera projektet och det samlade resultatet ses i rapportens 

inledning (1. Inledning), nedan poängteras resultatet från varje delmoment. 

 

3.2.1. Uppdrag 

Då den aktuella produkten utformats utifrån dess tekniska funktioner utan direkt tanke på 

formgivning, uttryck och upplevelse var uppdraget att skapa och leverera ett exteriört 

designkoncept där gestaltningen var central. För designkonceptet efterfrågades ett nytt 

helhetsintryck och en formgivning med motiverad integration av komponenterna, samtidigt som 

konceptet skulle vara kompatibelt med de tekniska funktionskraven. Produktutvecklingen gjordes 

genom arbete med designprocessen och skulle resultera i ett exteriört designkoncept för att 

presenteras i lämplig fysisk gestaltning med alternativ som modellskisser, mock-

up/fullskaleprototyp och/eller CAD-modell. Se avsnitt 1.5 Avgränsningar. 

 

3.2.2. Gränssnitt 

Tabell 1 beskriver de gränssnitt som togs fram för att underlätta arbetet med avgränsningarna för 

projektet. 

 

Tabell 1. Definition av gränssnitt i projektet 

GRÄNSSNITT MELLAN OCH 

A-A Exteriör Interiör (packning) 
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B-B Exteriör LED-lampa 

C-C Lampa Omgivning (ljusutberedning) 

D-D Regulator Solpanel 

E-E Regulator Batteri 

F-F Batteri LED-lampa 

G-G Exteriör Omgivande miljö 

H-H Exteriör Användare 

I-I Produkt Installatör/montör 

 

3.2.3.  Avgränsningar 

En inre interiörkonstruktion med packning i 3D-CAD skulle därmed ej skapas eller levereras, till 

detta skulle bidrag från en extern expert inom respektive produktionsområde krävas. CAD-filerna 

gjordes för 3D-printning av prototyp och var därmed ej likvärdiga med filer för produktion. 

Konstruktionsberäkningar lämnades för vidareutveckling och detaljkonstruktion. Se avsnitt 1.5. 

Avgränsningar. 

 

3.2.4.  Mål 

Tabell 2 svarade på om gränssnitten ingick i projektet, de som gjorde det sammanfattades i en 

utförlig målbeskrivning som ses i avsnitt 1.4 Mål. Utifrån gränssnittsanalysen av den efterfrågade 

produkten klargjordes att målet var att ta fram ett exteriört deginkoncept för gestaltning av en 

belysningslösning. Exteriören skulle utformas med tanke på omgivande miljö och dess 

slutanvändare. 

 

Tabell 2. Arbetet med ePSIDM analysen ger svar på om gränssnitten ingår i projektet eller ej 

GRÄNSSNITT INGÅR I PROJEKTET 

A-A JA 

B-B NEJ 

C-C NEJ 

D-D NEJ 
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E-E NEJ 

F-F NEJ 

G-G JA 

H-H JA 

I-I NEJ 

 

3.2.5. Påföljande analyser 

Se avsnitt 3.4. Produktspecifikation (i enighet med metodkapitel 2.2.5. Påföljande analyser). 

 

3.3. Förstudie 

Nedan redovisas resultat från förstudien som har pågått genom hela projektet för att utöka 

kunskapen kontinuerligt. Litteratursökningen handlade främst om hållbarhet och LED- samt 

solcellsteknik. 

 

3.3.1. Litteraturstudier 

För minsta möjliga miljöpåverkan skall hela belysningslösningen vara demonterbar och ingående 

material möjliga att återanvända - Design for disassembly (DFD) underlättas genom att material 

ansluts på mekaniskt vis i stället för genom kemisk bindning, förmonterade byggkomponenter 

och modulär integrering av delar. Helst skall också materialet som kommer till produktionen vara 

återanvänt. DFD är kopplat till ekodesign - ekologisk och hållbar design där människan bygger 

och designar miljöer utan negativ påverkan på klimatet genom att förebygga utarmning av 

resurser, vatten och råmaterial. (Yeang & Woo 2010) 
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 LED, teknisk information och bakgrund 

LED (Light Emitting Diod) är en ljuskälla som tack vare Isamu Akasaki2, Hiroshi Amano3 och 

Shuji Nakamura4 kan sägas ha medfört ett paradigmskifte inom belysningsteknik. LED har 

möjliggjort nya typer av belysningsplanering och användning, samtidigt som det är en mera 

energieffektiv ljuskälla än en konventionell sådan (Ljuskultur 2013). Röda och gröna dioder hade 

funnits länge när Akasaki, Amano och Nakamura under 1990-talet lyckades med något som 

forskare utmanats med under flera decennier, de fick ut starka blå strålar från halvledare vilket 

möjliggjorde framställning av vitt ljus. En prestation som de tre forskarna 2014 tilldelades 

nobelpriset i fysik för (Kungliga vetenskapsakademin 2014). 

De konventionella ljuskällor som var ledande under 1900-talet alstrar ljus som en biprodukt av 

uppvärmd glödtråd eller genom urladdning i en metallånga. En process som ibland används är 

flourescens där den alstrande UV-stålningen omvandlas till synligt strålning med hjälp av 

ljuspulver. LED däremot är en halvledarkomponent, vanligtvis bestående av kisel, med två 

elektroder; anod och katod. Ljus alstras genom att elektroderna stimuleras till att lysa på elektrisk 

väg, elektroluminescens. Ljuset uppkommer i stort sett utan varken UV- eller IR-strålning och 

finns i färgerna rött, grönt, orange och blått. Med så kallad RGB-teknik fås vitt ljus genom en 

blandning av rött, grönt och blått. En mera vanlig metod för att framställa vitt ljus är att utgå från 

blått ljus och tillsätta ett ljuspulver med korrekt sammansättning för, ändamålet, önskad kvalité 

och nyans av vitt ljus (Ljuskultur 2011). 

Färgnyans och färgåtergivning är två egenskaper som kan variera beroende på val av LED. LED 

precis som andra ljuskällor har inte ett kontinuerligt ljusspektra, konsekvensen blir att kvaliteten 

på färgåtergivningen kan variera och därför används i nuläget ett Ra-värde för att ange i vilken 

utsträckning färg återges av en ljuskälla. Faktorn går från 0-100  där 100 ger perfekt 

färgåtergivning och för allmän utomhusbelysning bör Ra-värdet vara >75. LED möjliggör ett 

lekfullt sätt att arbeta med ljusfärger, men den vanligaste färgen att arbeta med är den vita. 

Färgens nyans beskrivs i temperaturenheten kelvin (K), uppfattningen av (vita) färger varierar 

från varmare till kallare på skalan. Kallvitt ljus ligger på minst 5300 K, medan varmvit 

färgtemperatur är mellan 2700-3000 K, vit ljusfärg är svalare med angiven temperatur 3300-5300 

(Moberg 2012). 

Kärnan i en lysdiod (LED) är ett halvledarchip som kompletteras med reflektor, lins eller diffusor 

för att sedan monteras på ett kretskort vilket underlättar elektrisk kontakt och leder bort värme. 

Det är strömstyrkan i dioden som avgör hur mycket ljus den producerar. En strömbegränsare är 

inbyggd i kretskortet för att förhindra att för stark ström passerar eftersom LED inte har något 

eget elektriskt motstånd (Elektro Elco AB 2015).  

Armaturens ljuskälla utgörs av diodgrupper - moduler med ett varierat antal sammansatta dioder. 

Diodmodulen, med inbyggda eller separata driftdon, integreras som en komponent i LED-

armaturen (Moberg 2012).  

                                                 
2
 Meijo University, Nagano, Japan och Nagoya University, Japan (Kungliga vetenskapsakademin 2014). 

3
 Nagoya University, Japan (Kungliga vetenskapsakademin 2014). 

4
 University of California, Santa Barbara, CA, USA (Kungliga vetenskapsakademin 2014). 
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Driftdon kontrollerar och motverkar överspänning, överström, överlast och kortslutning. För 

säkerhet i drift finns en integrerad skyddstransformator för säker nätseparation, samtidigt som 

kontroll av temperatur sker så att maximal sådan inte överstigs (Ljuskultur 2011). Den aktuella 

armaturens utformning påverkar valet av inbyggd eller separat driftdon.  

Vid val av lämpligt separat driftdon skall omgivningen, och därmed temperaturen där ljuskällan 

skall vara placerad, ses över - driftdonet måste vara kompatibelt och godkänt för denna. 

Effektfaktorn för ett driftdon beskrivs med PFC eller λ och är en faktor mellan 0-1 som bör vara 

>0,9 för ett effektivt driftdon samt liten energiförlust. Systemeffekten, det vill säga den effekt (W) 

som armatur och LED-driftdon förbrukar tillsammans skall beräknas. Driftdonets livslängd bör 

vara åtminstone 50 000 timmar med ett förväntat bortfall på 0,2 % per tusende drifttimme 

(Ljuskultur 2011).  

Med ett styrsystem kopplat till LED-utrustning kan belysningen styras utifrån behov genom 

närvaro- eller dygnstyrning vilket är fördelaktigt både ur ekonomisk och miljömässig aspekt. Om 

platsen för belysningen inte behöver vara upplyst helt eller delvis, utan i stället är släckt eller 

nedtonat periodvis sparar det både energi och pengar. 

LED anses vara en gynnsam ljuskälla på ett antal punkter vid jämförelse med konventionell 

belysning, den kräver bland annat få underhållstillfällen och har lång livslängd vid korrekt 

installation och bruk. LED svara bra mot mörker och kyla och tål det bättre än vanliga ljuskällor 

(Ljuskultur 2011), detta gör den väl lämpad för utomhusbruk i Nordiskt klimat. Dock är dioderna 

värmekänsliga vilket gör det nödvändigt att tänka på ventilation och värmeavledning vid design 

av LED-armatur.  

Med en annan typ av belysningsteknik är det armaturen som motverkar bländning, skärmar av 

ljuskällor och styr fördelningen av ljuset från ljuskällan, det är armaturen som har huvudrollen vid 

ett skapande av en bra belysning. Det går att arbeta med reflektorer i LED-armaturen men i 

huvudsak är det själva ljuskällan som sprider och riktar ljuset med integrerade linser eller 

reflektorer (Moberg 2012).  

För att avleda värmen som alstras från LED-ljuskällan bör aluminium väljas till armaturen, som 

med tanke på de små dimensionerna inte kräver så mycket materialåtgång. Då 

belysningslösningen skall vara utomhus är det extra viktigt att aluminiumet är 

korrosionsbeständigt, vilket uppnås genom ytbehandling med anodisk oxidation. Övriga delar, 

som kopplingsenheter, kan vara i rostfritt stål (Xiaoyun et al. 2009).  

Det finns två typer av LED-moduler; integrerade eller förinbyggda. Om den förväntade tekniska 

livslängden är längre för armaturen jämfört med dioderna så kan modulerna byggas in i 

armaturen - de går i detta fall att ta bort, vilket möjliggör byten av LED-modulen.  Om diodernas 

i stället förväntas överleva armaturen kan modulerna integreras i armaturen vilka då inte kan 

separeras från varandra (Ljuskultur 2011). 

Som ljuskälla är LED ett alternativ som effektivt och ekonomiskt möjliggör hög ljuskvalité, god 

färgåtergivning och behagligt ljus. LED påverkas inte av antalet tändningar och släckningar, och 

kan med hjälp av driftdon/dimmer ljusregleras från 0-100% (Moberg 2012).  
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Utbytet till LED-belysning handlar om systemet LED och armatur tillsammans, det går inte att 

avgöra hur “bra” belysningen är genom att enbart se på LED-modulen, hela armatursystemet 

måste tas i beaktning. Det handlar om armatursystemets verkningsgrad och effektbehov. 

Armaturens och ljuskällans (systemets) verkningsgrad förväntas öka i takt med LED-teknikens 

utveckling. Idag uppskattas dock armaturljusflödet (lm) vara hälften av ljusflödet (lm) från ett 

LED-chip, det vill säga ljuskällan. Ett bra, på marknaden tillgängligt, LED-chip med ett ljusutbyte 

på 130 lm/W kommer efter korrigering av ljusfärg och färgåtergivning, anpassning efter 

drifttemperatur, påverkan av driftdonets förluster och armaturoptikens verkningsgrad ge ett 

ljusutbyte på 65-70 lm/W. Det finns inga gällande standarder för LED-armatur men CELMA, 

den europeiska armaturorganisationen, föreslår riktlinjer för armaturtillverkares dokumentation 

som möjliggör jämförelse produkter emellan. Bland annat skall armaturspecifikationen innehålla 

ett antal fotometriska och elektriska parametrar där mätningarna av armaturen som helhet görs i 

bestämd temperatur, 25 °C (Ljuskultur 2013). 

Vid val av armatur är det viktigt att tänka på underhåll och enkelt byte av LED-moduler eftersom 

livslängden för armaturen förväntas vara så lång att byte kan bli aktuellt både en och två gånger. 

Belysningslösningen skall inte påverkas av smuts, damm eller fukt, därför väljs en armatur utifrån 

IP-klassificering som är skydd mot nedsmutsning av armaturinteriören. På specificering av en 

LED-lampa ses IP-rating: IPxx, IP följt av siffror (Ljuskultur 2011). 

 

 Solcell/solcellsmodul, teknisk information och process 

Det finns två huvudtyper av solceller, kristallina kiselceller och tunnfilmssolceller. Den engelska 

benämningen på solcell är photo voltaic cell (PV) vilket är en kombination av photo - ljus, 

solcellen är en typ av fotodiod, och voltaic - elekticitet. När energi i form av solljus, fotoner, 

träffar en solcell konverteras energin till elektricitet som kan skickas vidare direkt, vilket är ett 

måste så solcellen inte kan lagra energin. Solceller varierar i prestanda och pris, det finns moduler 

uppbyggda av kristallina solceller som består av kisel, eller tunnfilmssolceller bestående av amorfa 

kiselsolceller och/eller andra halvledarmaterial vilka är delade i ett p-skikt och ett n-skikt. 

Vandrande elektroner - diffusion i skikten, leder till att n-skiktet blir positivt laddat medan p-

skiktet blir negativt laddat och det uppstår ett starkt elektriskt fält i den så kallade pn-övergången, 

det vill säga där de p- och n-dopade materialen möts. När en foton träffar en solcell kommer 

fotonen ge ifrån sig energi till elektronerna. Om energin är tillräcklig kommer elektroner 

stimuleras så att de hamnar i det elektriska fältet mellan n- och p-skiktet, därifrån dras de till det 

positivt laddade n-skiktet för att ledas till en yttre krets, en elledning (Energimyndigheten för 

Näringsdepartementet 2004). 

Processen när solens strålar når solcellerna och det uppstår ett elektriskt fält över skikten är vad 

som medför elproduktion i form av likström, ju mer solenergi som träffar solcellerna desto mer 

elektricitet. Den elektriska spänningen från en solcell är dock väldigt liten, ca 0,5 volt [V] och för 

att få ut önskad effekt seriekopplas ett varierat antal solceller i solmoduler/solpaneler (Yeang & 

Woo 2010). Solceller är känsliga mot fukt, värme och vind, modulerna är därför stadiga och 
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skyddar solcellerna. Materialvalet till solpanelerna är viktigt, aluminium som är värmeavledande 

används till ramen och bakre platta medan framsidan vanligtvis består av härdat glas för att 

maximera volymen solljus som når cellerna (gäller ej tunnfilmssolceller). En varm dag med 

lufttemperatur på ca 30 ℃, kan innebära att solceller utsätts för en omgivande temperatur på 50 

℃, värmen tenderar att sänka verkningsgraden på de kristallina solcellerna med 2-3 %. Dock 

verkar inte tunnfilmsolceller påverkas på samma sätt av värmen. Modulstorleken (utifrån antalet 

solceller) bestämmer effekten där vanliga värden är 100-200 W (Energimyndigheten 2010). 

Momentant genererar solceller eleffekt upp till 150 W per m2 och beroende på system 50-150 

kWh elenergi per m2 och år. Verkningsgraden för en kristallin solcellsmodul är upp till 20 % och 

dessa är överlägset vanligast på marknaden. CIGS-solcellmoduler är en typ av tunnfilmssolceller 

och har en verkningsgrad på 10-15 %, men dessa har en tjocklek på några mm, vilket är hundra 

gånger tunnare än kristallina solceller och medför lägre tillverkningskostnader med mindre åtgång 

på halvledarmaterial (Svensk solenergi 2015).  

El genererat från solceller möjliggör ett självförsörjande strömsystem utan behov av ett 

traditionellt elnät. En solcellsanläggning uppbyggd av solcellsmodul, regulator och batteri kan 

kopplas till elberoende komponenter som belysning. Ett off-gridsystem är ett sådant system som, 

utan koppling till elnät, laddar batterier som är kopplade till fristående solpaneler (Glava energy 

center 2015) en stand-alone enhet för belysning fungerar på det viset – fristående med 

självförsörjning av el utan koppling till konventionellt elnät. Solpaneler kan också kopplas till ett 

elnät för att som elkund själv producera el i hemmet. Solanläggningen anslut i detta fall till en 

växelriktare till husets elcentral och på sådant vis kan elen utnyttjas. 

Verkningsgraden för en solpanel är den procentuella andelen solenergi som solceller klarar av att 

omvandla till el. Ett solcellsystem med en verkningsgrad på 15 % kommer att tappa ett par 

procent ytterligare på grund av att energi går förlorat i systemet självt. En varm solig sommardag i 

Sverige kommer 1 m2 solceller en slutlig systemverkningsgrad på 13 % ge 150 watt 

(Energimyndigheten 2015). 

Verkningsgraden är relativt låg för utvinning av energi med solceller och solcellsmodulerna 

påverkas negativt av värme vilket gör installationen viktig. Det måste finnas utrymme för 

ventilation så att luftrörelser är möjliga mellan panel och tak. Under pågående forskning för 

förbättringar av teknik, komponenter och material, för högre verkningsgrad är det viktigt att göra 

förutsättningarna så goda som möjligt för utvinning med de verktyg som finns. Optimal placering 

för störst energiutvinning är paneler åt söder med en 45 gradig lutning utan någon överfallande 

skugga. Alternativt kan panelerna ställas mot sydost med en vinkel på 20-60 grader, placeringen 

kommer inte försämra utbytet av energi nämnvärt (Energimyndigheten 2010). Vinkeln är inte 

bara viktig för bästa solljusupptagning, det skall vara en brant lutning så att snö inte ligger kvar 

och täcker panelerna. 
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 SOLCELL/SOLPANEL som energikälla  

Att använda flödesresurser som sol, vatten och vind är betydligt skonsammare mot miljön än 

energiutvinning med hjälp av fossila bränslen. 

Enligt IEA5 (2015) står generering av elektricitet för 40 % av jordens energirelaterade CO2-

utsläpp. Siffror över koldioxidutsläpp har länge varit alarmerande, samtidigt finns det en 

kontinuerlig ökning i behovet av tillförlitlig och stabil elförsörjning i världen. Hållbara 

energikällor med minimal miljöbelastning är en nödvändighet. Globalt sett krävs det stora och 

snabba förändringar, men både regelverk och befintliga marknadslösningar försvårar bibehållning 

av stabilt och effektiv elförsörjning under paradigmskiftet. På grund av ökad befolkning, 

produktion och konsumtion är bruket av fossila bränslen större än någonsin. FN:s klimatpanel 

IPCC har meddelat att koldioxidutsläppen kommer att (behöva) minska med 40-70 % i 

förhållande till 2010 om målet med en maximal ökning av jordens temperatur på 2ºC skall nås. 

IPCC redovisar siffror som visar att utsläppen ökat mellan 1970 och 2010, mest under de senare 

åren dessutom, lågkonjunktur och klimatåtgärder till trots (Sveriges meterologiska och 

hydrologiska institut 2014). Det är ytterst riskabelt att vänta med ytterligare åtgärder. 

 

IEA (2014) har kartlagt tre huvudpunkter som måste tas till för att minska CO2-utsläppen och 

motverka växthuseffekten;  

 byte till förnybara energikällor 

 ersättning av gamla kraftverk  

 utveckling av befintliga transmissionsnätverk så att dessa är kompatibla med 

decentralisering och varierande produktionskostnader 

Att använda solcellsmoduler för att producera elektricitet är ett alternativ för att direkt minska 

energiåtgång och indirekt minska koldioxidutsläpp.  

 

  

                                                 
5
 International Energy Agency - Självständig organisation som arbetar för att säkerställa tillförlitlig, prisvärd och 

ren energi för sina medlemsländer, varav Sverige är ett. 
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 Överskådlig LCA-analys 

2009 gjorde Belysningsbranschen, huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av 

ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter, en rikstäckande undersökning där det visade sig 

att endast en av tio kommuner och landsting var medvetna om den stora besparingspotential som 

finns i uppdatering av belysningsanläggningar. Modern belysning som används korrekt är mera 

energieffektiv vilket är positivt både för miljö och ekonomi.  

För att minimera den belastning en produkt utgör på miljön måste samtliga livscykelfaser tas i 

beaktande. Belysning med elförsörjning genom konventionella elnät är en aktiv produkt, det 

innebär att den största miljöbelastningen sker under användningsfasen. Aktiv, i jämförelse med 

en passiv produkt där den största belastningen beror på att materialet finns i knapp utsträckning 

på grund av råvaru/resursbrist (Johannesson 2004). Inte alltid, men ofta korrelerar ekonomisk 

kostnad med miljöbelastning. Av en belysningsanläggnings totala kostnad under dess livstid står 

användandet (elkostnaden) för 70 %. Investeringskostnaden utgör endast 10 %, medan drift och 

underhåll står för 20 % av totalkostnaden (Belysningsbranschen 2009).  

Nedan följer en överskådlig livcykelanalys av de komponenter som definierade gestalten i 

projektet, tidsramen för projektet har medfört störst tyngd vid analys av solcellsmodul. Detta är 

en överskådlig analys utan bestämt system för produkten, det vill säga exakt definition av var i 

livscykeln dess påverkan börjar och slutar. Vad som diskuteras är överskådligt från tillverkning, 

genom användning och demontering. 

 

o Solcellsmodul 

I takt med det ökade intresset och användandet av energiförsörjning med hjälp av solcellsteknik 

blir det viktigare att ta reda på hur det ligger till med förtjänsten av tekniken, både miljömässigt 

och ekonomiskt sett. 

Den parameter som i dagsläget är vanligast att använda för att ta reda på om en energikälla är 

hållbar ur ett miljö- samt ekonomiskt perspektiv, är den tid det tar för källan att återbetala den 

energi som gått åt under tillverkning, det vill säga återbetalningsperioden (Energy payback time, 

EPBT), sett energimässigt. De skilda modultyperna tillverkas med olika metoder, men det går åt 

mindre energi och material vid framställning av tunnfilm. En meta-analys gjord av Bhandari et al. 

(2015) baserad på data hämtat mellan 2000-2013 visar att EPBT genomsnittlig är 1-4,1 år för 

olika modultyper, rankade från lägst till högst: kadmiumtellurid (CdTe), koppar indium gallium 

diselenid (CIGS), amorft kisel (a: Si), poly-kristallint kisel (poly-Si), och monokristallina kisel 

(mono-Si). Ur ett långsiktigt perspektiv ger förhållandet mellan energiavkastning och investerad 

energi ett ännu bättre mätvärde, EROI (energy return on energy invested) beskriver genom ett 

enhetslöst förhållande hur mycket energi som utvinns i förhållande till vad det kostat samhället 

att implementera tekniken. Är EROI för ett energisystem 1:1 anses det meningslöst att 

införskaffa ett sådant då förhållandet beräknas behöva vara minst 3:1 för att bibehålla nuvarande 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
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nivån hos de rika industrisamhällena. Meta-analysen visar ett genomsnittlig EROI för modulerna 

från 8,7 till 34,2 (Bhandari et al. 2015). 

Solcellstekniken har under sin livcykel den största miljöpåverkan under tillverkningsfasen. Under 

användning är den i stort sett obefintlig med undantag för mark som tas upp av solcellsmoduler, 

därför är moduler som integreras med byggnader eller konstruktioner fördelaktiga, som fallet 

med en belysningslösning där stolpen tar relativt liten markyta.  

Materialet i solceller slits knappast och har därmed en lång livslängd, solceller kan även till större 

del återvinnas. Biverkningens utbredning under tillverkning beror på vilken energikälla som 

används, och på så vis var solcellerna produceras. Med den blandning av el som används i 

Europa ger solceller över livcykeln en reduktion på 510 g koldioxid per kilowattimme, detta att 

jämföra med 560 g för vindkraft (Energimyndigheten för näringsdepartementet 2004).  

Av de två huvudtyperna av solcellsmoduler står kristallint kisel för 90 % av materialavfallet 

medan tunnfilmceller står för 10 %, andelen tunnfilmsceller beräknas dock öka till 20 % år 2020. 

Till tunnfilmsceller räknas CIS (Cu, In, Se), CdTe, amorfa- och microkristallina teknologier. 

Samtliga typer innehåller procentuellt sett mestadels glas, näst mest aluminium (CdTe <0,01 %), 

sedan polymerer, zink och bly. Därefter varierar beståndsdelarna som namnen indikerar. 

Tunnfilmssolceller kräver mindre energi än kiselceller vid tillverkning (Energimyndigheten för 

näringsdepartementet 2004). 

När det kommer till förbrukning av naturresurser medför det i nuläget ingen större påverkan. 

Kisel finns det gott om i världen, men tunnfilmssolceller som har andelar av metallerna indium, 

selen, silver, rutenium och tellur kan påverkas då dessa metaller räknas som knappa resurser.  

Det förkommer spill vid tillverkning, mest från kiselhalvledarmaterial vid tillverkning av solceller 

baserade på kisel, men även avfall under skrotning förekommer. Vissa tekniker kan resultera i 

exempelvis kadmiumhaltigt avfall. Silver används för tillverkning av både tunnfilms- och 

kiselmoduler och överblivet silver klassas som farligt avfall (Aman et al. 2015).  

Precis som andra industrier är frågor kring säkerhet, hälsa och miljö/omgivning (Safety, Health 

and Environmental, SHE) lika viktiga inom solcellsindustrin. Produktionen har ökat avsevärt av 

solceller och det ställer krav på planering för en fungerande och effektiv insamling och 

återanvändning av stora mängder material då modulerna slutat fungera. Även om det är små 

mängder farliga ämnen i den enskilda solcellen så blir den totala volymen stor vid ökad 

produktion, och det är just de små partierna som gör insamlingen utmanande för lokala aktörer. 

Steg ett är att använda en teknik som gör det enkelt att demontera modulerna och särskilja 

material från kemikalier och farliga ämnen. Steg två är strategier för insamling och återvinning 

beroende på vad som passar området (land, befolkningsmängd, stad eller landsbygd). Icke-

vinstdrivande organisationer i bland annat Europa arbetar för att optimera återvinning av material 

och farliga ämnen, säkerhet under avfallshantering, detta med en återvinningsgrad på 80 % år 

2015 mot 85 % år 2020. Återvinning av halvledarmaterial (tellur, Te och kadmium, Cd) beräknas 

uppnå 95 % och cirka 90 % av modulens vikt återvinns. Forskning görs för att möjliggöra 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
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återvinning av centrala produktionsmaterial som kisel, glas, aluminium och etylenvinylacetat 

(EVA) - folie till nya paneler (Aman et al. 2015).  

Produktion med återanvänt material står för ⅓ energiåtgång i jämförelse med modulproduktion 

gjorda på nytillverkat kisel, det är även i regel mer kostnadseffektivt att producera med återvunnet 

material (BINE 2014).  

 

o LED 

Idag kan de mest energieffektiva belysningslösningarna skapas med hjälp av LED vilket 

miljömässigt är den största fördelen med LED. Urladdningslampor innehåller kvicksilver vilket 

innebär att det är oundvikligt att det, för miljön och oss människor, skadliga ämnet förs ut i 

ekosystemet. LED innehåller inget kvicksilver (Ljuskultur 2011).  

År 2001 lagstiftades det att producenter av elektronikprylar ska ta ansvar för omhändertagandet 

av uttjänta sådana, som återvinning av metaller, värdefullt material och energi. Elprodukter får 

enligt lag inte deponeras eller förbrännas utan föregående, nödvändig, behandling. Dessa 

lagstiftningar ställer givetvis höga krav på producenter och försäljare av elprodukter, krav som för 

vissa företag kan vara svåra att bemöta av olika anledningar. Berörda aktörer kan därför ta hjälp 

av El-kretsen AB som effektivt samlar in utgångna elektronikprodukter över hela landet. 

Organisationen är ett servicebolag utan vinstintresse som startades 2001 av näringslivet och ägs 

av 19 branschorganisationer. Insamling och återvinning görs både för verksamheter och hushåll i 

samarbete med kommuner (El-kretsen 2015). 

Traditionella lampor slocknar då deras livslängd är slut, livslängden för LED avgörs utifrån hur 

mycket ljusflöde procentuellt sett som är kvar efter en viss tid och benämns som nominell 

livslängd (eng. rated life). Definitionen är antalet brinntimmar efter vilka en given del av 

initialljusflödet återstår. Idag anges livslängden som antalet drifttimar då 70 % av initialljusflödet 

återstår med beteckningen L70, men det är L90 som är väsentligt vid en jämförelse mellan LED 

och konventionella ljuskällor (Ljuskultur 2011). 

 

o Stolpe 

Stolpar för gatulampor eller annan offentlig utomhusbelysning tillverkas vanligtvis i rostfritt stål, 

men det finns alternativ som Aluminium, komposit och glasfiberstolpar. Dessa är möjliga att 

återvinna och den största miljöbelastning utgörs under tillverkning. Stolparna utgör ingen direkt 

miljöpåverkan under användning, men de behöver hålla länge. För att öka livslängden lackeras 

stolpar. Lackering med termoplast utgör ett starkt skydd, utan miljömässiga bieffekter och 

medför en lång livslängd för stolpen Lackering går till så att plast värms upp och stolpen doppas i 

smältan. Det är energiåtgången för termotekniken som kan påverka miljön om denna bidrar med 

koldioxidutsläpp (Moramast 2015). 
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3.3.2.  Enkätundersökning 

Fullständigt resultat av enkätundersökningen ses i bilaga 6, mätningen presenteras med hjälp av 

areadiagram tillsammans med medelvärde, median och standardavvikelse samt 

variationskoefficient. Dessa värden ges utifrån att svaren var från 1-4 där ett högt medelvärde 

innebär att påståendet stämmer in mycket väl på hur personers uppfattning om saken. 

Svarsfrekvensen var 84 % på enkätundersökning, ett urval av 55 personer gav ett bortfall på 9 

stycken svar (50 svar, varav fyra var blanka). Även om slutsatser skall dras med försiktighet, gav 

enkäten en generell uppfattning eller åtminstone en indikation, om hur personer som flera dagar i 

veckan befinner sig på offentliga platser med utomhusbelysning, påverkas av denna och dess 

design. Personer kommer att påverkas av hur ljust det är och huruvida det finns belysning eller ej 

om de väljer att vara utomhus då det mörknat. Det verkar som att det skulle önskas belysning i en 

lite större utsträckning, kommentarer lämnades om att vägar kunde vara dåligt upplysta och att 

byten av lampor borde ske snabbare. De flesta reagerar inte på den estetiska designen i större 

utsträckning, kanske om något sticker ut, exempelvis speciell ljussättning. Hur ljust det är 

kommer att påverka, och personer bryr sig om hur belysningen ser ut.  

 

3.3.3. Intervju 

 Intervju med David Risfält [2015-03-12], Innovation Park, Karlstad. Närvarande; 

uppdragstagare, David Riskfält och uppdragsgivare. Nedan följer den information som 

gav utifrån punkter på checklistan. 

 

Ljusstyrka/ljusutbredning 

Trafikverket har krav på ljusstyrka och höjd från mark till ljuspunkt på gång, cykel- och bilvägar, 

vilka kommunen måste uppfylla. Utöver Trafikverkets krav finns det varken rekommendationer 

eller krav på belysning från Karlstad kommun. Dock handlar det om trivsel och att människor 

skall vilja vistas i miljöer och känna sig trygga, att ljuset medför tillräcklig känsla av trygghet. 

IP-klassificering, underhåll 

Underhåll konstaterades vara den största kostnaden kopplat till belysning för kommunen, vilket 

således motiverar kravet i kravspecifikationen med minimalt antal underhållstillfällen per år (0,5 

gånger/år) och en IP-klass >65 för att möta krav på konstruktionens täthet som skydd mot 

intrång av damm, fukt och vind. 

 

Vandalism, motverkan/provokation 

För att motverka enkel vandalism som slag med tillhyggen är stolphöjden avgörande, den bör 

vara åtminstone 3,5-4 m hög. 



26 

 

Miljökrav 

Kommunens fokus ligger på att minska energiförbrukningen, dessa insatser prioriteras. Det finns 

inga direkta krav på råvarors ursprung eller materialval. Priset är vad som väger tyngst, men det 

finns naturligtvis ett intresse för ett hållbarhetsperspektiv på hela flödeskedjan i de produkter som 

används. Kommunens prioritet ligger på användningen, det vill säga energiförbrukningen, och 

minskningen av den. Ur miljöaspekt är batteriet en huvudpunkt, dels för att det måste hålla länge 

(minskat behov av nya produkter), dels för att det inte får vara miljöförstörande. Det är viktigt att 

det innesluts på rätt sätt och att det finns upptagningskäl - skydd för batteriet och oönskade 

läckage. 

Material/yta 

I enighet med kravspecifikationen, konstaterades att materialet skall vara korrosionsbeständigt. 

Vad som diskuterades främst var stolparna. Det arbetas med nya material till stolpar, som 

glasfiber, dock är det troligtvis inte tillräckligt hållfast för en konstruktion som skall bära tyngden 

av solcellsmodul och armatur. En hållfast konstruktion kräver tillräcklig styvhet, en 

glasfiberstolpe är ej eftergivlig, vilket är ett krav för gatubelysning (bilväg) (dock inget krav på 

slutprodukt i projektet). Den måste dimensioneras efter vindlaster och belastningar samt fungera 

med segmentering. Priset kommer styra i ett urval av stolpar som är godkända för tänkt 

konstruktion, det finns cirka 18 500 stycken belysningsstolpar i Karlstad kommun. Moramast är 

vanligtvis leverantör för stolpar till belysning i Karlstad. 

Övrig utformning 

Enligt David Riskfält som planerar och köper in nya armaturer och belysningslösningar får 

konceptet gärna vara lekfullt i sin formgivning och/eller smälta in i omgivningen. Utformingen 

kan dock vara ganska fri och tillföra något nytt, något intresseväckande, inspirerande, spännande 

och nytänkande. Komforten är i fokus. Ökat antal dioder verkar korrelera med ökad känsla av 

komfort, 4 x 25 W lampor tenderar att upplevas mera trivsamt än 1 x 100 W. 

Då underhåll är mest kostsamt och det finns en bestämd budget för belysning ställer det krav på 

ordentlig värdering inför eventuella investeringar och utbyte av exempelvis armatur och stolpar. 

Övriga önskemål 

Inget specifikt nämndes. 

Övrigt, att tänka på 

Placering av fundament och batteri, inget skall gå sönder vid omgrävning av sand i en lekpark till 

exempel. Batterierna får inte vara åtkomliga för obehöriga, dock placeras långt ner på stolpen för 

att minska hävstångseffekt/moment och underlätta underhåll. Vatten, snö, is och kyla skall tas 

med i beaktning eftersom batteriet försämras då det utsätts för kyla. 

Reflektion försvinner i stort sett under den mörkaste tiden av året, då ljuset behövs som mest. 

Blöta löv suger åt sig vad som kunde varit en reflektion.  
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Batterikapaciteten är kritisk och det egentliga huvudproblemet. För att minska energiåtgången 

kan sensorstyrning implementeras med anpassning efter antalet soltimmar, närvaro, effektåtgång 

och snö. 

Rimlig kostnad för konceptet (belysningslösningen) till en slutkund skulle kunna vara cirka 24 000 

kr exklusive moms. 

Euro street light – active light är ett koncept liknande belysningslösningen för projektet. Test 

utförs i Stockholm för att ta reda på hur låg effekt, det vill säga hur lite ljus alstrandes från 

gatubelysning, som är acceptabelt. Anpassning handlar mycket om kontext och vanan utifrån 

den. Närvarostyrd belysning med så låg effekt som 1 W testas med rörelsesensorer. 

En fördel med böjbara solpaneler, det vill säga, moduler med tunnfilmsolceller är att de möjliggör 

upptag av solljus även vid dimma/diffust ljus. Forskning görs för utveckling, växande kapacitet 

och verkningsgrad. 

En utmaning med parkljus eller aktivitetsljus (lekpark, utegym, hundrastgård) är behovet av 

konstant ljus till skillnad från gångstråk, konstant behov ställer högre krav på batteriets kapacitet. 

Idéer för framtida arbete 

Testning av prototyp, workshop med provbelysning av olika effekter där en testgrupp får avgöra 

lägsta accepterad effekt (ljus). Idéer om framtida utveckling är att produkten kompletteras med 

energi generarad genom rörelse/aktivitet, till exempel vid användning av träningsredskap eller 

leksaker. Andra områden där det skulle kunna finnas behov att fristående belysningsenheter är 

exempelvis informationstavlor där det inte kommer att vara aktuellt att dra fram nya elnät men 

ljus är önskat. 

 

 Intervju med David Risfält [2015-04-28], Stadshuset, Karlstad. Närvarande; 

uppdragstagare och David Risfält. Nedan följer den information som gav utifrån den 

förberedda checklistan. 

Inledningsvis visades bedömningarna av olika kriterier kopplade till estetisk design som 

utvärderades med tanke på underhåll. Uppfattningen ansågs stämma. 

David Risfält har både stora erfarenheter av, och ansvar för, underhåll av gatulampor och 

offentlig belysningen. Han berättar att Karlstad kommun kommer behöva byta ut mycket 

belysning inom de närmsta åren då flera gatustolpar som installerades på 70-talet är rostiga. Det 

är ett stort underhållsbehov. Inför underhåll hyrs tjänster av en firma som testar stolparna och 

hur rosten påverkar stolpens hållfastighet. Mätningen görs genom att stolpen med ett 

specialverktyg “puttas” i alla riktningar, vilket resulterar i grafer där hållfastheten kan bedömmas. 

De som inte är starka nog måste bytas ut. Stolpar för belysning i motionsspår kommer att behöva 

bytas ut i Karlstad kommun med en underhållskostnad av 21 miljoner kronor. David Risfält 

förklarar att de aktuella stolparna är gamla telefonstolpar som köptes av Televerket för att 
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användas för belysningar. Stolparna är av trä och har ruttnat, det hänger ellinor mellan stolparna 

och de är också behandlade med kreosot vilket är ett träskyddsmedel som med sin komplexa 

kemiska sammansättning innehåller vissa föreningar som kan orsaka cancer. Utbytet av dessa 

stolpar beräknas vara klart inom tre år. 

Då mätningar inför utbyte av lampor genomförs, görs detta till exempel gatuvis, en gata bedöms 

och är det någon gatulampa som inte håller måttet byts denna ut. När det kommer till utseendet 

av lampan kommer denna bytas så att den ser ut som de resterande för ett enhetligt uttryck. Vid 

nyinstallationer av lampor för ett helt område finns det dock utrymme att tänka i nya banor, 

estet- och gestaltningsmässigt. 

Rekommendationer inför val av stolpe går åt stål med termoplast som skydd, detta är lite dyrare 

och kan få en viss blekt yta/färg, men det är ett slitstarkt skydd som medför lång livslängd för 

stolpen. Glasfiber är ett nyare och bra alternativ till material för stolpar, dock är det förmodligen 

inte starkt nog för att bära vikten av solcellspaneler och armatur. Att ta med i beaktning är 

projicerad vindyta, detta finns att läsa om i olika armatureras produktbeskrivning och är något 

som räknas på av konstruktörer vid beställning av stolpar/armatur. Var en belysningslösning skall 

vara placerad påverkar också konstruktionsberäkningar (jämför kustnära och stadsmiljö). Sådana 

beräkningar görs dock vid beställning av komponenter. 

Meningen är att belysningslösningarna skall stå sig i många år, årtionden, men vanligare underhåll 

är vandalism, som klotter på stolparna. Grönlackerade stolpar och stolpar i centrala Karlstad får 

utstå mycket vandalism. Det får även pollare - låga belysningsstopar. Den höga höjden på 

gatulampor är troligtvis vad som gör att de inte behöver utstå så mycket vandalism, de drar 

varken till sig uppmärksamhet eller är lättillgängliga. Snö som lägger sig på belysningen verkar 

inte vara något större problem, det finns dock lamparmatur som hänger över gatorna där snön 

tenderar att smälta på grund av den avgivande värmen, så att det bildas istappar. I frågan om 

vandalism säger David Risfält att de platser där miljön med tillhörande komponent är fin med 

omsorgsfull planering i regel verkar klara sig bättre och förblir orört. En urban och hårdare miljö, 

där exempelvis lamparmatur skyddas med hjälp av galler tenderar att provocera till vandalism. 

I denna belysningslösning kommer batteriet vara vad som kräver mest underhåll, det kommer 

troligtvis bytas ut vart femte år, kyla tär hårt på ett batteri. Det viktigaste är dock att batteriet 

aldrig får läcka, det skall också vara lättillgängligt för underhåll/byte. 

 

3.3.4. Studiebesök 

Robert Andersson som är projektledare på Infraktek i Karlstad tog tillsammans med montören 

Niklas emot för ett studiebesök. 

Nedan följer de fördelar som finns med en stand-alone belysning med ljuskälla av typen LED6. 

Sammanfattning av studiebesöket ses i bilaga 7. 

                                                 
6
 Robert Andersson, projektledare på Infraktek. Studiebesök 2015-05-11. 
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 Ekonomi - om en kommun inte är villig att betala ett abonnemang och fasta avgifter för 

installation av ett fåtal belysningspunkter är en självförsörjande belysningslösning ett bra 

alternativ   

 Den finns en stor efterfrågan efter belysning på platser där elnät inte är framdraget, då 

utgrävning för framdragning av el inte är nödvändigt sparar det tid, arbetskraft och 

pengar. 

 Ett byte till LED medför möjligheten att få ner effekten i ett system, det är både 

kostnadseffektivt och säkrare  

 LED till gatubelysning kan täcka ljusbehovet för två halogenlampor 

 LED har lång livslängd och kräver lite underhåll, det minskar indirekt risken för olyckor 

vid underhåll av gatulampor. 

 

3.4. Produktspecifikation 

Produktspecifikationen presenteras som en enklare kravspecifikation som är indelad efter de 

huvudkomponenter som fastsälldes för produkten. Minimera underhåll, vara monterbar samt 

vara vandalsäker, ansågs av uppdragsgivaren vara extra viktiga.  

 

3.4.1. Kravspecifikation 

Samtliga krav och önskemål på produkten finns i den senaste upplagan av kravspecifikationen, se 

bilaga 8. Krav och önskemål definieras som funktioner, vilka skall upplevas av en framtida 

produkt.  

 

3.4.2.  Komponentanalys 

Med komponentanalysen bestämdes solcellsmodul, LED-armatur, hållare och batteri vara 

huvudkomponenter i belysningslösningen och kravspecifikationen utformades efter dessa. 

Inledningsvis bestämdes de att vara de ingående komponenterna för skapandet av det exteriöra 

designkonceptet. Dimensioner efterfrågades och ses i listan över komponenterna (se bilaga 9). 

Vid en senare analys i anslutning till ett handledningsmöte konstaterades det att solcellsmodul, 

hållare och LED-armatur var de komponenter som definierade gestalten. Därför arbetades endast 

dessa med under skapandeprocessen7.  

 

                                                 
7
 Möte med handledare Johan Eileryd mars 2015-04-16, Karlstad universitet 
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3.5. Konceptgenerering 

Konceptgenerering sammanfattar idégenerering och framtagning av koncept vilka är processer 

som skett parallellt och i två omgångar. Under 3.5.1. Idégenerering ges en bild av hur idéer och 

koncepten bearbetats och tagit form under idégenereringen, resultaten har valt att lyftas ut 

ytterligare under 3.5.2 Framtagning av konceptförslag, där resultaten (koncepttema respektive 

koncept) användes i valomgång 1 (val av koncepttema) och valomgång 2 (val av koncept för 

utveckling). 

 

3.5.1.  Idégenerering 

Idé- och konceptgenerering har till största delen skett individuellt, men under konceptval och 

möten med uppdragsgivare, innovationsrådgivare och utvecklare för offentlig belysning, har även 

idéer diskuterats. En gruppsession genomfördes, nedan redovisas denna samt den individuella 

idégenereringsprocessen. 

 

Idegenerering, individuell 

De observationer som gjordes från projektstart och genom i stort sett hela arbetet gav till viss del 

inspiration till skapandet, men främst en uppfattning om hur offentlig belysning och dess armatur 

ser ut. Vilket i sig gav inspiration till att ta fram idéer för gestaltning som skiljdes från dessa. 

Exempel på fotograferade armaturer ses i bilaga 10. 

 

  Den praktiska idégenereringen 

ledde till både 2D-skisser och 

enkla modeller. I tidigt skede 

gavs en enkel uppskattning, 

med hjälp av LEGO®, på 

proportioner av stolphöjd och 

hela belysningslösningen med 

givna dimensioner på LED-

armatur och solcellsmoduler 

(se figur 5) och vidare i 

Capaboard, exempel ses nes i 

figur 6, dessa användes 

parallellt med 2D-skisser. 

 

Figur 5. Modellbygge i 

Capaboard. 
Figur 6. Proportioner med 

hjälp av LEGO®, (tv) stolphöjd 

och (th) solcellsmoduler och 

LED-armatur på stolpen. 
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 De moodboards som skapades för inspiration 

hade av uppdragstagaren bestämda teman som 

kunde tänkas inspirera till olika former och 

uttryck, teman var exempelvis fåglar, fiskar, 

djur och växter. Dessa kan ej redovisas i 

rapporten på grund av upphovsrättsliga skäl. 

Skissteknik användes för att från en form 

utveckla en annan, se exempel på skissprocess i 

figur 7. 

 

 

Idégenerering, gruppsession 

Under idégenereringssessionen med en grupp på sju stycken studenter (exklusive sessionsledaren) 

vid Karlstad universitet uppkom det främst idéer om funktioner. Till exempel generering av 

energi med hjälp av cykel för att komplettera energiupptagning av solceller. Samma idé utökades 

med en mobilapplikation där det skulle vara möjligt att lokalisera de olika “cykelstationerna” och 

samla poäng genom cykelaktiviteten, samt att dela vidare. En annan idé var att det skulle finnas 

mobila ljusstolpar att hyra i ett ställ som hämtades ut av användaren och placerades på önskad 

plats. Det kom även idéer om en typ av pannlampa som kunde placeras i träd eller liknande i 

närheten av den plats som önskades upplyst. Trots att det var så funktionsinriktat hos deltagarna 

resulterade idégenereringen i ett antal skisser med olika formspråk att ta med i det fortsatta 

arbetet, se figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Skisser från idégenereringssessionen med studenter vid Karlstad universitet. 

Figur 7. Exempel på hur skissprocessen användes. 
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Ett mål med idégenereringen var att den skulle leda till diskussion och då belysningslösningen 

ifrågasattes ur en miljöaspekt under sessionen motiverade det fördjupningsarbetet med den 

teoretiska delen om solcellstekniken (se kap 3.3.1 Litteraturstudier).   

 

3.5.2. Framtagning av konceptförslag 

Första omgången av konceptförslagen resulterade i fem olika teman med 3-5 stycken 

underteman, se tabell 3. Dessa presenterades för uppdragsgivare och innovationsrådgivare för val 

av koncepttema för gestaltningen. Nedanstående collage (figur 9) visar skisser på samtliga teman 

och underteman med namn enligt tabell 3. Med ordning från höger till vänster och nedåt visas i 

första raden koncept a.1 till b.1 (b.2 visar fyra olika geometriska varianter, alla andra 

teman/delteman representeras av en skiss), andra raden b.2 till c.5 och tredje raden d.1 till e.3. 

 

 
Tabell 3. Konceptteman och underteman, resultat av första konceptframtagningsfasen 

TEMA  

A. ORGANISKT     

a.1 TRÄD a.2 VÅRKNOPP a.3 BLOMMA   

B. TEKNISKT     

b.1 VARIATION b.2 GEMETRISKT    

C. FUTURISTISKT     

c.1 ASSYMETRI c.2 TEFAT c.3 SCI-FI c.4 STOLPVARIATION c.5 DIMENSIONER 

D. PARASOLL     

d.1 KLASSISKT d.2 STÄLLNING    

E. MÄNNISKA     

e.1 FRAMÅT e.2 POSITION e.3 LYFTET   
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Det organiska temat är som namnet indikerar, ett tema med mjuka och runda former inspirerade 

av naturen, medan det tekniska är raka, geometriska former. De futuristiska alternativen har 

framförallt skapats med en bild av framtid, assymmetri och till viss del futuristisk arkitektur. 

Parasolltemat gjordes med tanke på önskemålet om lekfullhet i design/gestaltning, det påminner 

både om ett solparasoll och en karusell. Dessa teman är mer eller mindre specifika i sina 

stilinriktningar, men de skall bara ses som idéer till tema på formgivning och kan och skall 

utvecklas. Undertema d.1 är en mera styrd idé om form på komponenterna i jämförelse med 

tema Människa vilket ligger närmare fri gestaltning och skulpturer. Inspiration till Människa var 

människokroppen, styrka, smidighet och kraft. Formgivningen skulle representera aktivitet, 

rörelse och motion, detta med tanke på eventuell placering (utegym/lekpark).  

Den andra fasen av konceptframtagning började med ett utkast av skisser som var allt för 

enformigt och likt originalet, det vill säga det klassiska parasollet (koncepttema D, undertema 

d.1), se exempel i figur 10.  

 

 

Figur 9. De konceptteman som presenterades i valomgång 1. Första raden visar koncepttema a.1 till b.1, 

andra raden b.2 till c.5 och tredje raden d.1 till e.3. 
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Figur 10. Exempel på skisser som kom ur ett första utkast efter valomgång 1. 

 

Då det enbart var ett fåtal som avvek i formen gjordes fler och mera ”fria” skisser från det 

klassiska parasollet med kompletterande skisser i andra perspektiv för att bättre förklara den 

tänkta formgivningen. Variationer gjordes för att resultera i kombinationer med olika 

gestaltningar och dessa sammanställdes med rubriker som volym, uttryck, placering (på hållare), 

fixtur, form, tvärsnitt (se bilaga 11).  

Exempel på variationer ses i figur 11, från vänster till höger är stolparna textur ”träyta”, ”slät” 

samt detaljerat, mjukt kaos (definitioner från bilaga 11). Figur 12, 13 och 14 visar andra 

variationer.   
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Figur 11. Exempel på variation i textur på stolpen. 

 

 

 

 

 
Figur 12. Exempel på variation av stolpe.  
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Figur 13. Exempel på variation av texturen på stolpe. 

 

 

 
Figur 14. Ett annat exempel på variation av stolpe. 
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Konceptfunktioner kopplade till den estetiska designen för stolpe (hållare av i huvudsak LED-

armatur, och solcellsmodul) bestämdes till textur och form. Konceptfunktioner kopplade till den 

estetiska designen för tak (solcellsmoduler integrerade med LED-armatur) bestämdes till form. 

Utvärderingen indikerade att slät yta minskar underhållsbehovet, att tillverkningen är svårare med 

ojämn textur och stolpar med förgreningar (se figur 15), dock bedöms den släta, raka stolpen vara 

minst lekfull.  

 

Det finns en risk för vandalism eller oavsiktlig provokation till 

klättring med en förgrenad stolpe, underhåll påverkas nödvändigtvis 

inte. Materialåtgång och underhåll kan öka om solcellsmodulen byggs 

med flera delar (lager på lager), men en sådan formgivning kan ses 

mera lekfull. Både uppdragsgivare och utvecklare av offentligbelysning 

ansåg att bedömningen som ses i bilaga 12 verkade stämma. 

 

Figur 15. Skiss av stolpe 

som "förgrenas". 
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Arbetet med färgpapper och skissade mönster resulterade i geometriska koncept. En del av 

processen som slutade i Koncept 8.b rosa/grön, ses nedan i figur 16-19. 

 

 

  

  

 

Den andra fasen av konceptframtagning resulterade slutligen i sju 2D-skisser i blyerts varav ett av 

dessa hade stopvariation (två skisser) samt ett geometriskt tema med fyra modellskisser i papp.  

 

På nästa sida ses 2D-skisserna från vänster med namn enligt tabell 4.  

  

Figur 16. Skiss, rutor blir trianglar. Figur 17. Test med vikningar för form 

Figur 18. Testade vinklarna igen för form. Figur 19. Trianglar i färg klistrades på 

trianglarna för att förstärka geometrin. 
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Tabell 4. De 2D-skisser som blev resultatet efter andra fasenkonceptgenerering. 

1.a Svamp (böjd stolpe) (figur 20) 1.b (rak stolpe)  (figur 21) 

2. Tårta  (figur 22)   

3. Halv sfär  (figur 23)   

4. Pipor  (figur 24)   

5. Klassiskt  (figur 25)   

6. Blomma  (figur 26)   

7. Grafiskt  (figur 27)   

 

 

 
Figur 20. Koncept 1, 

Svamp; 1.a (böjd stolpe). 

 
 

Figur 21. Koncept 1, 

Koncept 1, Svamp; 1.b (rak 

stolpe). 

 

 
Figur 22. Koncept 2,  

Tårta. 

 
Figur 23. Koncept 3, Halv 

sfär. 

 

 
Figur 24. Koncept 4, Pipor. 

 
Figur 25. Koncept 5, 

Klassiskt. 

 

 
Figur 26. Koncept 6, 

Blomma. 

 
Figur 27. Koncept 7, 

Grafiskt. 
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Ett exempel där konceptförslaget beskrivit mera tydligt kan ses i figur 28 där koncept 2 

förtydligas, i figur 29 ses en initial idé om konstruktion till koncept 7.  

  

Arbetet med ett aktivt upprepade av former resulterade i fyra koncept, av taket och bild, en var 

något avvikande medan tre gjordes med upprepning av trianglar- konceptförslag  

8.a blå/ljusblå (trianglar) (figur 30)  

8.b rosa/grön (figur 31)  

8.c gul/ljusgul (figur 32)  

Den fjärde skissmodellen, 8.d virvel (figur 33) hade upprepning av ett formelement som kan 

beskrivas som en triangel med mjukare linjer, eller en fena. 

  

Figur 30. Koncept 8.a blå/ljusblå 

(trianglar). 
Figur 31. Koncept 8.b rosa/grön 

(trianglar). 

Figur 29. Konceptförslag 7 med initial idé 

om konstruktion. 
Figur 28. Idé om konstruktion och 

förtydligande av konceptförslag 2. 
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Koncepten har gjorts utifrån efterfrågade dimensioner, där antagandet gjorts att ett batteri inte får 

plats i stolpen. Därför hade även en skissidé om konstruktion tagits fram där tanken var att en 

cirkulär låda skall sitta med botten i samma höjd som nedre kanten av taket. Denna låda tänktes 

rymma tekniska komponenter som batteri, regulator, sensor och kablage. Denna skulle även 

innehålla LED-armaturen (se figur 34).  

Då enkelt underhåll av batteri var bland det mest 

kritiska för en gångbar belysningslösning var idén att 

lådan skulle sitta i ursprungshöjden (1) med hjälp av 

skruvar (utskruvade till lämplig längd), det skulle även 

finnas samma uppsättning av skruvar längre ner på ett 

lämpligt avstånd inskruvade i stolpen (2).   

Vid underhåll avlägsnas de övre skruvarna samtidigt 

som de nedre skruvas ut till den längd som krävs för 

att hålla lådan. Lådan förs ner i spåren till de nedre 

skruvarna och på så vis möjliggörs ett mera 

ergonomisk underhåll på lägre höjd där teknikern kan 

se komponenterna uppifrån, framför sig (som i vyn till 

höger). 

Solmodulerna skulle fästas på en takyta vilken är fäst 

på en förgrenad takkrona. Takkronan är fastskruvad i 

toppen på stolpen och behöver inte röras vid underhåll 

av batteri. Kablar från solpanelen skulle dras ned i lådan från solpanelerna och skyddas 

automatiskt av det tak de skapar. 

Det rum som skapas mellan lådan, innehållande LED-armaturen och solcellsmodulerna medför 

utrymme för ventilation och värmeavledning. Detta är av stor vikt då både LED 

och solcellernas verkningsgrad påverkas negativt av alltför hög värme.  
 

Figur 34. Skiss över hur en låda för tekniska 

komponenter skulle kunna placeras. 

Figur 32. Koncept 8.c gul/ljusgul 

(trianglar). 
Figur 33. Koncept 8.d virvel (mjukare 

trianglar/fenor). 
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3.6. Konceptval 

Konceptvalen utfördes i två omgångar. Till första valomgången togs resultat med från 

konceptgenerering i fas 1 som resulterade i konceptteman. Valomgångarna har bidragit till den 

iterativa skapandeprocessen då intressenters kompetens används för nya idéer. Till valomgång två 

diskuterades förslag till slutkoncept för utveckling och framställning i CAD. 

 

3.6.1.  Konceptval 1 

Vid första konceptvalsomgången 2015-04-07 närvarade uppdragstagare, uppdragsgivare och 

innovationsrådgivare för att tillsammans resonera kring de teman som skapats med tycke om 

formspråk och val av ett tema för ett sådant.  

Ställda mot kravspecifikationen konstaterades att samtliga konceptteman skulle vara möjliga att 

göra kompatibla med de tekniska funktionerna. A Organiskt, D. Parasoll och E. Människa var de 

konceptteman som diskuterades mest med intresse främst för underteman till a.1-2 (Organiskt), 

d.1 (Parasoll), e.2-3 (Människa). 

Tekniskt uteslöts för att det inte erbjöd tillräckligt nyhetsvärde. Den typen av koncept med stolpe 

och en viss variation på armaturen är vad som vanligtvis används, med ett framtidstänk och en 

vision om att designkonceptet skall erbjuda något nytt och innovativt var detta ej aktuellt. 

Futuristiskt diskuterades inte så mycket, då estetiken troligtvis inte tilltalade som de andra. Dock 

var c.4 intressant eftersom det introducerade en annorlunda variant på hållare, det vill säga tre 

stolpar i stället för en. 

Parasoll, d.1 (klassiskt parasoll) uppfattades praktiskt och funktionellt med variationsmöjligheter 

och anpassning efter miljö/plats för placering. Det uttryckte lekfullhet och erbjöd även utrymme 

för tekniska komponenter. Kostnader för tillverkning skulle nödvändigtvis inte behöva bli så 

höga (i jämförelse med tema Människa). Det fanns en risk för vandalism på grund relativt stor yta 

av solcellspaneler. Uppdragsgivaren vill förmedla ett koncept med en känsla och upplevelse av 

välbefinnande, något i stil med känslan av att njuta av sol och värme vilket ett parasoll kan dra 

tankarna till. 

Människa ansågs mera konstnärligt med fördelen att kunna erbjuda ett mervärde med 

kombinationen av konst och funktion. Formgivningen kunde dock medföra en klätterrisk. 

Efter resonemang kring för- och nackdelar, tycke och smak valdes koncepttema d.1 Klassiskt 

parasoll. Det starkaste argumentet blev prisbilden och tänkta tillverkningsmöjligheter. Då 

konceptets skall vara attraktivt för offentlig upphandling blir det ofrånkomligt prisstyrt och då 

kommer även den produktionsmässiga aspekten in i bilden. Klassiskt parasoll skulle gå att tillverka 

med befintliga metoder medan lösningar med Människa skulle kräva specialverktyg. 

Resultatet medförde att nästa fas av konceptgenereringen skulle utgå från två komponentdelar 

som definierade gestalten, dessa med följande kriterier: 
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TAK (Solpanel + integrerad LED-lampa)  

Integrerad komponent för placering av solceller och LED-lampa.  

Skall erbjuda utrymme för placering av solceller och ljuskälla (LED-lampa) - integrerad 

formgivning.  

Skall erbjuda utrymme för placering av LED-lampa och nödvändig teknisk utrustning samt extra 

skydd för dessa komponenter. 

Elförsörjning sker via ett batteri som ackumulerar 12 V.  

 HF (huvudfunktion): erbjuda yta för placering av ett tillräckligt antal solceller för 

elförsörjning till ljuskälla bestående av LED-lampa.  

 

HÅLLARE (Stolpe/ställning som håller taket) 

 HF: hålla ljuskälla och solcellsmodul över marken, cirka 4-4,5 m. Eventuell DF 

(delfunktion): hålla batteri. 

 

3.6.2.  Konceptval 2 

Vid andra konceptvalsomgången 2015-05-04 närvarade uppdragstagare, uppdragsgivare, 

innovationsrådgivare samt David Riskfält, utvecklare av offentlig belysning i Karlstad kommun, 

även i roll som potentiell kund. Tillsammans utgjorde personerna en fokusgrupp med inriktning 

på beställning. Målet med mötet var att en utvärdering av de skisser som arbetats fram skulle leda 

till ett val av ett koncept som därefter skulle tillverkas som modell/prototyp i lämpligt 

formelement. Syftet med mötet var även att det skulle resultera i en god diskussion med underlag 

för framtida utveckling, till exempel idéer närmare konstruktion. 

De tre huvudpunkterna som diskuterades under mötet var tillverkning, kostnad och estetik. 

Tillverkning och kostnad är avgränsat från projektet, men för att konceptet på något vis skall vara 

realiserbart är dessa aspekter viktiga att ta hänsyn till, åtminstone inför utveckling. Därför togs 

dessa emot som idéer till fortsatt arbete, samt beslutsunderlag. 

Det stod mellan två koncept; koncept 1.a Svamp (böjd stolpe) och koncept 8.b Geometriskt rosa/grön 

(trianglar). Observera att färgerna var till för att lyfta fram mönstret och inte tänkt för en 

slutprodukt och fortsättningsvis kommer detta betecknas som koncept 8.b alternativt Geometriskt. 

Beslutet sköts upp ytterligare, men utifrån det resonemang som fördes verkade det som att 

koncept 1.a skulle bli aktuellt som det slutgiltiga. Besked från uppdragsgivare kom ett par dagar 

senare där koncept 8.b önskades som slutkoncept. 
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3.7. Utveckling av valt koncept 

Två koncept var mest intressanta vid valomgång 2, Svamp (koncept 1.a) och Geometrisk (koncept 

8.b). Detta resulterades i att de båda modellerades i CAD-programmet Creo Parametrics 2.0 och 

3D-printades därefter.  

 

CAD-modell, 1.a svamp (böjd stolpe) 

Koncept 1.a modellerad i CAD ses ur två perspektiv, framifrån i figur 35 och snett underifrån i 

figur 36.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D-utskrift/print, 1.a svamp (böjd stolpe) 

För en bättre fysisk uppfattning av konceptet skrevs det ut i plast vilket i helhet ses i figur 37. 

Tanken var att en ljusplatta skulle medföra ett visst ljusmönster (se figur 38), ljusutbredning 

måste dock testas. I verkligheten räcker troligtvis inte ljuskällan till för att skapa mönstret med 

tanke på att energiåtgången skall vara låg. 

Figur 35. CAD-modell av Koncept 

1.a framifrån. 

Figur 36. Koncept 1.a ses lutande, snett 

underifrån. 
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CAD-modell, 8.b geometriskt 

Koncept 8.b bestämdes senare till att bli det slutliga konceptet, detta modelleradeas efter besked i 

CREO Parametrics 2.0. Bilder från byggandet av modellen med hjälp av ett flertal plan ses i figur 

39 och 40.  

  

Figur 37. Koncept 1.a 3D-printad efter 

modellering i CREO. 

Figur 38. Solcellsmodul underifrån med idé om 

mönster för ljusutbredning. 

Figur 40. Modellering av koncept 8.b, sett underifrån 

med de plan som användes för bygge i CREO. 

Figur 39. Modellering av koncept 8.b i CREO ses 

framifrån. 
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I figurerna nedan ses också det geometriska konceptet i CAD. LED-armaturen gjordes i detta fall 

som vanliga belysningsarmar, vilket ses i perspektiv underifrån (figur 41). Batteriet förväntas sitta 

i stolpen och övriga tekniska komponenter skall integreras i LED-armaturen vilket går ifrån 

konstruktionsidén om en låda med dessa under solcellsmodulen. Konceptet ses framifrån i figur 

42. När beskeded kom om att det geometriska konceptet var aktuellt för slutgiltigt koncept 

framgick också att dessa antaganden skulle tas. Vad som framförs är en enkel idé om hur det 

skulle kunna se ut med denna typ av armatur, där konceptet underifrån skall ge ett symmetriskt 

uttryck i linje med övrig formgivning. 

 

  

 

 

  

Figur 41. Slutligt koncept ses underifrån där 

armaturen bidrar till ett symmetriskt intryck. 

Figur 42. Modell i CREO, det geometriska konceptet 

ses framifrån. 
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3D-utskrift/print, 8.b geometriskt 

Den färdiga CAD-modellen printades för att få en fysisk 3D-plastmodell i skala 1:15. Slutkoncept 

Geometriskt fotograferades på den utställning som anordnades för samtliga studenter i samband 

med presentationerna av respektive examensarbete. I figur 43 ses ett fotografi i svartvitt av 

modellen från sidan. Modellen ses snett underifrån i figur 44. Geometriskt ses i figur 45 ovanifrån 

med den tänkta utformningen av solcellsmodulen.  

 

  

 

 

Rendering, 8.b geometriskt 

Nedan ses konceptet lutandes underifrån i figur 46. I figur 47 ses det ur ett perspektiv snett 

underifrån, ett perspektiv likt användarens på nära håll. Den blå ytan med rutig textur 

representerar solcellsmodulerna. Stolpen är i CREO Parametrics 2.0 gjord i rostfritt stål, detta 

skulle även kunna ha gjorts i något liknande termoplast i renderingen. LED-armaturen, med dess 

armar i fästpunkter mot solcellsmodulens kanter, gjordes i aluminium. Den renderade modellen 

ses ovanifrån med potentiell skuggbildning i figur 48. De tänkta solcellsmodulerna (”taket”) ses i 

former av det geometriska mönstret som skapades med trianglar. 

 

Figur 43. Modellen ses 

fotograferad framifrån. 
Figur 44. Modellen i ett 

perspektiv underifrån. 

Figur 45. Det 3D-printade 

konceptet uppifrån. 



48 

 

 

 
Figur 46. Rendering, konceptet ses lutandes underifrån 

Figur 47. Rendering, koncept sett på nära håll 

ur en användares perspektiv. 

 
Figur 48. Konceptet sett ovanifrån med skuggbildning. 

 

Det slutliga konceptet består av en stor 

yta för solcellsmodul i olika vinklar för 

att lyfta fram det geometriska mönstret. 

Stolpen har en avtagande diameter från 

mark till topp. LED-armaturen fästes 

förslagsvis i höjd med nedre delen av 

modulen och skall bidra med ett 

symmetriskt intryck underifrån, vilket i 

regel är slutanvändarens perspektiv på 

belysningslösningen.  
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 I figur 49 ses ungefärliga proportioner 

mellan koncept och användare. Två 

personer med längden 165 cm respektive 

180 cm har placerats nära intill 

belysningslösningen. I figur 50 ses 

konceptet och användare jämsides. 

Figuren beskriver hur det kan se ut från 

användarens synperspektiv då denne står 

nära belysningsklösningen. 

 

  

Figur 49. Belysningskonceptet med dess slutanvändare, hur 

proportioner kan se ut. 

Figur 50. Konceptet sett med dess slutanvändare ur deras 

perspektiv. 
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4. Diskussion 

Uppdraget för examensarbetet som redogörs i denna rapport bestod i att skapa och leverera ett 

exteriört designkoncept, en ny gestaltning av en självförsörjande utomhusbelysningslösning för 

offentlig miljö. I tillägg fanns det i projektet personliga mål såsom att lära om komponenterna 

och tekniken bakom konceptet, samt arbeta med miljöbedömning. Teknisk funktion var vid 

projektstart befintlig, och vad som efterfrågades av uppdragsgivaren var en ny estetisk design för 

att attrahera användning i andra miljöer såsom exempelvis lekpark och utegym. Konceptet hade 

dittills enbart testats vid busshållsplatser och designats med funktion i åtanke. Önskemål som 

efterfrågades för den estetiska designen var att det skulle vara lekfullt, nytänktande och att det 

skulle smälta in i de olika parkmiljöerna.  

Med ett anpassat genomförande av designprocessen, där konceptgenerering och konceptval 

utfördes i två faser, resulterade examensarbetet i en 3D-printad CAD-modell i skala 1:15 och 

renderade CAD-bilder. Modellen printades för att förmedla gestalten i fysisk form och rendering 

gjordes för uppfattning om hur konceptet skulle kunna se ut med tänkta material. I rapporten 

finns en teoretisk del som förklarar LED och solcellsteknik samt en överskådlig livscykelanalys av 

de gestaltade delarna (solcellsmodul, LED-armatur och stolpe). Störst vikt lades vid att analysera 

solcellsmodulen, eftersom det är den komponent som huvudsakligen skiljer belysningslösningen 

mot konventionell belysning och möjliggör att konceptet kan vara självförsörjande och fungera 

fristående från elnät. En kombination mellan batteridrift och användning av det befintliga elnätet 

är en möjlig lösning på knappa soltimmar. Detta förutsätter att belysningen är placerad på en 

plats där elnätet är framdraget. Att ljuskällan kan kompenseras av konventionell el när batteriet 

inte räcker till skulle göra att belysning med rätt ljusstyrka kan fås året runt även när antalet 

soltimmar är få. Även om målet kan ses som att inte behöva använda elnätet över huvudtaget kan 

detta vara en lösning på väg mot helt fristående belysningslösningar. 

Resultatet av den överskådliga livscykelanalysen visade på att den största miljöbelastningen för 

belysningslösningen kommer att vara under tillverkning. En konventionell belysning har störst 

belastning under själva användningen. Tillverkning av solcellsmoduler är fortfarande en 

belastning eftersom det krävs mycket energi till processen och det faktum att främst 

tunnfilmsolceller består av ämnen som är klassificerade som knappa resurser. Det pågår dock 

mycket forskning för att förbättra både modulernas verkningsgrad under användning, 

produktionsförfarandet och omhändertagande då deras verkning löpt ut. Vilken typ av energikälla 

som används för tillverkning spelar naturligtvis också stor roll, kommer energin från 

flödesresurser minskar belastningen betydligt. Insatser görs för att göra insamling för återvinning 

av solcellsmodulernas beståndsdelar mera tillgänglig. Att tillverka en solcellsmodul på återanvänt 

material kräver endast en tredjedels energi mot vad det går åt för att producera från råmaterial. 

Enligt analysen kommer solcellsmodulerna återbetala energiåtgången redan efter i genomsnitt tre 

år och en solcellsmodul med en vanlig livslängd på trettio år skulle på så vis ge direkt avkastning 

de resterande tjugosju åren. Vad som kan diskuteras här är validiteten i de resultat som 

livscykelanalysen gav. Analysen är överskådlig och en riktig LCA måste göras grundligt med 

experter inom området där systemet för produktanalysen är väl definierat, det vill säga att det 

finns en tydlig definition av när (i vilken fas i produktionen) produktens påverkan börjar och 
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slutar. Därför måste resultaten ses på med försiktighet men de ger ändock upphov till ett 

klargörande om att en självförsörjande belysningsenhet är fördelaktig ur en miljöaspekt.  Det är 

inte bara en fördelaktig lösning med tanke på miljön, utan även ur en ekonomisk aspekt. En 

självstående enhet kräver inte någon kontakt med det konventionella elnätet, ingen kostnad för 

ett elabonnemang eller fasta kostander. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är detta positivt då det 

möjliggör att belysning installeras på platser där det inte kommer vara aktuellt att dra fram nya 

elnät eller att det av ekonomiska skäl inte ses som ett alternativ att abonnera på ett befintligt.  

LED har en längre livslängd, kräver mindre underhåll och är dessutom energisnålare än tidigare 

använda ljuskällor. Att ta med LED i belysningslösningen har därför flera fördelar, främst att 

batteriet kan klara sig längre eftersom LED inte drar så mycket energi. Någon typ av sensor bör 

användas för att minska energiåtgången. Att tänka på är att det är systemeffekten som skall tas 

hänsyn till då det görs bedömningar på hur mycket energi som krävs för att få belysningen att 

fungera. LED är direkt kompatibelt med den likström som genereras från solcellsmodulerna, 

vilket göra att det inte krävs någon transformator (en komponent mindre i lösningen). Dock skall 

här poängteras att det forskas mycket inom belysning och på nya ljuskällor. För att optimera 

belysningslösningen krävs en kontinuerlig uppdatering om vilka tekniker och produkter som 

finns tillgängligt på marknaden.  

Det exteriöra koncept som valdes för utveckling mot slutkoncept gjordes med inspiration från 

geometriska mönster och upprepning av dessa. Konceptet skapades med upprepning av tringlar, 

vilka i processen veks åt olika håll och vinklar och resulterade i ett koncept som också namngavs 

med tanke på inspirationskällan - (Koncept 8.a) Geometriskt. Konceptet gjordes utifrån tre 

komponenter vilka bestämdes att få definiera gestalten, dessa var solcellsmodul, stolpe och LED-

armatur. Dimensionerna som användes var exempel från en liknande lösning, men dessa måste 

ses över för eventull produktion. Bland annat måste noggranna beräkningar göras för hur mycket 

yta som krävs till solcellerna för att producera tillräckligt med elektricitet. Den yta som är på 

belysningslösningen bör räcka, men den är också förhållandevis stor och det kan vara önskvärt att 

minska denna eftersom den ger upphov till stor vindyta. Konstruktions- och hållfastberäkningar 

avgränsades från projektet, men för vidare arbete rekommenderas det att se på utformningen och 

beräkna den projicerade vindytan på solcellsmodulen, och vilken belastning den medför. 

Beräkningar skall göras av experter och vid beställning av gatustolpe exempelvis så erbjuds 

sådana tjänster. Det formspråk som valts skall ses som inspiration men det är inte slutgiltigt och 

behöver troligtvis anpassas till viss del för att göra produkten användbar. 

Produktionsförberedande insatser krävs överlag, bland annat val av material och 

tillverkningsmetod. Förslag till material har angivits med aluminium till LED-armaturen och en 

stolpe i rostfritt stål, lackerade med termoplast för lång livslängd. Huvudargumentet till att 

konceptet valdes var att det ansågs vara möjligt att tillverka utan allt för stora kostander och det 

spekulerades kring bockning som tillverkningsmetod. Detta lämnas som sagt vid förslag och idéer 

för vidare arbete.  

De funktionella krav som presenteras i kravspecifikationen baserades på litteraturstudier och 

information från uppdragsgivare och potentiell slutkund, en slutprodukt bör minimum uppfylla 

dessa krav och önskemål. Det förutsätts att tekniska komponenter kommer att anpassas för att 

passa projektet eller vice versa, oavsett är det slutliga konceptet menat att ligga till grund för en ny 



52 

 

typ av gestaltning av den befintliga belysningslösningen med solcellsmodul, LED-armatur och 

stolpe. 

Den största tekniska utmaningen är de knappa soltimmarna då ljuset från utomhusbelysning är 

som störst. Förhoppningsvis kan pågående forskning medföra möjligheten att kombinera de mest 

energisnåla ljuskällorna med ett uthålligt batteri och solcellsmoduler som genererar ännu mera 

elektricitet trots förhållandevis dålig tillgång till solljus.  

I väntan på effektivare komponenter rekommenderas en användarstudie där slutanvändaren får 

testa hur litet ljus som anses vara acceptabelt, det vill säga att undersöka hur låg Watt en 

utomhusbelysning kan inneha utan att den känsla av trygghet som den ska bidra med försvinner. 

Det kan också dikuteras hur tidigt i processen som användaren bör tas in. I detta projekt gjordes 

en enkätstudie för att undersöka huruvida slutanvändaren påverkas av den offentliga 

utomhusbelysningens närvaro/frånvaro och dess estetiska design. Studien gav en indikation om 

att människor påverkas av belysningen och att de till viss del har åsikter om dess design.  Själva 

skapandeprocessen utfördes däremot utan användaren och valen i två faser gjordes i samråd med 

intressenter. Den framtagna konceptmodellen bör testas mot slutanvändaren i en användarstudie 

för att besvara frågan om vad gestalten förmedlar, hur dess uttryck och formspråk upplevs. 

Frågeställningen skulle i en första studie kunna användas på den befintliga skalmodellen, för att i 

nästa steg ställas mot uppvisande av en fullskalemodell/mock-up. Att belysningslösningen skulle 

motstå vandalism var ett uttalat krav på produkten, enligt de efterforskningar som gjorts kommer 

höjden på stolpen att ha en stor inverkan, men kanske främst gestaltningen. Om belysningen är 

väl genomtänkt och planerad med omsorg verkar det minska risken för vandalism. Därför 

återstår det att se om Geometriskt lever upp till det kravet och det kan nog endast besvaras av 

slutanvändaren eftersom de personer som bidrog till valet främst gjorde det i rollen som 

intressenter. 
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5. Slutsats 

En offentlig utomhusbelysningslösning som är självförsörjande och självstående har både 

miljömässiga och ekonomiska fördelar i jämförelse med en konventionell belysningsanordning. 

LED som ljuskälla är förmånlig främst tack vare dess långa livslängd och att den kräver få 

underhållstillfällen. Det behöver inte heller gå åt så stora mängder material eftersom de små 

dioderna genererar mycket ljus. Att produkter har en lång livslängd är väsentligt ur ett 

hållbarhetsperspektiv och det är även produkter som drivs utan större påverkan på miljön. En 

belysningsenhet som drivs med hjälp av ett batteri, vilket laddas med elektricitet genererad från 

solenergi, har störst påverkan vid tillverkning. Dock kan även miljöbelastning från 

tillverkningsprocessen minimeras om elen genereras med hjälp av flödesresurser. Solcellsmoduler 

kommer återbetala dess miljöpåverkan långt inom livslängden, det är dock viktigt med rätt 

förhållanden för bästa verkningsgrad och att återvunnet material används i så stor utsträckning 

som möjligt under produktionen. Den största utmaningen är att finna ett system där batteriet 

klarar Nordens mörka årstider då det ironiskt nog skulle behövas mest belysning utomhus. Dock 

passar kyla både LED och solcellsmoduler eftersom deras verkningsgrad försämras på grund av 

värme. 

Gestaltningen av belysningslösningen har främst skapats utifrån subjektiva bedömningar av den 

estetiska designen, men även i kontakt med uppdragsgivare, handledare, innovationsrådgivare och 

potentiell slutkund. Det slutliga konceptet valdes med tanke på prisbild och 

tillverkningsmöjligheter. Konceptet ansågs praktiskt och leva upp till de önskemål som fanns på 

den estetiska designen. Det återstår att se om slutanvändaren uppskattar gestalt och uttryck. Det 

kan besvaras genom användarstudier och tester, vilket också rekommenderas för nästa steg i 

produktutvecklingen. Konstruktionslösningar och hållfastberäkningar lämnas för vidare 

utveckling mot en slutprodukt. Belysningslösningen skall som minimum motsvara de ställda krav 

och önskemål som lyfts ut och diskuterats i rapporten, samt presenterades i den bifogade 

kravspecifikationen.  

  



54 

 

Tackord 

Först och främst vill tacka min uppdragsgivare Su-Ping Chen Burman som gav mig chansen att 

genomföra detta examensarbete och har varit enormt positiv och uppmuntrande hela vägen. Jag 

vill även tacka Martin Bergstrand, innovationsrådgivare, som kommit med fina tips och idéer 

under möten och konceptval. David Risfält har bidragit med mycket kunskap om 

belysningslösningar, planering av denna och underhåll, det tackar jag för. Jag vill tacka min 

handledare Johan Eileryd för engagemang och generöst förmedlande av kunskap, vilket fört 

projektet framåt ett antal gånger.  

Utan stöttning från familj och vänner hade jag förmodligen inte klarat det här, ovärderligt. Tack.  



55 

 

Referenslista 

Aman, M. M., Solangi, K. H., Hossain, M.S., Badarudin, A., Jasmon, G.B., Mokhlins, H., 

Bakar,  A.H.A. & Kazi, S.N. (2015). A review of Safety, Health and Environmental (SHE) 

issues of solar energy system. Renewable and Sustainable Energy Reviews, January 2015, 

41:1190-1204. Tillgänglig: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114007734 [2015-05-20] 

 

Bhandari, Khagendra P.,  Collier, Jennifer M., Ellingson, Randy J. & Apul, Define S. (2015). 

Energy payback time (EPBT) and energy return on energy invested (EROI) of solar 

photovoltaic systems: A systematic review and meta-analysis. Renewable and 

SustainableEnergy Reviews. February 2015, 47: 113-141. Tillgänglig: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X# [2015-05-20] 

 

Bailis, R. (2014). Brainstorming Doesn't Work - Do This Instead. Forbes [blogg], 10 okt 

2014. http://www.forbes.com/sites/rochellebailis/2014/10/08/brainstorming-doesnt-work-do-

this-instead/ [2015-05-20] 

 

Belysningsbranschen (2009). När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig 

belysning. Tillgänglig: 

https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Belysning/Nar_ljusnar_det_belys

rapport_mailversion.pdf [2015-05-20] 

 

BINE Information Service Energy Expertise (2010). Recycling photovoltaic modules. 

Tillgänglig: 

http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Englische_Infos/projekt_0210_engl_int

ernetx.pdf [2015-05-20] 

 

Eileryd, J. (2015). Design methods – ePSIDM Design Methods. 

http://www.johaneileryd.com/designmethods/ [2015-05-20] 

 

Elektro Elco AB (2015). LED-SKOLA-EGENSKAPER. Tillgänglig: 

http://www.hidealite.se/LED-skola/2_-_Egenskaper/1199894.html [2015-05-20] 

 

El-kretsen (2015). Kundinformation. Tillgänglig: http://www.elkretsen.se/kundinformation/ 

[2015-05-20] 

 

Energimyndigheten (2010). Solcellssystem (2010). Tillgänglig: 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Solcellssystem-/?tab=3 

[2015-05-20] 

 

Energimyndigheten (2015). Producera egen el från solen. Tillgänglig: 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Producera-din-egen-el/Producera-el-fran-solen/ 

[2015-05-20]  

 

Energimyndigheten för Näringsdepartementet. (2004). El från solen – energi & industri i 

Sverige. Eskilstuna: Näringsdepartementet. Tillgänglig: 

http://www.pvnord.org/results/downloads/Solceller_rapport.pdf [2015-05-20] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114007734
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500146X
http://www.forbes.com/sites/rochellebailis/2014/10/08/brainstorming-doesnt-work-do-this-instead/
http://www.forbes.com/sites/rochellebailis/2014/10/08/brainstorming-doesnt-work-do-this-instead/
https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Belysning/Nar_ljusnar_det_belysrapport_mailversion.pdf
https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Belysning/Nar_ljusnar_det_belysrapport_mailversion.pdf
http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Englische_Infos/projekt_0210_engl_internetx.pdf
http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Englische_Infos/projekt_0210_engl_internetx.pdf
http://www.johaneileryd.com/designmethods/
http://www.hidealite.se/LED-skola/2_-_Egenskaper/1199894.html
http://www.elkretsen.se/kundinformation/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Solcellssystem-/?tab=3
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Producera-din-egen-el/Producera-el-fran-solen/%20%5b2015-05-20%5d%09
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Producera-din-egen-el/Producera-el-fran-solen/%20%5b2015-05-20%5d%09
http://www.pvnord.org/results/downloads/Solceller_rapport.pdf


56 

 

 

Glava energy center. (2015) Solmodul, off grid. Tillgänglig: 

http://www.glavaenergycenter.se/index.php/projekt/solmoduler-offgrid [2015-05-20]  

 

Hallgrimsson, Bjarki (2012). Prototyping and modelmaking for product design. London: 

Laurence King 

 

Hayes, Nicky (2000). Doing psychological research: gathering and analysing data. 

Buckingham: Open University Press 

 

Heizer, Jay H. & Render, Barry (2014). Operations management: sustainability and supply 

chain management. 11. ed Boston: Pearson 

 

Krag Jacobsen, Jan (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur 

 

Kungliga vetenskapsakademin (2014). Pressmeddelande – Nobelpriset I fysik 2014. 7 oktober 

2014. Tillgänglig: http://www.kva.se/sv/pressrum/2014/nobelpriset-i-fysik-2014/ [2015-05-

20] 

 

International Enery Agency [IEA] (2014). Taking on the challenges of an increasingly 

electrified word.  Tillgänglig: 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/may/taking-on-the-challenges-of-

an-increasingly-electrified-world-.html [2015-05-20] 

 

International Energy Agency [IEA] (2015). About electricity. Tillgänglig: 

http://www.iea.org/topics/electricity/ [2015-05-20] 

 

 

Johannesson, Hans, Persson, Jan-Gunnar & Pettersson, Dennis (2004). Produktutveckling: 

effektiva metoder för konstruktion och design. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Lilliesköld, Joakim & Eriksson, Mikael (2005). Handbok för mindre projekt. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Ljuskultur (2011). Värt att veta om LED. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig: 

http://belysningsbranschen.se/files/2012/10/BROSCHYR-

Vart_att_veta_om_belysning_med_LED_2011.pdf [2015-05-20] 

 

Ljuskultur (2013). LED för belysning inom- och utomhus. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig: 

http://ljuskultur.se/files/2013/08/LED_f%C3%B6r_belysning_inom-ochutomhus.pdf [2015-

05-20] 

 

Mbonu, Ezinma (2014). Fashion Design Research [Elektronisk resurs]. Tillgänglig: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkyNjIwNF9fQU41?sid=a470

a283-6d8a-470e-ad4f-77b2d97e75e3@sessionmgr4003&vid=5&format=EB&rid=1 [2015-

05-20] 

 

Moberg, C (2012). Belysningens utformning i detaljhandeln – en kunskapssammanställning. 

Stockholm: Kungliga tekniska högskolan, Ljuslaboratoriet 

 

http://www.glavaenergycenter.se/index.php/projekt/solmoduler-offgrid
http://www.kva.se/sv/pressrum/2014/nobelpriset-i-fysik-2014/
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/may/taking-on-the-challenges-of-an-increasingly-electrified-world-.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/may/taking-on-the-challenges-of-an-increasingly-electrified-world-.html
http://www.iea.org/topics/electricity/
http://belysningsbranschen.se/files/2012/10/BROSCHYR-Vart_att_veta_om_belysning_med_LED_2011.pdf
http://belysningsbranschen.se/files/2012/10/BROSCHYR-Vart_att_veta_om_belysning_med_LED_2011.pdf
http://ljuskultur.se/files/2013/08/LED_f%C3%B6r_belysning_inom-ochutomhus.pdf
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkyNjIwNF9fQU41?sid=a470a283-6d8a-470e-ad4f-77b2d97e75e3@sessionmgr4003&vid=5&format=EB&rid=1
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkyNjIwNF9fQU41?sid=a470a283-6d8a-470e-ad4f-77b2d97e75e3@sessionmgr4003&vid=5&format=EB&rid=1


57 

 

Monö, Rune G. (1997). Design for product understanding: the aesthetics of design from a 

semiotic approach. 1. ed. Stockholm: Liber 

 

Moramast AB (2015). Termoplast. Tillgänglig: 

http://www.moramast.se/Ytbehandling/Termoplast/ [2015-05-20] 

 

Sveriges meterologiska och hydrologiska institut [SMHI] (2014). FNs klimatpanel: 

Utsläppstrenden måste vändas. Tillgänglig: http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-

utslappstrend-maste-vandas-1.36912 [2015-05-20] 

 

Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob (red.) (2011). This is service design thinking: basics, 

tools, cases. Hoboken, N.J.: Wiley 

 

Svensk solenergi (2015). Tillgänglig: http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi 

[2015-05-20] 

 

Xiaoyun, Fu., Xiaojian, L. & Yan, W. (2009). Research and Analysis of the Design 

Development and Perspective Technology for LED Lighting Products. Piscataway, NJ 

USA; Wenzhou China: IEEE. Country of Publication: USA, pp. 1330-4. Tillgänglig: 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5375293 [2015-05-20] 

 

Yeang, Ken & Woo, Lillian C. (2010). Dictionary of ecodesign: an illustrated reference. 

London: Routledge

http://www.moramast.se/Ytbehandling/Termoplast/
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-utslappstrend-maste-vandas-1.36912
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-utslappstrend-maste-vandas-1.36912
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5375293


I 

 

 

BILAGA 1- Brief 

Brief/Kortfattad beskrivning av projektet 

 
Bakgrund  

SC Burman AB har tagit fram en lösning för stand-alone belysning med hjälp av 

solpaneler och LED-lampor. Dessa är i första hand gjorda för att lysa upp platser där det 

är svårt och kostsamt med framdragning av el, men där det ändå finns ett stort behov av 

belysning i många avseenden. Tekniken för framtagen belysning finns och denna är 

aktuell, men däremot finns det ett önskemål om en annan design på stand-alone 

belysningen, framför allt är det den estetiska biten som skall utvecklas. Det finns andra 

designalternativ på solcellsbelysning på andra platser i världen, t ex Kina, men dessa är 

inte anpassade för Sveriges varierande och ibland kalla klimat. En stor del av året finns 

det heller inte så många soltimmar att bistå. Då belysningen i nuläget är tänkt att 

användas på mera avskilda/ödsliga platser är det viktigt att belysningsanordningen är 

skyddade mot vandalisering, vilket är ett exempel på ett funktionellt krav/önskemål 

(från kund) som måste beaktas i designen. 

 
Preliminär problemformulering  

Hur ser en funktionell stand-alone belysning ut? 

Hur är designen på en estetiskt tilltalande och funtionell stand-alone belysning? 

 

Preliminärt syfte  

Syftet med stand-alone belysningen är att inge trygghet och bekvämlighet på platser där 

belysning annars är obefintlig, men önskad. Detta projekt skall landa i ett mera 

attraktivt/estetiskt tilltalande designalternativ till befintlig stand-alone belysning. Detta 

för tillverkning under 2015. Resultatet skall presenteras som en fullgod prototyp som är 

möjlig att använda med de tekniska lösningar som finns, eventuellt med viss 

modifiering av prototypen för att möjliggöra tillverkning och konstruktion. Belysningen 

skall vara funktionellt duglig för de sammanhang den skall användas, vilket anpassning 

skall tas hänsyn till genomgående under designarbetet. Som innovation- och 

designingenjörsstudent möjliggör projektet arbete i praktiken med designprocessen, 

formgivning och gestaltning i skarpt läge.  

 

Preliminärt mål  

I maj 2015 presenteras en fullgod prototyp med material som gör det möjligt att 

tillverka konceptet under hösten samma år. Projektet görs i sammarbete med SC 

Burman, representerat av SU-Ping Chen Burman, som skall leverera detta till en extern 

kund. 

 
Grov tidsplanering med aktiviteter  

Arbetet med projektet är ett examensarbete på kandidatnivå och täcker med slutrapport 

22,5 HP. Kursen pågår mellan vecka 4 till vecka 23 under 2015. Första läsperioden är 

den på 50 % och andra läsperioden 100 %. Arbetet börjar alltså i och med kursstart 

under vecka 4, totalt bör ex-jobbet bestå av ungefär 600 timmar, varav ca 200 beräknas 

gå till rapportskrivning.  



II 

 

Inledningsfasen kommer att bestå av förstudier bestående av kundundersökning, 

behovsanalys och faktaresearch. Den tekniska delen är inte huvudfokus för arbetet, men 

det är viktigt att ha god kunskap om hur LED-belysning, solceller/solpaneler fungerar 

och hur eventuella alternativ till denna lösning ser ut. 

Projektarbetet kommer ske med designprocessen som grund. 

En projektplan med mera detaljerad tidplanering kommer arbetas fram (i januari) och 

processen skall sedan ske enligt denna. Huvudmoment som denna kommer inkludera är: 

(förstudie), produktspecificering, konceptgenerering, värdering- och val av koncept, 

detaljkonstruktion -> prototyp, prototypprövning, (slutkonstruktion). Arbete med 

examensarbetet är tänkt att sträcka sig till presentation av prototyp. 

Mycket tid förväntas läggas på det kreativa arbetet med idégenerering, inspiration, 

skissning etc. Arbetet skall ske med framtung process för att minimera risken för 

tidsbrist i slutet av projekttiden! Kontinuerlig kontakt skall has med Su-Ping, men 

arbetet skall vara självgående och självständigt i så stor mån som möjligt.  

 

Ev etiska problem med examensarbetet 

Troligtvis inga. Det skulle kunna vara så att det finns en risk för plagiat (i sådant fall 

omedveten) av design och formgivning, men detta skall undersökas noggrant under 

projektets gång. 
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BILAGA 2 - Enkätstudie 

  Projektarbete - belysningslösning 

Tack för att du tar dig tid! 

Denna enkät består av 8 st påståenden där du markerar ditt svar från 1-4 utifrån hur väl det 

stämmer in för dig.  

1 = stämmer inte alls, 4 = stämmer helt och full.  

Det finns även ett kommentarsfällt till varje påstående som är valfritt att fylla i. 

Ditt deltagande är anonymt. 

* 1. Jag befinner mig dagligen på offentliga platser utomhus 
(park/lekpark/torg/utegym/hundrastgård etc) 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 1 
 

* 2. När det är mörk ute kommer tillgång till belysning påverka huruvida jag väljer att befinna 
mig på offentliga platser utomhus 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 2 

* 3. Jag upplever att det saknas belysning på offentliga platser 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 3 
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* 4. Jag upplever att det saknas mörker på offentliga platser 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 4 

* 5. Jag tänker/reagerar på hur offentlig belysning ser ut (den estetiska designen) 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 5 

* 6. Graden av belysning, hur ljust jag uppfattar att det är, påverkar mig 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 6 

* 7. Den offentliga belysningens utseende (estetiska design) påverkar mig 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 7 

* 8. Jag har åsikter om utseendet på den offentliga belysningen 

1 

2 

3 

4 
 

Kommentar till fråga 8 

:: SKICKA SVAR ::
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BILAGA 3 – Checklista intervju 1, David Risfält  

 

 

Checklista för intervju 1 med David Risfält [2015-03-12], Innovation Park, Karlstad 

 

Gestaltningsprojekt:  

Exteriört designkoncept av en belysningslösning för offentligt 

utomhusmiljö. 

 Vilka krav och regler finns på offentlig belysning och 
konstruktion. 
Lekpark & utegym exempelvis. Sensor, behovsstyning. 

 

 Ljusstyrka/ljusutbredning 
 

 IP-klassificering, underhåll 
 

 Vandelism, för att motverka/ej provocera till 
 

 Miljökrav 
 

 Material/yta 
 

 Övrig utformning 
 

 Övriga önskemål 
 

 Övrigt att tänka på 
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BILAGA 4 – Checklista intervju 2, David Risfält 

 

 
Checklista för intervju 2 med David Risfält [2015-04-28], Stadshuset, Karlstad 

 

Först, Den estetiska designdelen – egna bedömningar och 

antaganden, OK? 

 Underhåll 

o Generellt 

o Tillvägagångssätt 

o Offentlig belysning, gatulampor specifikt 

o Några vanligare problem? 

o Erfarenheter 

 Lackering 

 Snötäcke 

 Textur 

 Armatur, solpaneler 
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BILAGA 5 - Projektplan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Projektplan 

Exteriört designkoncept för utomhus LED-belysning, stand-alone 
enhet med ackumulator driven av solceller 

The exterior design concept for outdoor LED illumination, stand-alone unit, 
accumulator powered by solar cells 

Lisa Emanuelsson 

Fakultetet för teknik- och naturvetenskap vid Karlstad universitet 

Innovation- och designingenjörsprogrammet 

Examensarbete 

22,5 hp 

Handledare: Johan Eileryd 

Examinator: Leo de Vin 

2015-01-28 
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Innehållsförteckning 
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På uppdrag av Su-Ping Chen Burman, ägare av SC Burman AB, skall ett 
examensarbete i form av ett designprojekt göras motsvarande 22,5 hp. 
Examensarbetet är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet i 
innovation och design vid fakulteten för natur- och teknikvetenskap på Karlstad 
universitet. Handledning ges av Johan Eileryd, universitetslektor vid fakulteten för 
natur – och teknikvetenskap, examinator är Leo de Vin, båda verksamma vid 
Karlstad universitet. Förutom denna projektplan finns även den första 
projektbeskrivningen bifogad med preliminärt mål, syfte, tidsplan etc (bilaga 1). I 
projektplanen har delar av projektbeskrivningen utvecklats samt uppdaterats.    

1. Bakgrund 

SC-Burman har tagit fram en stand-alone enhet för platser där belysning är 
obefintlig men väl önskad. Ljuskällan i enheten är en LED-lampa driven av ett 
batteri där ackumulatorn laddas upp med hjälp av solcell/solpanel. Med förfrågan 
från extern kund önskas nu en utveckling av detta koncept som skall passa andra 
typer av platser där behovet är stort av belysning, omgivningen ställer dock andra 
krav på formgivningen då platserna till exempel kan vara utegym och lekparker.  
Den kontext som belysningen skall användas inom ställer inte bara krav på 
formgivningen utan även tekniken. Utmaning är att den teknik som möjliggör 
belysning, fungerande inom önskad kontext, bland annat måste bemöta knappa 
soltimmar under vissa perioder och klimatet överlag. Det varierande klimatet i 
Sverige ställer krav på designen. Solpanelerna måste klara nederbörd och vind, 
formgivningen behöver göras sådan att solljuset fångas in på bästa sätt.  
Su-Ping Chen Burman har tagit fram ett funktionellt koncept, men önskar en annan 
typ av estetik som är mera anpassat för alternativa miljöer. Det finns andra 
designtyper av solcellsdriven belysning i exempelvis Kina, men dessa är inte 
anpassade till det kalla och mörka klimatet i Norden. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
är det oerhört viktig att möjliggöra och bredda användningsområdet för tekniker 
där flödesresurser utnyttjas. Behovet finns. Hållbarhetsperspektivet i designen gör 
det intressant att arbeta med formgivning som öppnar upp för användning på flera 
platser. 
 
Problemformulering: Hur ska en LED-armatur utformas så att den fungerar som 
stand-alonebelysning i Nordiska klimat och miljöer?  
 

2. Mål 

Målet är att skapa och leverera ett exteriört designkoncept av en ljuskälla 
bestående av LED-lampa med linser innehållandes en regulator och en 
ackumulator som laddas av solceller/solpanel, samt att skapa en armatur som i 
kombination med linser sprider ljuset och ger ljusutbredning över omgivningen. 
Projektet handlar främst om formgivningen av konceptet och de tekniska delarna 
kommer ej att vidröras i detalj, men konceptmodellen skall innehålla och skapas 
utifrån de tekniska förutsättningar som finns, det vill säga den av kunden vald 
packning såsom LED-armatur, ackumulator, regulator, solcell/solpanel.  
 
Arbetet avgränsas enligt följande:  
Skapande och leverans av interiörkonstruktion med packning i 3D-CAD skall 
utföras av en extern expert inom respektive produktionsområde. Det kan ej 
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förväntas av studenten att inom ramarna för examensarbetet skapa och leverera 
detta. 
3D-CAD underlag såsom källfiler från CREO kan ej levereras mot produktion som 
produktionsunderlag. 
 
Ett delmål är att den 4:e maj, för SC Burman, presentera en CAD-modell färdig för 
3D-printning. Denna skall göras i CAD-programmet CREO 2.0 Parametrics och 
skrivas ut på Karlstad universitet. Vidare skall en prototyp 3D-printas för 
uppdragsgivaren och den utställning som avslutar examensarbetet 25 maj 2015. 
Prototypen kan även innefatta en mock-up, det vill säga en fullskalig prototyp. 
Resultatet kommer även presenteras i form av renderade CAD-bilder och skisser.  
 
Som student är målet att planera och fullgöra projektet enligt ett utlärt 
ingenjörsmässigt vis och bemöta uppdragsgivarens förväntningar, egna 
förväntningar, samt att fördjupa kunskaper inom design och formgivning, 
designprocessen och hållbar belysning. Mycket av arbetet kommer att förläggas till 
prototypbygge i både 3D och verkstad, vilket kommer medföra mycket nyttig 
kunskap och träning i praktiskt arbete med prototypbildning.  
Projektet skall redovisas i rapportform och resultatet skall presenteras och ställas 
ut 25 maj 2015. Rapporten ligger till grund för högskoleingenjörsexamen i 
innovationsteknik - och design och bedöms inför opponeringstillfälle. Målet är att 
rapporen skall vara godkänd för opponering och examinering i juni 2015.  
 

2.1 Uppdrag: 

Att skapa och leverera ett exteriört designkoncept med en ljuskälla bestående av 
LED-lampa med linser innehållandes en regulator och en ackumulator som laddas 
av solceller/solpanel där konceptet verkar genom att armaturen och LED-lampans 
integrerade linser sprider ljuset och ger ljusutbredning över omgivningen. 
Belysningen skall vara behovsstyrd med hjälp av sensor. 

 

2.2 Avgränsningar: 

Designprojektet handlar främst om formgivning och gestaltning, vad som skall 
skapas och levereras är en konceptmodell i 3D-CAD av en exteriör designyta, 
armatur, linser och dess ljusutbredning. Konceptmodellen skall innehålla den av 
kunden vald packning såsom LED-armatur, ackumulator, linser som är integrerade 
i LED-lampa, regulator, solcell/solpanel.  
De tekniska detaljerna skall ej vidröras i detalj, men konceptmodellen skall skapas 
utifrån de tekniska dimensioner och förutsättningar som finns. Fås inte dessa 
dimensioner kommer rimliga antaganden göras. En inre interiörkonstruktion med 
packning i 3D-CAD skall därmed ej skapas eller levereras, det måste en extern 
expert inom respektive produktionsområde bidra med. CAD-filerna görs för 3D-
printning av prototyp och är inte likvärdiga med filer för produktion.  
 
Definition av gränssnitt: 
A. Mellan exteriör och interiör (packning). 
B. Mellan exteriör, LED-lampa. 
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C. Ljusberedningen – lampa och omgivningen. 
D. Regulator och solpanel 
E. Regulator och batteri 
F. Batteri och LED-lampa 
 
 

3. Tidsplanering 

Nedan ses en projektmodell (tabell 1) som visar projektets olika faser, inkluderade 
moment i dessa, milstolpar och grindhål, samt vem som har ansvaret för de olika 
delarna. De föreslagna grindhålen (Tollgates), där uppföljning görs med 
uppdragsgivaren som måste ge sitt godkännande för att projektet skall få föras in i 
nästa fas är: projektplan, kravspecifikation, konceptförslag och prototyp. Utsatta 
milstolpar för projektet är klara dokument (projektplan, kravspecifikation, 
konceptförslag, prototyp), inlämning av slutrapport, skapat presentationsmaterial 
för delredovisning i mars och utkast för rapportens metoddel. För att projektet 
skall kunna genomföras måste de resultat som milstolparna representerar uppnås. 
 
Tabell 5. Projektmodell med förtydligande av ingående aktiviteter i projekt, milstolpar, grindhål och 

ansvarig för respektive moment.

 
 
 
Projektmodellen baseras på och sammanfattar resultat framtaget ur de olika 
verktygen WBS-, Pert-, och Gantt-scheman (se bilaga 2,3 och 4). I WBS:en har de 
olika arbetsmomenten i processen brutits ut till delmoment för att tydliggöra vilka 
de ingående aktiviteterna i projektet är. Pert-diagramet är något förenklat på 
grund av att hela projektet från planeringsstadiet till avslutning kan ses som den 
kritiska linjen, samtliga moment, inklusive rapportskrivning/dokumentering, 
måste fullföljas för att projektet skall kunna avslutas och godkännas. Projektet är 
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beroende av alla faser med tillhörande aktivitetet och arbetet skall motsvara ca 
600 timmar, vilket blir den beräknade tiden för den kritiska linjen och där med 
projektet som helhet. I Gantt-schemat ses det tydligt att mest tid beräknas krävas 
till konceptgenerering och prototyptillverkning (modellering i CAD). Dock kommer 
aktiviteterna; idégenerering, konceptgenerering och prototyptillverkning loopa 
och delvis ske parallellt, detta medför att planering kan komma att förändras och 
att grindhålet med konceptförslag kan komma att flyttas eller utgå. 
Rapportskrivning sker kontinuerligt men mest tid tas till denna då prototypen 
skall vara utskriven under vecka 19. Tidsplaneringen är preliminär, Gantt-schemat 
är ett dynamiskt dokument som kan komma att ändras genom arbetet med 
projektet, men det kommer vara utgångspunkten för hur tiden skall utnyttjas. De 
datum som är satta för grindhålen är dock fasta (med eventuellt undantag för 
konceptförslag). Gantt-schemat är kompletterat med en resursplan där planerad 
tid är noterad och planen kommer att följas upp utfall veckovis.  

 

4. Kommentar tidsplan & resursplan 

Arbetet med projektet är ett examensarbete på kandidatnivå och täcker med 
slutrapport 22,5 HP. Kursen pågår mellan vecka 4 till vecka 23 under 2015. Första 
läsperioden är den på 50 % och andra läsperioden 100 %. Arbetet börjar i och med 
kursstart under vecka 4, totalt bör examensarbetet bestå av ungefär 600 timmar, 
varav ca 200 timmar beräknas gå till rapportskrivning.  
Inledningsfasen kommer att bestå av förstudier bestående av 
kundundersökning/behovsanalys, faktaresearch och eventuellt kompletteras med 
trendspaning och marknadsundersökning. Den tekniska delen är inte huvudfokus 
för arbetet, men det är viktigt att ha god kunskap om hur LED-belysning, 
solceller/solpaneler fungerar. 
Projektarbetet kommer ske med designprocessen som grund. 
Huvudmoment som planeringen inkludera är: (förstudie), produktspecificering, 
konceptgenerering, värdering- och val av koncept, detaljkonstruktion -> prototyp, 
och prototyptestning i viss mån. Arbete med examensarbetet är tänkt att sträcka 
sig till presentation av prototyp, som är en utskrift av CAD-modell. 
Mycket tid förväntas läggas på det kreativa arbetet med idégenerering, 
konceptgenerering, skissning, utvärdering och val av koncept.  
Arbetet skall ske med framtung process, det vill säga hårt och kontinuerligt arbete 
från start för att minimera risken för tidsbrist i slutet av projekttiden!  
Kontinuerlig kontakt skall has med Su-Ping, men arbetet skall med stöttande 
handledning vara självgående med och självständigt i så stor mån som möjligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 

 

 

5. Organisation 

 

Namn  Roll i projektet Telefon E-post 

Lisa Emanuelsson 

Högskoleingenjörsstudent, 

innovation och design. 

Karlstad universitet 

 

Utförare av 

projekt 
073 9056036 lisa.m.emanuelsson@gmail.com 

Su-Ping Chen Burman 

Kontaktperson och ägare av 

aktiebolaget SC Burman AB. 

Karlstad 

 

Uppdragsgivare 070 3052340 su-ping@scburman.com 

Johan Eileryd 

Universitetslektor,  

Fakulteten för natur – och 

teknikvetenskap.  

Karlstad universitet 

 

Handledare 0709 387106 johan.eileryd@kau.se 

 

 

 

6. Riskbedömning 

Tidsplaneringen är ett stort riskmoment för hela projektet, att tidsåtgången för de 
ingående delarna i projektprocessen skall felbedömas. För att förebygga detta 
kommer tidsplaneringen göras noggrant med hjälp av goda verktyg för 
projektplanering. Under projektets gång är det viktigt att vara uppmärksam på om 
planeringen fungerar, eller om den behöver anpassas och justeras. Det är viktigt 
med en framtung process för att undvika stress och kostsamma förändringar i 
slutskedet av projektet. 
Det finns en risk att avgränsningar för projektet inte är tillräckligt tydligt så att 
arbetsbördan blir för stor för vad kurspoäng och tid innefattar eller att målet är 
diffust och på så vis inte går att uppnå. Att kompetensen inte är tillräcklig för att 
möta uppdraget är också en risk. För att minimera risken för ovannämnt kommer 
avgränsning göras så klar och tydlig som möjligt, bland annat med satta gränssitt. 
Avgränsning och konkretisering av uppdraget kommer att göras med hjälp av 
uppdragsgivare och handledare, för bedömning av möjlig vidd för projektet 
grundat i tillgänglig tid och kompetens.  
Student, handledare eller uppdragsgivare kan drabbas av sjukdom eller andra 
olyckligheter som äventyrar projektets fortsätta gång. Skulle detta inträffa får 
situationen bedömmas och utvärdering göras om (och hur) det är möjligt att 
fortsätta.  
Den externa kunden kan av någon anledning komma att dra tillbaka det aktuella 
uppdraget vilket kan leda till att uppdraget inte längre är aktuellt för SC Burman 
och därmed finns det inte längre någon uppgift för student. I detta fall kan det vara 
en möjlighet att avsluta vad som påbörjas för att leverera material till 
uppdragsgivaren SC Burman som i sin tur skulle kunna använda detta för framtida 
projekt. Material kan förvinna eller förstöras under projektet gång, därför är det 
viktigt med backup av dokument och liknande. 
 



XIV 

 

7. Dokumentering 

Alla text- och bilddokument kommer att sparas på personlig pc samt på Google 
Drive som backup. CAD-filer skall skapas och sparas på personlig hemkatalog på 
Karlstad universitets datorer, eventuellt kommer en extern hårddisk användas för 
säkerhetskopiering. Det totala arbetet med projektet kommer att dokumenteras 
för att lämnas i form av en rapport som skrivs enligt gällande akademiska regler 
för rapportskrivning på kandidatnivå vid Karlstad universitet. Ett utkast för 
slutrapporten lämnas in på It’s learning (Karlstad universitets intranät) senast 21 
maj 2015 för att bedömas, vid godkännande blir rapporten aktuell för opponering 
1-2 juni 2015.   
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BILAGOR (Projektplan) 

   Projektbeskrivning
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WBS- Work Breakdown Structure 
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Gantt-schema samt resursbeläggning 

 

 
 

 
 

 

 

Pert 
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BILAGA 6 – Resultat, enkätstudie 

 Resultat 

 

STATISTIK 

Antal svar : 50  

 
 

1. Jag befinner mig dagligen på offentliga platser utomhus 
(park/lekpark/torg/utegym/hundrastgård etc) 

 
antal 

1 3 

2 13 

3 8 

4 22 

inget svar 4 

1. Jag befinner mig dagligen på offentliga platser utomhus (park/lekpark/torg/utegym/hundrastgård 
etc) 

Medel: 3.07 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 1 

 
bussen från stora torget till kau, utomhusträning i park 3 ggr/v osv 

inget svar 

torg 

 

 

2. När det är mörk ute kommer tillgång till belysning påverka huruvida jag 
väljer att befinna mig på offentliga platser utomhus 

 
antal 

1 2 

2 7 

3 18 

4 19 



XX 

 

 

2. När det är mörk ute kommer tillgång till belysning påverka huruvida jag 
väljer att befinna mig på offentliga platser utomhus 

 
antal 

inget svar 4 

Medel: 3.17 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 2 

 
Befinner mig hellre där det finns mycket folk 

inget svar 

tror folk är räddare än de behöver för mörker 

 

 

3. Jag upplever att det saknas belysning på offentliga platser 

 
antal 

1 4 

2 19 

3 17 

4 6 

inget svar 4 

3. Jag upplever att det saknas belysning på offentliga platser 

Medel: 2.54 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

 

Kommentar till fråga 3 

 
inget svar 

kanske för att man omedvetet inte befinner sig på såna platser 
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Kommentar till fråga 3 

 
många vägar är dåligt upplysta  

På vissa ställen tar det lång tid innan slocknad belysning byts ut med nya 
lampor. Hur lång tid skall det ta att ordna ny belysning? 

 

4. Jag upplever att det saknas mörker på offentliga platser 

 
antal 

1 34 

2 5 

3 5 

4 2 

inget svar 4 

4. Jag upplever att det saknas mörker på offentliga platser 

Medel: 1.46 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 4 

 
ibland skulle stjärnhimlen i städer va trevligt kunna se ordentligt 

inget svar 

 

 

5. Jag tänker/reagerar på hur offentlig belysning ser ut (den estetiska 
designen) 

 
antal 

1 12 

2 13 

3 16 

4 5 

inget svar 4 

5. Jag tänker/reagerar på hur offentlig belysning ser ut (den estetiska designen) 

Medel: 2.3 

Median: 3 
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Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 5 

 
den behöver enbart fylla sin funktion 

inget svar 

Ja, ibland har man lyckats att belysa på ett sätt som sticket ut, med andra 
färgsättningar t ex. Blått ljus vid E18 Skattkärr  

 

6. Graden av belysning, hur ljust jag uppfattar att det är, påverkar mig 

 
antal 

1 3 

2 9 

3 19 

4 15 

inget svar 4 

6. Graden av belysning, hur ljust jag uppfattar att det är, påverkar mig 

Medel: 3 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 6 

 
inget svar 

 

7. Den offentliga belysningens utseende (estetiska design) påverkar mig 

 
antal 

1 10 

2 13 

3 20 

4 3 

inget svar 4 

 
7. Den offentliga belysningens utseende (estetiska design) påverkar mig 
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Medel: 2.35 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 7 

 
inget svar 

Ljussättning påverkar mig sinnesmässigt både positivt och negativt 

se fråga 5 

 

8. Jag har åsikter om utseendet på den offentliga belysningen 

 
antal 

1 12 

2 16 

3 16 

4 2 

inget svar 4 

8. Jag har åsikter om utseendet på den offentliga belysningen 

Medel: 2.17 

Median: 3 

Standardavvikelse: 1.12 

Variationskoefficient: 2.8% 

 

Kommentar till fråga 8 

 
inget svar 

Jag kan tycka men gör ju inget åt saken  
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BILAGA 7 – Sammanfattning, studiebesök 

 

STUDIEBESÖK INFRATEK, [2015-05-11]KARSTAD 

Närvarande: Robert Andersson, projektledare på Infratek och Niklas, montör, 

uppdragstagare och uppdragsgivare. 
 

Det är många aspekter som måste tas i beaktning i ett designarbetet. Detta projekt 
är till exempel avgränsat från detaljer kring konstruktion och montering eftersom 
estetiken är central och ett nytt utseende, eller inspiration till ett sådant, efterfrågas. 
För vidare utveckling av konceptet så är en del i kedjan montörer och installatörers 
arbete och kontakt med produkten. Därför kontaktades Infratek som levererar 
tjänster inom byggnation, drift och underhåll av infrastruktur och har flera 
kommuner, däribland Karlstad kommun, som kund och samarbetspartner. Robert 
Andersson som är projektledare på Infraktek i Karlstad tog tillsammans med 
montören Niklas emot för ett studiebesök. 
Infrakteks verksamhet består till hälften av frågor om inspektion, felsökning, 
reparationer underhåll och så vidare, den andra delen är armaturutbytesprojekt där 
de erbjuder proaktiva belysningslösningar och förslag till sina kunder. Företaget är 
exempelvis högst delaktigt i ett aktuellt pilotprojekt som handlar om styrning av 
belysning. Testanläggningen omfattar 300 stycken gatulampor med en 
belysningslösning bestående av LED-armatur med sensorer för närvarostyrning 
och ett batteri som laddas med hjälp en tunnfilmssolcellsmodul.  
Konceptet som skall testats kallas Active lights och bygger på närvarostyrd 
belysning där fyra lampor i rad är tända, då en person är vid första lampan tänds de 
tre påföljande och ljuset följer sedan personen. Ljuset finns alltså enbart vid 
närvaro, där det behövs, vilket är energibesparande. Varje lampa har ett id och de 
är kopplade till ett systemskåp med 60 m räckvidd och lamporna kommunicerar 
med varandra fem och fem. Den första lampan måste ligga inom 60 m och nästa 
steg i kommunikationen går från lampan till nästföljande. En utmaning är styrskåpet 
som är i behov av konstant ström eftersom det måste finnas en laddningscentral 
inom 60 m räckvidd till en lampa. 
 

Ett stand-alone koncept är inte bara energibesparande utan även kostnadseffektivt. 
Initialkostnaden för ett elabonnemang för en gatulampa är ca 25 000 kr, därefter 
kostar abonnemanget ca 4000 kr/år och låg elkostnad för själva förbrukningen. En 
stand-alone enhet fungerar utan elnätet, det är självförsörjande. 
Kostnadsbesparingarna kan öppna för nya belysningsmöjligheter på landsorten där 
ett abonnemang inte kan prioriteras för två stolpar, men belysning är efterfrågad.  
 

Robert Andersson berättar att många önskar belysning vid busshållsplatser, men 
att bekosta nya abonnemang, gatulampor, arbetskraft och nya utgrävningar gör att 
kommuner tvekar.  En stand-alone enhet skulle kosta ca 26 000 kr exklusive 
arbetskostnader, men underhållet kommer att minska och det medför inga 
abonnemangskostnader eller el-kostnader. 
En fördel med att byta till LED och få ner den totala effekten i en anläggning är att 
säkringen kan minskas. Ju mindre effekt desto mindre säkring, vilket är billigare. Ett 
test på en sträcka utanför centrala Karlstad med LED på varannan stolpe kontra 
halogen har visat att ljusutbytet från två LED går att jämföra med fyra halogen som 
dessutom har en högre effekt. Därför kommer det lampantalet minska med hälften 
och ljuskällan kommer att vara LED istället för halogen. 



XXV 

 

Det stora och varierade utbudet på LED ställer högra krav på kunskap hos 
montören och armaturen bör vara lättarbetad, enkel att installera och kablar skall 
vara förmonterade. Armaturen skall också vara enkel att ställa in då det kan vara 
väldigt noga med vinkel på armaturen för att ljuskällan inte skall blända till exempel. 
Trafikverket ställer högre krav på säkerhet och ytterligare en fördel med att byta till 
LED som har väldigt lång livslängd (ca 50 000 brinntimmar =ca 12 år) samt lågt 
underhållsbehov är ökad säkerhet. Det är riskabelt att utföra byte/underhåll på en 
gatulampa som sitter i master på 15 - 22 m efter motorvägar där främst 
yrkeschaufförer visar förvånansvärt lite respekt för de som arbetar efter vägen, ju 
färre gånger arbetet behöver utföras desto bättre.   
 

Den belysningslösning som detta projekt handlar om har testats tidigare och de 
felanmälningar som kom in var på grund av den största utmaningen med belysning 
driven med hjälp av solenergi - behovet av ljus är som störst då solen är framme 
som kortast. Lamporna lyste inte på grund av att de var trasiga utan att solen inte 
hunnit ladda upp batteriet tillsäckligt. 
Att tänka på vid design av lösningen är att solcellsmodulen även den skall var enkel 
att montera, vinkeln på solcellerna kan handla om få grader för maximalt 
energiupptag. 
LED-armaturen med dess tekniska komponenter som drivdon och sensorer blir i 
regel tyngre, det är en fördel under monteringsarbetet om det är greppvänlig 
design. Som det är nu krävs det oftast två personer vid montering, en som håller 
och en annan som skruvar. 
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BILAGA 8 - Kravspecifikation 

 
KRAVSPECIFIKATION 

Exteriört designkoncept av fristående och självförsörjande belysningsenhet 
 

Kravspecifikationen för designkonceptet är indelad i de fyra huvudgrupperna som 
belysningslösningen är tänkt att innehålla; ARMATUR (tabell 1), SOLPANEL (tabell 
2), HÅLLARE (tabell 3), BATTERI (tabell 4). Kravspecifikationen bygger på fakta 
från förundersökning, information från uppdragsgivare, önskemål/krav från extern 
kund (Karlstad kommun) samt övriga antaganden om funktioner för de olika 
komponenterna. Funktionerna definieras med predikat och objekt i den mån det är 
möjligt och K står för krav, vilket innebär att kriteriet måste uppfyllas av lösningen, 
Ö står för önskemål, vilka är kriterier som kan vara mer eller mindre uppfyllda. 
Önskemålen är alla högprioriterade men kriterierna viktas ändock och graderas 
från 1-4 där en 4 är “mest önskvärd”. Kolumnen längst till höger är till för 
anteckning, det vill säga ett visst förtydligande av funktionen/kriteriet. De 
egenskaper och krav som är fetmarkerade är de som konstaterats vara av högsta 
prioritet utifrån extern kunds input. Kravspecifikationen är ett levande dokument 
vilket innebär att det kan komma att förändras under projektets gång i den mån det 
är möjlig (eller nödvändigt) vid eventuella önskemål om förändringar eller tillägg. 
Dokumentet är dynamiskt som processen i sig. 
 
Tabell 1. Kravspecifikation för ARMATUR-delen i belysningslösningen, att kriterierna uppfylls är endera ett krav 
(K) eller ett  önskemål (Ö). 

1. ARMATUR K= 
krav 
 

Ö = 
önskemål 

Rank  

medge värmeavledning  K 
  

värmeutveckling av LED, * 

medge kylning K 
  

omkringliggande temperatur, 
* 

medge ventilation K 
  

omkringliggande temperatur, 
* 

medge styrning K 
 

  

närvaro och/eller dygns,  
inbyggd i armatur alt. separat 

medge ljusreglering K 
   

medge underhåll K 
   

minimera underhållsbehov K 
  

*, max 0.5 gång/år, IP-klass 
>65 

möjliggöra återvinning K 
   

erbjuda hållare K 
  

LED, reflektor/lins, kablage 

hålla komponenter K 
  

LED, reflektor/lins, kablage 

vara demonterbar K 
  

hållbarhet -miljö 
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äga estetiskt tilltalande design K 
  

design/gestaltning, i 
kombination med 2 och 3 

uttrycka lekfullhet 
 

Ö 2 design/gestaltning 

uttrycka neutralitet 
 

Ö 3 design/gestaltning, 
passa in i omgivande miljö 

vara vandalsäker K 
   

erbjuda ljusflöde K 
  

1500-3000 lm 

inge trygghet 
 

Ö 2 ljusflödet 

medge skydd (mot fukt,damm 
etc) 

K 
  

*, IP-klassificering >65 

vara monterbar K 
   

erbjuda enkel montering 
 

Ö 3 
 

medge 
tillverknings/inköpskostnad < ? 

 

Ö 4 ej angivet 

erbjuda nyhetsvärde 
 

Ö 4 design/utseende, i 
kombination med 2 och 3 

* påverkar LED:ens verkningsgrad 
 

 

Tabell 2. Kravspecifikation för SOLPANEL-delen i belysningslösningen, att kriterierna uppfylls är endera ett krav 
(K) eller ett  önskemål (Ö). 

2. SOLPANEL K = 
krav 

Ö = 
önskemål 

Rank 
 

medge värmeavledning K 
  

värmeutveckling, ** 

erbjuda komponenter K 
   

erbjuda 
komponentutrymme 

K 
  

tillräckligt plats för nödvändiga 
komponenter 

innehålla komponenter K 
  

solceller, kablage 

skydda komponenter K 
  

fukt, vind, värme, IP-klass >65 

äga estetiskt tilltalande 
design 

K 
  

design/gestaltning, i kombination 
med 1 och 3 

uttrycka lekfullhet 
 

Ö 2 design/gestaltning 

uttrycka neutralitet 
 

Ö 3 design/gestaltning, 
passa in i omgivande miljö 

erbjuda nyhetsvärde 
 

Ö 4 design/utseende, i kombination 
med 1 och 3 
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uppta solenergi K 
   

konvertera solenergi till el K 
  

12 V-batteri, 30-120 Ah 

medge underhåll K 
   

minimera 
underhållsbehov 

K 
  

**, max 0,5 gång/år, IP-klass >65 

vara vandalsäker K 
   

vara monterbar K 
   

erbjuda enkel montering 
 

Ö 3 
 

vara hållfast K 
  

hållfasthets- och 
konstruktionsberäkningar görs av 
specialist 

klara vindlast (x m/s), 
maximal utböjning (y mm) 

K 
  

hållfasthets- och 
konstruktionsberäkningar görs av 
specialist 

**påverkar solcellernas verkningsgrad 
 

 

 

Tabell 3. Kravspecifikation för HÅLLARE-delen i belysningslösningen, att kriterierna uppfylls är endera ett krav 
(K) eller ett önskemål (Ö). 

3. HÅLLARE K = 
krav 

Ö = 
önskemål 

Rank 
 

erbjuda hållare till 1 och 2 K 
   

erbjuda högre montering av 1 
och 2 

 

Ö 2 möjliggöra förflyttning i höjdled 

vara monterbar K 
  

troligtvis montage mot mark, 
samt enkel 
montering/demontering 

hålla elektronik för armatur 
och solpanel 

K 
  

driftdon, spänningsregulator, 
sensor 

hålla kablage K 
   

hålla 4 K 
  

12 V-batteri, 30-120 Ah 

erbjuda underhåll/byte av 4 K 
  

lättillgängligt 

medge ljusflöde K 
  

1500-3000 lm 

äga estetiskt tilltalande design K 
  

design/gestaltning, i 
kombination med 1 och 2 

erbjuda nyhetsvärde 
 

Ö 4 design/gestaltning, i 
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kombination med 1 och 2 

uttrycka lekfullhet 
 

Ö 2 design/gestaltning 

uttrycka neutralitet  Ö 3 design/gestaltning, 
passa in i omgivande miljö 

vara korrosionsbeständig K 
   

medge skydd (mot fukt,damm 
etc) 

K 
  

IP-klassificering >65 

vara hållfast K 
  

hållfasthets- och 
konstruktionsberäkningar görs 
av specialist 

klara vindlast ( x m/s), 
maximal utböjning (y mm) 

K 
  

hållfasthets- och 
konstruktionsberäkningar görs 
av specialist 

medge 
tillverknings/inköpskostnad < ? 

 

Ö 4 ej angivet 

 

 

 

Tabell 4. Kravspecifikation för BATTERI-delen i belysningslösningen, att kriterierna uppfylls är endera ett krav 
(K) eller ett önskemål (Ö). 

4. BATTERI K = 
krav 

Ö = 
önskemål 

Rank 
 

lagra elektricitet K 
  

anpassat till årstider med få 
soltimmar 

medge ljusflöde K 
  

1500-3000 lm 

erbjuda elektricitet K 
  

12 V, 30-120 Ah 

medge skydd (mot fukt,damm 
etc) 

K 
  

IP-klassificering >65 

medge utbytbarhet K 
  

skall vara enkelt 

möjliggöra integrering 
 

Ö 4 möjlig att integrera i 1, 2, 3 

vara miljövänlig 
 

Ö 4 stå för minimal 
miljöbelastning med befintlig 
teknik 

medge statusavläsning 
 

Ö 4 
 

medge 
tillverknings/inköpskostnad < ? 

 

Ö 4 ej angivet 
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BILAGA 9 – Lista, komponenters egenskaper 

 
1. LED - armatur 
[Interiör] LED, reflektor/lins, kablage, komponenthållare 
[Exteriör] Kåpa som ytterhölje 
 

Dimensioner:  L755xW205xH102 Vikt: 5,75 kg 
 

2. Solceller, kablage, komponenthållare (2x) 
[Exteriör] Kåpa som ytterhölje. Eventuellt glas som täcker solcellerna 
 

Dimensioner:  L1482xW676xH35 Vikt: 12 kg 
 

3. Hållare 
[Interiör] Innehålla elektronik för både 1 och 2, (driftdon, spänningsregulator, 
sensor), innehålla kablage, Innehålla batteri. 
[Exteriör]  Funktion: Erbjuda hållare till 1 och 2. Erbjuda högre montering av 1 
och 2.  
Kåpa som ytterhölje. Montage mot mark. 
 

Dimensioner:  Ø108xH4000-4500 Vikt: ? kg 
 

4. Batteri inmonterat i 3. 
 

Dimensioner:  L350xW167xH179 Vikt: 24 kg 
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BILAGA 10 - Observationer, fotograferade armaturer 
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BILAGA 11 – Lista, variation för arbete med skiss av gestalten 

 

 

"risk/varning" bra - dålig (0-4) 

1. TAK 
1.a volym (yta/solid) 

1.a.1 yta 

1.a.1.a ett lager 

1.a.1.b lager på lager 

1.a.2 solid 

1.b uttryck (formgivning/gestaltning) 

1.b.1 natur 

1.b.1.a kronblad 

1.b.1.b kotte 

1.b.1.c belta 

1.b.1.d pipor 

1.b.1.e äggskal 

1.b.1.f elefantfot 

1.b.1.g snäcka 

1.b.1.h oval 

1.b.1.i oval med detalj  

1.b.2 assymmetri 

1.b.2.a cirkulärt 

1.b.2.b triangulärt 

1.b.2.c kvadratiskt 

1.b.3 klassiskt 

1.b.3.a bred 

1.b.3.b tunn 

1.b.3.c vågig 

1.b.3.d stor vinkel 

 1.b.3.e klockform 

1.b.3.f såg 

1.b.3.f tårta 

1.c placering (på hållare) 

1.c.1 i centrum 

1.c.2 från centrum 

 
 2. HÅLLARE 

2.a textur (material/yta) 

2.a.1 tall (organiskt) 

2.a.2 trä (organiskt) 

2.a.3 palm (organiskt) 

2.a.4 kantigt kaos 
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2.a.5 mjukt kaos 

2.a.6 slät 

2.b form 

2.b.1 rak 

2.b.2 varierande radie (linjärt?) 

2.b.3 böjd 

2.b.4 förgrening 

2.c tvärsnitt 

2.c.1 triangel 

2.c.2 cirkel 

2.c.3 kvadrat 
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BILAGA 12 – Utvärdering, estetisk design kopplad till 
konceptfunktion 

Angående vandalism säger David Risfält att offentlig belysning som planerats och valts 

med omsorg tenderar att klara sig bättre från vandalism, om människor i omgivningen 

uppskattar dess estetiska design. Vissa stolpar är mer utsatta för klotter och 

klistermärken, framförallt de som är placerade centralt (i centrala Karlstad). Det finns 

ett visst skydd som inte gör att klistermärken fäster på stolpar, detta skydd kan 

efterfrågas vid beställning av stolpe, behandlingen medför en extra kostnad. 
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