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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts i samarbete med dörrföretaget Dooria Sverige AB
i Kungsäter. Ytterdörrar belyses gärna med en lampa placerad ovanför dörren
alternativt vid sidan om dörren. Belysningen är till för att skapa tillräckligt med
ljus för att hitta nyckelhålet samt ge ett estetiskt välkomnande intryck. Syftet med
arbetet har varit att ta fram en ytterdörr med integrerad belysning som skall passa i
Doorias sortiment.
Arbetet har drivits som ett designprojekt enligt SVID:s (Stiftelsen svensk
industridesign) metod designprocessen. Viss metodik har kompletterats från
David G. Ullmans bok The mechanical design process samt Martin Bergman.
Tyngdpunkten har lagts vid idegenerering och skissning för att ta fram nya
koncept. Dessa har sedan vidareutvecklats och testats genom att bygga mockups
som utvärderats och lett fram till ett slutgiltigt koncept. Detta har sedan
visualiserats genom renderingar och avslutats med att en fullskalig prototyp
byggts.

Abstract
This thesis has been executed in collaboration with the door company Dooria
Sweden AB in Kungsäter. Exterior doors are normally illuminated with a lamp
placed above the door or by the side of the door. The light is supposed to create
enough light to find the keyhole and to provide an aesthetically welcoming
impression. The purpose has been to develop a door with integrated light to fit in
Doorias collection of doors.

The work has been managed as a design project according to SVID's (Swedish
Industrial Design Foundation) methodology the design process. Some methods
have been complemented from David G. Ullmann's book, The mechanical design
process, and Martin Bergman.
A large effort has been put in generating ideas and sketching to develop new
concepts. These have since been further developed and tested by building
mockups that have been evaluated and led to a final concept. This was then
visualized by renderings and finished with building a full-scale prototype.
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1 Bakgrund
Ytterdörrar belyses gärna med en lampa placerad ovanför dörren alternativt vid
sidan om dörren. Belysningen är till för att skapa tillräckligt med ljus för att hitta
nyckelhålet samt ge ett estetiskt välkomnande intryck. Dagens nyfunktionalistiska
hus med rena och kala fasader har skapat ett behov av en ny typ av
ytterdörrsbelysning. Modern belysningsteknik ger designern nya möjligheter att
skapa ljus där det tidigare inte var möjligt. Detta har gjort att Dooria Sverige AB
sett en marknad för ytterdörrar med integrerad belysning. Eller som Shahran
Vaziri beskriver behovet av belysning ”Belysning belyser funktionerna i våra
konstruktioner, det framhäver, ökar och förstärker de funktionella aspekterna av
vår design. Ibland är vår belysning enbart av estetiska och dekorativa ändamål, i
andra fall ren funktion” (Shahran Vaziri 2004)

1.1 Företagspresentation
För över hundra år sedan startades den första av de fem snickerifabriker som idag
utgör stommen i Dooriakoncernen. I dag är Dooria en av nordens största
dörrfabrikanter med huvudkontor i Oslo och fabriker i både Sverige och Norge. I
Sverige finns runt 230 anställda och dörrar tillverkas i Gagnef, Vännäs och
Kungsäter. Uppdragsgivaren för projektet är Mårten Dragstedt, vd på Dooria
Sverige AB med kontor i Kungsäter. (Allabolag, 2012)
Doorias produktsortiment är uppdelat i tre olika produktvarumärken som står för
tre olika stilarter inom arkitektur och inredningsdesign. Alla produktvarumärkena
innehåller både ytter- och innerdörrar samt ett sortiment av budgetdörrar, lite
enklare dörrar till ett lägre pris.
Milano - Moderna släta dörrar med hög designfaktor. Dessa dörrar är lite djärvare
i designen och passar i ett hem där dörren är en inredningsdetalj som får synas,
märkas och ta plats.
Addera – Raka linjer och funktionellt utryck. Med sina enkla former smälter
dessa dörrar enklare in i hemmet och blir en dörr som kan behållas länge.
Kungsäter – Klassiska dörrar med detaljrikt och varmt uttryck. Tidlösa dörrar
med mycket speglar, fönster och spröjs, så som dörrar såg ut även för hundra år
sedan då Dooria Sverige AB startade.
Dooria Sverige AB bygger sitt varumärke genom att fokusera på:
Kvalitet som märks i alla led.
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Ökad kännedom och ökade associationer med design, funktion och estetik.
Produktdesign – inner och ytterdörrar.
Ökad kompetens kring produkterna för större möjligheter till försäljning.
Nytänkande i butik, inspirerande utställningar – mer aktivitet och
upplevelse för kunden.
Kundorienterad reklam och marknadsföring. Inga krångliga budskap och
invecklade erbjudanden.
Och framför allt en kundservice som skapar ett gott affärsklimat, lojala
och långsiktiga kundkontakter.
(Dooria Sverige AB, 2011)

1.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att ta fram en ytterdörr med integrerad belysning som skall
passa in i Dooria Sverige ABs befintliga sortiment. Belysningen skall vara
tillräcklig för att hitta nyckelhålet vid mörker samt skapa ett estetiskt
välkomnande intryck. Produkten skall gå att montera i Dooria Sverige ABs fabrik
eller eftermonters på plats. Ett krav från Dooria Sverige AB är att den skall passa
in i två av deras befintliga produktserier Milano och Addera. Produkten skall
integreras i dörren eller i dörrens tillhörande detaljer så som karm eller foder.
Målet är att få fram en funktionell och estetisk produkt som är kommersiellt
anpassad för den nordiska marknaden. När projektet avslutas skall det finnas en
färdig prototyp att visa upp på Utexpo och för Dooria Sverige AB.

1.3 Avgränsningar
För utveckling av produkten finns vissa begränsningar som behöver tas i åtanke
vid arbetet.
Produkten skall gå att eftermontera och/eller montera i fabrik innan leverans.
Produkten kan vara monterad i dörren eller i dörrens tillhörande detaljer så som
foder, karm mm.
Belysningen skall vara anpassad till Dooria Sverige ABs dörrar, då främst serierna
Milano och Addera. Båda dessa serier har en modern design. Dooria Sverige AB
har även en dörrserie som heter Kungsäter som är av mer klassisk design, vilket
kanske inte passar ihop med en modernare belysning.
Produkten skall vara anpassad till rådande marknadspriser för ytterdörrsbelysning.
Pengar för utveckling av produkten är tilldelade av Dooria Sverige AB och
begränsar även det projektet.
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2 Teoretisk referensram
Att integrera belysning i en ytterdörr innefattar många olika ämnesområden. Det
gick inte att hitta någon litteratur som behandlade belysning av ytterdörr direkt
utan litteratur fick sökas inom de olika områden som projektet omfattar. De olika
områden som studerats i projektet är belysningsteknik, ytor, färger,
upplevelsedesign, konstruktion och elsäkerhet. Inom belysningstekink har
böckerna Ljus och rum samt Värt att veta om belysning med LED från Ljuskultur
samt Belysningshandboken av Lars Starby studerats. Sensation and perception av
E. Bruce Goldstein och Light for visual artists av Richard Yot har använts inom
området upplevelsedesign. Boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö behandlar
färger och ljus. Vad det gäller konstruktion och elsäkerhet har kontakter inom
branschen knutits för att få råd, bland annat med Pontus Bergman på Bellalite AB
och Daniel Einås på Ledlab AB.
Äldre examensarbeten från andra studenter har studerats för att få inspiration till
rapportens struktur. Bland annat Knob Design – for the senses av Martin Berman
och Christoffer Wassenius samt Utveckling av hundgrind för hemmet av Erik
Widell och Kajsa Granström.

3 Metod
I följande kapitel disskuteras kring olika metoder och den valda metoden beskrivs.

3.1 Metoddiskussion
Vid val av metod stod valet mellan Fredy Olssons Princip- och
Primärkonstruktion från 1995 eller Designprocessen enligt SVID, Stiftelsen
Svensk Industridesign. Fredy Olssons metod riktar sig i första hand till
konstruktionsprojekt medans Designprocessen som är framtagen för just
designprojekt lämpar sig bättre för dessa. Detta gjorde att valet föll på
Designprocessen. Då SVID:s designprocess säger vilka moment som bör finnas
med i produktframtagningen men inte direkta metoder kompletteras processen
med metoder från David G. Ullmans The Mechanical Design Process, 2002 och
Martin Bergman.
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3.2 Metodologi
Designprocessen är indelad i sex olika huvudsteg som tillsammans utgör ett
komplett flöde från idé till färdig produkt.

Figur 3.1, Designprocessen enligt SVID. Illustration: www.svid.se

3.2.1 Utgångspunkter
Det första steget är utgångspunkter där tekniska-, ekonomiska- och personella
resurser samt tidsaspekter definieras.
I detta steg undersöks vilka faciliteter som kommer krävas, en budget för projektet
tas fram, kontakt med handledare och företag som projektet skall göras mot tas.
En projektbeskrivning och en tidsplan upprättas för att styra projektet i rätt
riktning.
Marknaden undersöks för att se vilka tekniker och produkter som finns för att
tillverka en framtida produkt.
En funktionsanalys upprättas.
Kunskap och erfarenheter utbyts med personer inom branschen.
3.2.2 Användarstudier
Användarstudier utförs i form av behovs- och funktionsanalyser. Detta är ett
viktigt steg för att förbereda och fastställa vad det konstruktiva arbetet skall
tillfredsställa för behov.
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För att kunna utvärdera och jämföra olika former och uttryck utförs arbete enligt
Kansei engineering. ”Kansei engineering används som ett verktyg för
produktutveckling och grundläggande kan innehållet beskrivs kort enligt följande:
Identifiering av produktegenskaper och korrelationer mellan dessa egenskaper och
designen.”(Dahlgaard, Schütte, Ayas, Dahlgaard-Park 2008). Därav används
Kansei engineering i projektet för att ta fram kärnvärden för produkten som knyts
samman med företagets egna kärnvärden, formspråk och uttryck.
För att ta fram kärnvärden studeras först företaget och med hjälp av Ordleken
(Martin Bergman, 2012) tas sedan ord fram som bildar projektets kärnvärden.
Kärnvärdena används även i en brukarundersökning, där ett antal dörrar ur
företagets befintliga sortiment bedöms utifrån dessa adjektiv. Målet med
undersökningen är att knyta samman orden med en viss design.
3.2.3 Koncept och visualisering
Det tredje steget är koncept och visualisering där ett eller flera konceptförslag tas
fram med utgångspunkterna och användarstudierna som grund. De olika
koncepten presenteras och testas innan det är dags för nästa steg.
Brainstorming används för att generera idéer och enligt David G. Ullman bör den
följa fyra enkla regler för att ge ett bra resultat (Ullman, 2002):
Skriva ned alla idéer.
Generera så många idéer som möjligt.
Galna idéer leder ibland till användbara lösningar.
Ingen utvärdering eller bedömning av idéer, bara generering.
En metod som kallas ”6-3-5” används. Metoden liknar Brainstorming men har en
väsentlig skillnad, varje deltagare måste generera lika många idéer under en
bestämd tid. Lämpligen sex personer men det går bra med tre till åtta, har ett
varsitt rent papper som är indelat i tre kolumner. I första steget hittar varje
deltagare på tre olika idéer under fem minuter därefter skickas pappret till grannen
som har fem minuter på sig att studera och ta fram tre nya eller vidareutvecklingar
av idéerna. Under arbetets gång får inga diskussioner föras men efter att pappret
skickats ett varv disskuteras resultatet för att komma fram till de bästa lösningarna
(Ullman, 2002).
Metoden Osbornes idesporrar liknar en metod som kallas Scamper. Denna metod
går ut på att på ett strukturerat sätt ifrågasätta problemet och lösningen. Detta görs
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genom att ta en befintlig eller ny lösning och ställa en mängd frågor
(Idégenerering, 2011):
Går det att…
Förstora?
Förminska?
Ersätta?
Omplacera?
Göra tvärt om?
Kombinera?
Modifiera?
Användas till annat?
Anpassas?
En metod som kallas Morfning används. Metoden går ut på att delar från olika
koncept slås samman med delar från andra koncept och på så vis skapar
ytterligare ett koncept. (Martin Bergman, 2012)
3.2.4 Utvärdering och konceptval
Utvärderingen sker genom olika prioriteringar, beräkningar, marknadsvärderingar
och tekniska avgöranden. Olika förslag ställs mot varandra och ett eller flera
koncept väljs för att arbeta vidare med. Här påbörjas även förberedande aktiviteter
inför presentationer.
När ett stort antal koncept tagits fram kommer en grovsållning att göras. Därefter
tas tio nya utvecklade koncept fram och ett sista urval görs med hjälp av
konceptvalsmatrisen (Martin Bergman, 2012). De olika koncepten skrivs in i
konceptvalsmatrisen där de utvärderas utifrån de krav som ställts på produkten.
Dessa krav viktas mot varandra för att de viktigaste kraven skall få större
genomslag i resultatet. Sedan ifylles gruppens kunskap inom kravormådet och hur
väl konceptet uppfyller kravet. Detta räknas sedan samman och ger konceptet ett
totalt medelvärde som kan jämföras mot de andra koncepten.
Konceptvalsmatrisen bygger på samma principer som Ullmans Advanced
Decision Matrix med tillägget att hänsyn även tas till gruppens kunskap inom
området.
3.2.5 Justering och genomförande
I det femte steget, justering och genomförande vidareutvecklas och förankras de
valda förslagen hos olika nyckelpersoner. Här väljs det slutliga förslaget för att
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sedan presenteras, testas och utvärderas. I detta steg tas även produktionsunderlag
för produkten fram och produktionsprocessen kan påbörjas.
3.2.6 Uppföljning och utvärdering
Vid designprocessens sjätte och sista steg, uppföljning och utvärdering utvärderas
alla parametrar för att optimera framtida förbättringar. Nya tester och
användarstudier görs för att kontrollera om produkten uppfyller sitt behov (SVID,
2012).

4 Förberedelser och Insamling av data
I följande kapitel beskrivs den förberedande fasen där dagens marknad studeras
samt data kring konceptet samlas in.
4.1.1 Marknaden idag?
För att se vad som finns på marknaden idag har hemsidor och försäljningsmaterial
från de stora dörrtillverkarna analyserats. Även internet har undersökts med hjälp
av Google. Detta har gjorts dels för att se att det inte finns någon liknande produkt
på marknaden, samt för att få idéer och inspiration från
vad som redan finns. Dörrtillverkaren Daloc har en
produkt i sitt sortiment som består av att två ledlampor
sitter i dörrkarmen. Dessa tänds när dörren öppnas för att
belysa vägen ut och ge ljus för att kunna t.ex. tända eller
släcka i trapphuset. Denna belysning lyser 40 sekunder
efter att dörren öppnats och dimmas sedan ned.
Elförsörjningen sker med 12 Volt som kopplas in i
karmens nederkant och sedan till ett vägguttag. Detta gör
att ingen behörig elektriker behövs vid installation av
dörren (Daloc, 2012).
En annan intressant produkt som finns på marknaden är
dörrhandtaget Bright handle från Assa. Detta är ett
dörrhandtag med inbyggda Lysdioder i grönt och rött,
främst avsett att användas på toaletter. När det är ledig
lyser handtaget grönt och när det är upptaget lyser det
rött. Här drivs lamporna antingen av två vanliga AA
batterier, som räcker i 6 månader eller av en 12 Volts
batterieleminator som ansluts till elnätet (Assa, 2012).

Figur 4.1, Dörr ur Dalocs
sortiment. Foto: www.daloc.se

Designern Carlos Tovar López gjorde 2011 en dörr vid Högskolan i Jönköping
tillsammans med SnickarPer. Denna dörr är konkav och har inbyggd LED-
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belysning men har inte tagits i storskalig produktion (Högskolan i Jönköping,
2012). Utöver detta finns vad som framkommit inga färdiga produkter på
markanden som liknar det som skall tas fram i projektet.
4.1.2 Stockholm furniture and light fair 2012
Ett besök på Stocholm furniture and light fair2012, världens största samlingsplats
för skandinavisk möbel och ljusdesign, skedde onsdagen den 8 februari. Där
besöktes bland annat två seminarier:
LED, den nya tekniken inom belysning, var ett seminarie av Mats Bruér som är
expert inom belysningsbranschens LED-grupp. Här behandlades bland annat;
vilka användningsområden som finns för LED, kostnads och livcykeljämförelser
mellan LED och konventionell teknik, hur LED påverkar färgerna i rummet och
termer och teknik som används inom branchen.
LED i möbler, med Jonas Stålhandske, även han från belysningsbranschens LEDgrupp. Här diskuterades de möjligheter som finns att integrera den nya
belysningstekniken i möbler. Vad som bör tänkas på vid LED i möbler och vilka
tekniker och lösningar som finns på marknaden idag gicks igenom.
På mässan fanns väldigt mycket inspiration i form av möbel och ljusdesign. LEDbelysningstekniken verkar vara på stark uppgång och redan 2015 kommer halva
marknaden bestå av LED-produkter (Mats Bruér, 2012). Kontakter knöts med
flertalet olika leverantörer av LED-belysning som verkade positiva till projektet.
Det fastställdes att LED är tekniken som bör användas i projektet.
Fördelar med LED:
Lång livslängd, drygt 5 år dygnet runt för en lampa.
Låg energiförbrukning/hög verkningsgrad.
Enkelt att styra, går att reglera steglöst från 0 till 100 %.
Med RGB LED kan färgen styras relativt okomplicerat.
Stöt och vibrationståliga.
Livslängden påverkas inte av antalet tänd/släckningar.
Några saker som bör tänkas på när man jobbar med LED är:
Värmeutveckling.
IP Klassning.
8,10,12 eller 24 volt.
Att kunna byta delar när de går sönder.
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CE-märkning.
Använda färdiga komponenter.
Klimat, vilken temperatur utsätts lampan för.
Färg på ljuset, och tillverkarens toleranser för detta.
4.1.3 Funktionsanalys
En funktionsanalys avser att underlätta arbetet genom att systematiskt och
metodiskt gå igenom och analysera samtliga krav och önskemål för produkten.
Funktionsanalysen underlättar analys och formulering av produktens funktioner
från dess primära syfte till minsta detalj (Designmetodik, 2010).
Varje funktions hos produkten beskrivs och klassas som huvudfunktion,
nödvändig eller en önskvärd funktion.

Handhavande/Basfunktioner
Funktion
Erbjuda
Medge
Underlätta
Underlätta
Medge
Medge

Klass
H
N
N
N
N
Ö

Funktionsgräns

belysning
enkel användning
lokalisering
lokalisering
öppning
justering

Klass
N

Funktionsgräns

riskfri användning

Klass
industriell tillverkning N
billig tillverkning
Ö

Funktionsgräns

av nyckelhål
av dörr
av dörr
av ljus/färg

Säkerhet
Funktion
Medge

Produktion
Funktion
Medge
Medge

Miljö
Funktion
Påverka
Minimera

miljö
energiförbrukning

Klass
N
Ö

Funktionsgräns
Så lite som möjligt

Klass
N
Ö

Funktionsgräns

bländning
inställning

Ergonomi
Funktion
Undvika
Underlätta
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av belysning

Konstruktion
Funktion
Underlätta
Tåla
Medge
Underlätta

montage
miljö
utbyte
service

Klass
Ö
N
N
Ö

Funktionsgräns

Klass
N
N
Ö
Ö

Funktionsgräns

temp, solljus, regn.
av utsliten komponent

Marknadsföring
Funktion
Utstråla
Attrahera
Skapa
Utrycka

kvalitet
köpare
trend
enkelhet

Skapa ha begär

H = huvudfunktion, N = Nödvändig, Ö = Önskvärd

5 Resultat
I resultatdelen presenteras arbetet från framtagandet av kärnvärden fram till
slutligt koncept. Här behandlas idégenerering, olika urval samt
konstruktionsunderlag.

5.1 Kansei Engineering
Det fösta steget var att ta fram kärnvärden för projektet. Först studerades Doorias
säljmaterial via hemsida och i form av broschyrer. Utifrån detta material och
samtal med person ur företagets ledning togs fyra ord fram.
I nästa steg användes Ordleken (Martin Bergman, 2012) för att ta fram en mängd
adjektiv med anknytning till projektet. Nu hade sammanlagt 47 olika ord valts ut.
Dessa sorterades och grupperades i grupper med synonymer eller ord av liknande
innebörd. I detta skede var de 47 orden indelade i 7 grupper. Varje grupp bestod
nu av ett flertal ord där flera av dem är synonymer eller ord med liknande
betydelse. För varje grupp valdes ett ord att representera hela gruppen. Ordet var
antingen ett av de i gruppen eller ett annat som på ett bra sett beskrev gruppen. De
7 framtagna orden minskades till 5 då två av orden inte tillförde så mycket med
snarlik innebörd som ett annat eller framstod som krångligt. Nu återstod endast de
5 kärnvärdena för produkten.
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Figur 5.1, Ovan syns de 47 orden indelade i grupper, orden i fet stil är de valda kärnvärdena.

Produktens fem kärnvärden:
Välkomnande
Personlig
Enkel
Modern
Trygg
Kärnvärdena användes i nästa steg i en brukarundersökning. Tre dörrar ur Dooria
Sverige ABs befintliga sortiment valdes nu ut för att viktas mot kärnvärdena. Två
av de dörrar som valdes ut var av Dooria Sverige AB utvalda ”bästsäljare” från
deras två serier, Milano och Addera. Dessa kom att kallas ”Dörr 2” respektive
”Dörr 3”. En tredje dörr med ett typiskt uttryck för Dooria Sverige AB valdes ut
där kärnvärdena låg till grund för beslutet, denna kom att kallas ”Dörr 1”.

Figur 5.2, Dörr 1

Figur 5.3, Dörr 2
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Figur 5.4, Dörr 3

Brukarundersökningen bestod av tre enkäter, en för varje dörr, där den tillfrågade
bads bedöma hur starkt dörren uttryckte varje kärnvärde. Efteråt hölls en öppnare
diskussion om vad den tillfrågade hade för funderingar kring de tre dörrarna och
om vad det var som gav dem olika uttryck.
Under framtagandet av enkäten diskuterades hur skalan för grad av uppfyllelse
skulle formuleras. En fyrgradig skala valdes där lägsta stod för ”instämmer ej”
och högsta för ”instämmer helt”. På detta sätt tvingas den tillfrågade att ta
ställning till frågan och hindras från att ge ett likgiltigt svar.

Instämmer ej

Instämmer helt

Välkomnande

□

□

□

□

Personlig

□

□

□

□

Enkel

□

□

□

□

Modern

□

□

□

□

Trygg

□

□

□

□

Figur 5.5, Enkät som delades ut vid brukarundersökningen

För att få ett tillförlitligt resultat är val av målgrupp viktig. Målgruppen som
söktes för detta projekt var den typiska kunden för Dooria Sverige AB. Deras
målgrupp är enligt dem själva bred och består av både män och kvinnor som bor i
hus. Enkäterna fylldes i av tio personer i målgruppen som bestod av män och
kvinnor mellan 40 och 60 år, till största delen boende i villa. Efter detta
summerades resultaten ihop och slutsatser från undersökningen kunde dras.
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Dörr 1
Dörr 2
Dörr 3

Figur 5.6, Diagram som visar medelvärde

Ur diagramet kan utläsas att mest välkomnande upplevdes ”dörr 2”. Ordet
personlig upplevdes stämma in i stort sett likt på alla 3 dörrarna. ”Dörr 3”
upplevdes mer enkel än de andra dörrarna. Mest modern upplevdes ”dörr 3” och
mest trygg ”dörr 1”. Sedan undersöktes spridningen på svaren genom att räkna ut
standardavvikelsen för de olika orden och dörrarna. Ord som fått stor spridning,
dvs svar som varierar över alla svarsalternativen får en hög standardavvikelse och
där alla tillfrågade varit eniga erhålls en låg standardavvikelse.

Trygg

Välkomnande
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Personlig

Dörr 1
Dörr 2
Dörr 3

Modern

Enkel

Figur 5.7, Diagram som visar standardavvikelse
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Av spridningsdiagrammet kan slutsatser dras om hur eniga de tillfrågade var i hur
de upplevde att de olika dörrarna. Det ord som de var mest eniga i uppfattningen
av var ordet modern, speciellt för ”dörr 3” där i stort sett alla var helt eniga. För
ordet trygg var de tillfrågade eniga om sitt svar för ”dörr 1” medens de andra två
dörrarna fått mer varierande svar. För välkomnande, personlig och enkel var det
en relativt stor spridning i svaren för alla dörrar.
Enligt figur 5.5 upplevdes ”dörr 2” som mest välkomnande. Detta beror på att
dörren har klassiska, tillbakahållna och runda former som många upplever
välkomnande. Ett lite större fönster upplevs också välkomnande då det öppnar
upp och inte stänger ute.
I figur 5.5 går det att avläsa att alla dörrar fått relativt låga värden och alltså inte
upplevs personliga. De utvalda dörrarna i undersökningen upplevs som för
vanliga och känns därför inte personliga. ”Dörr 1” och ”dörr 2” som är detaljerade
upplevdes något personligare än ”dörr 3” som är mer avskalad.
Ordet enkel verkar tolkas väldigt olika vilket lett till stor spridning mellan svaren.
Men ”dörr 3” upplevdes mer enkel än övriga. Detta beror på dess avskalade och
rena design med raka linjer och få detaljer.
Enligt figur 5.5 och 5.6 upplevs ”dörr 3” som mest modern. Detta beror på att
många nybyggda hus byggs i nyfunktionalismens stil. Upplevelsen grundar sig i
enkla och rena former.
”Dörr 1” upplevs som mest trygg. Många resonerade om att mindre fönster
upplevdes tryggare med avseende på inbrottssäkerhet och insyn. Spröjsen i ”dörr
1” ger dörren ett hållbarare och solidare uttryck.

5.2 Idégenerering
En stor del av tiden under projektet ägnades åt att spåna på idéer och skissa ner
dessa på papper. Till hjälp för idegenereringingen användes de olika metoder som
finns beskrivna i metodkapitlet. Brainstorming utfördes tillsammans och idéerna
skissades ner på papper.
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Figur 5.8, Idégenereringsmetoden 6-3-5

Metoden 635 genomfördes med hjälp av fyra studenter från
maskiningenjörsutbildningen. Under drygt en halv timme uppkom över 100 olika
skisser, vilket gör det till en väldigt effektiv metod för att få fram olika idéer och
koncept som sedan kan vidareutvecklas.
Alla idéer och koncept sattes sedan upp på en vägg i projektrummet för att få en
överblick över alla koncept.

5.3 Grovsållning
För att få ner antalet koncept från idégenereringsfasen som gav över hundra olika
koncept gjordes en grovsållning. Produktkraven från Dooria Sverige AB och
kraven från funktionsanalysen användes för att välja ut de koncept som bäst
uppfyllde kraven för vår produkt. Kärnvärdena som tagits fram utnyttjades för att
få fram de koncept som bäst passar Dooria Sverige ABs profil. Elva olika koncept
valdes ut.
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Figur 5.9, Koncepten som valdes ut vid grovsållningen

De elva koncept som valts ut i grovsållningen presenterades för Dooria Sverige
AB. Här kom det fram att Dooria Sverige AB var intresserade av en lösning med
belysning monterad på dörrbladet och inte i karm eller vid sidan av dörren som
var fallet i två av koncepten. Det stod också klart att en dörr med fönster var
önskvärt.
Med detta i åtanke fortsatte idégenereringen och med hjälp av metoder som
Osbornes idésporrar och Morfning, nämnda i kapitlet metod.
Återigen fanns ett större antal framtagna koncept som viktades mot uppsatta krav
och projektets kärnvärden. På så vis reducerades antalet koncept till tio.

5.4 Urval 2
Inför urval två fanns tio framtagna koncept. Koncepten gavs ett nummer och
namn för att sedan utvärderades med hjälp av konceptvalsmatrisen (Ullman,
2002). De tre koncepten med högst medelvärde tas med för vidare utveckling.
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2.

1.

3.

5.

4.

6.

7.
8.
10.
9.

Figur 5.10, Koncepten som kvarstod efter urval 2

5.4.1 Konceptvalsmatrisen
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Koncept
Plankan
Kärnvirke
Darling
Speedway
Aquarius
Fönster med fönster
Tvättbräda
Bromsljus
Bricks
Urban

Totalt
medelvärde
0,78
0,68
0,81
0,71
0,49
0,72
0,72
0,58
0,78
0,61

Figur 5.11, Sammanfattning av konceptvalsmatrisen
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Placering
3
7
1
6
10
5
5
9
3
8

I figur 5.11 syns en
sammanfattning av
konceptvalsmatrisen,
där de tre koncepten
med högst totalt
medelvärde har lyfts
fram.
Konceptvalsmatrisen
i sin helhet finns som
bilaga.

Koncept nummer ett valdes att kallas
Plankan. Det går ut på att den del av
dörren som ligger på tvären vid
handtag och nyckelhål är belyst.
Resten av dörren är inte direkt belyst
men kommer lysas upp lite av ljuset
ändå. Detta gör det enkelt att hitta
nyckelhål och handtag. Att ha två
olika material, t.ex. rostfritt stål och
trä bidrar till att öka kontrasten.

Figur 5.12, Koncept Plankan

Nästa koncept som valdes ut var nummer tre
som kom att kallas Darling. Darling är en slät
dörr med belysning bakom en skiva. Ljuset
strålar ut på dörren från skivans baksida. Då
ljuskällan göms ger det ett ljus utan risk för
bländning. Ljuset markerar hela dörren och
lyser upp handtag och nyckelhål. Formspråket
är hämtat från Doorias serie Milano.

Figur 5.13, Koncept Darling

Den tredje dörren som valdes ut var
nummer nio som fick namnet Bricks.
Dörren består av flertalet osymmetriskt
formade plattor av exempelvis termoplast
eller formpressat trä. Färg och form skapar
ett spännande mönster. Under några eller
alla upphöjningar sitter belysning som
strålar ut över dörrbladet. Det ger en
upplysning av både dörr och handtag
beroende på hur ljuskällorna placeras.
Figur 5.14, Koncept Bricks
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5.5 Vidareutveckling
Efter att de tre ovanstående dörrarna valts ut fortsatte arbetet med att
vidareutveckla dessa. Detta skedde genom att skissa på olika varianter av dörrarna
och att göra mockups. Olika varianter av dörren Bricks såg väldigt bra ut på
skisserna men blev inte alls lika bra när en mockup byggdes. Vid byggande av
mockups uppkom svårigheter med att integrera ett fönster samt att sprida ljuset på
nyckelhål och handtag.

Figur 5.15, Mockup

Vid ett möte med Mårten från Dooria Sverige AB fastslogs att en dörr med samt
en dörr utan fönster var önskvärd. Gruppen kom fram till att lägga tyngdpunkten
på att ta fram en dörr med fönster, då det är lättare att plocka bort fönstret från en
sådan design än att lägga till.
När mockup byggdes av Plankan framkom snabbt att detta inte var ett bra sätt att
montera ljus. Ljuset blev bländande då ljuskällan blir synlig.
Det tredje konceptet Darling vidareutvecklades där oregelbundenhet och ljus som
strålar ut bakom en yta togs från Bricks. Ljusets placering blev en kombination av
Bricks och Plankan då det visade sig vara effektivast och effektfullast.
Monteringen gav ett behagligt ljus samt tillfredställande upplysning av handtag
och nyckelhål.
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Figur 5.16, Vidareutveckling av Darling

För att förenkla tillverkning och konstruktion undersöktes Dooria Sverige ABs
sortiment för att se om det fanns någon modell med fönster som kunde användas
som bas. I Milano serien valdes en modell som heter Edge 3GI1 med ett litet
kvadratiskt fönster.
Med Edge 3GI1 dörren som utgångspunkt skissades olika varianter av konceptet
upp. Till slut valdes en slutgiltig design som består av ett kvadratiskt fönster och
två kvadratiska plattor. En av dessa plattor tillverkas av kompositmaterialet
Corian som består av 2/3 delar naturliga mineraler och 1/3 del akryl samt pigment.
Corian är ett material med bra hållfasthet som lämpar sig bra för exklusiv design
både i privata hem och offentlig inredning. Det lämpar sig bra som beklädnad i
duschrum och för arbetsytor eller bänkar. Materialet lämpar sig även för möbler
och belysning (Corian, 2012).
Corian har en viss luminiscens och i vissa färger och tjocklekar blir materialet
translucent, d.v.s. genomlysbart, när det bakbelyses. Denna egenskap gör Corian
lämpligt för ljusväggar och annan belysning (Corian, 2012). Detta gör att plattan
tillverkad i Corian kan fräsas ner på baksidan med t.ex. ett husnummer som sedan
belyses med LED Lampor. På detta sätt kan en extra effekt uppnås. Plattan ser
helt vit ut på dagen och på natten lyser grafiken igenom plattan.
Corian går bra att bearbeta med samma verktyg som för ex. trä. Det går även att
termoforma genom att hetta upp materialet till 160 grader Celsius. Densiteten är
omkring 1.7 g/cm3 och sträckgränsen 65 MPa. (The Coorian Book, 2012).
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Figur 5.17, Den slutgiltiga designen

5.5.1 Konstruktionsunderlag
Konceptet bygger på en standard ytterdörr som modifieras med karmöverföring,
hål för kabeldragning och fästanordning för plattor.
Plattorna kommer att fästas på dörren och belysningen på plattornas baksida.
Belysningen som skall användas är IP 65 klassad 12 Volts LED-strip. Dessa fästs
med hjälp av färdiga komponenter för ändamålet i form av aluminiumprofiler.
Profilerna monteras en bit in och runt varje platta med belysningen riktad utåt. På
plattan tillverkad i Corian kommer även en profil med en RGB LED-strip att
monteras riktad inåt för att lysa upp den utfrästa grafiken, se figur 5.20. Samtliga
lister som lyser ut på dörren kommer förses med opalglas för att minska risken för
bländning samt reflektioner mot dörren, se figur 5.18.
Aluminiumprofilerna skruvas fast i Corian plattan och limmas fast på den lilla
plattan. Plattan fästs sedan på dörren genom att den krokas i urfrästa
aluminiumprofiler som skruvats fast på dörrens framsida, se figur 5.19.
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Figur 5.18, LED strip monterad i Aluminiumprofil med opalglas

Figur 5.19, Fästanordning för plattorna
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Figur 5.20, Nedfräsning i Corian-plattan

En produktkalkyl för produkten har inte gjorts men det bör finnas möjlighet att
komma ner till ett pris motsvarande dagens ytterdörrsbelysning. Den stora plattan
består av materialet Corian som är relativt dyrt och skulle kosta ungefär 200 kr.
Kostnaden för den lilla plattan tillverkad i förslagsvis samma material som dörren
blir i sammanhanget försumbar. Belysningen som står för den största delen av
kostnaden är i grundutförande ungefär 700 kr där det tillkommer 500 kr om en
RGB-belyst siffra väljs till. Kostnaden för att fräsa in en siffra i Corian-plattan
består av några minuters CNC fräsning och borde rimligtvis motsvara 100 kr. Det
kommer att krävas överföring av strömkablar mellan dörr och karm vilket medför
en merkostnad på ungefär 200 kr.
Enligt ovanstående resonemang skulle kostnaden för produkten med RGB-belyst
siffra bli 1700 kr.

6 Slutsatser
Att bygga en ytterdörrsbelysning kan göras på många sätt. Syftet med projektet
var att skapa en belysning integrerad i ytterdörren som skulle lysa upp handtag
och nyckelhål, ge ett estetiskt välkomnande intryck och vara kommersiellt
anpassad för den nordiska marknaden.
Konceptet uppfyller alla nödvändiga krav och de flesta önskvärda kraven. De
önskvärda krav som inte uppfylls är billig tillverkning och så liten miljöpåverkan
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som möjligt men eftersom alla nödvändiga krav uppfylls får detta ses som ett
lyckat koncept. Dessutom är LED-branschen i kraftig utveckling vilket inom en
snar framtid kan leda till väsentligt lägre tillverkningskostnader. Tillverkning i
stora volymer skulle även göra tillverkningskostnaden lägre. Vad gäller kravet på
miljöpåverkan valdes det att ses som ej uppfyllt då det ständigt går att förbättra.
LED måste ändå ses som ett miljövänligt allternativ till konventionell belysning
då strömförbrukningen är låg.

Handhavande/Basfunktioner
Funktion
Erbjuda
Medge
Underlätta
Underlätta
Medge
Medge

Klass
H
N
N
N
N
Ö

Funktionsgräns

belysning
enkel användning
lokalisering
lokalisering
öppning
justering

Funktionsgräns

riskfri användning

Klass
N

Uppfylld
Ja

Klass
industriell tillverkning N
billig tillverkning
Ö

Funktionsgräns

Uppfylld
Ja
Nej

av nyckelhål
av dörr
av dörr
av ljus/färg

Uppfylld
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Säkerhet
Funktion
Medge

Produktion
Funktion
Medge
Medge

Miljö
Funktion
Påverka
Minimera

miljö
energiförbrukning

Klass
Ö
Ö

Funktionsgräns
Så lite som möjligt

Uppfylld
Nej
Ja

Funktionsgräns

bländning
inställning

Klass
N
Ö

Uppfylld
Ja
Ja

Klass
Ö
N
N
Ö

Funktionsgräns

montage
miljö
utbyte
service

Ergonomi
Funktion
Undvika
Underlätta

av belysning

Konstruktion
Funktion
Underlätta
Tåla
Medge
Underlätta
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Uppfylld
Ja
temp, solljus, regn.
Ja
av utsliten komponent
Ja
Ja

Marknadsföring
Funktion
Utstråla
Attrahera
Skapa
Utrycka

kvalitet
köpare
trend
enkelhet

Klass
N
N
Ö
Ö

Funktionsgräns
Skapa ha begär

Uppfylld
Ja
Ja
Ja
Ja

H = huvudfunktion, N = Nödvändig, Ö = Önskvärd
Konceptet stämmer väl in på de 5 kärnvärden som tagits fram under projektet.
Dörren är välkomnande eftersom den lyser upp i mörkret på ett bra sätt. Att belysa
husnumret ger också ett välkomnande intryck. Den upplevs som personlig
eftersom det finns nästan oändliga möjligheter att sätta sin egen färg på de olika
plattorna. Att göra en egen design med exempelvis annan form och placering på
plattorna skulle också vara möjligt. De symmetriska formerna med kvadrater gör
att designen upplevs som enkel. Det är en modern dörr som passar bra in i
designen på de hus som byggs idag. Att ha ett relativt litet fönster placerat i övre
halvan gör att dörren känns trygg.

6.1 Fortsatt arbete
För att konceptet skall kunna börja tillverkas industriellt krävs en del fortsatt
arbete. En riskanalys och CE märkning av hela produkten bör göras innan den
kan börja säljas till kund. Värmeutvecklingen i lamporna skall inte leda till någon
brandfara enligt uppgifter från leverantörerna men detta bör utredas noggrannare.
En ytterdörr utsätts för mycket väder och vind, de lampor som används är IP
klassade och bör klara detta. Däremot skulle den påverkan som görs på dörren
genom kabeldragning och montering av plattor kunna leda till att fukt kommer in i
konstruktionen. Därför bör en metod för tillverkning utarbetas som gör att detta
blir helt tätt.
Konstruktionsunderlaget behöver kompletteras med ritningar på några detaljer.
Den 3D modell som finns har inte hål för kabeldragning och karmöverföring
inritade. Hål i karm för karmskruv och hål i dörr för trycke och lås finns inte
heller inritat men detta bör redan finnas hos tillverkaren då detta finns på alla
dörrar som tillverkas idag.
Den metod som används för att fästa plattorna på dörren kan vidareutvecklas för
att bättre passa industriell montering.
En fullständig kalkyl på vad det skulle kosta att bygga en dörr enligt konceptet bör
göras för att se vad priset skulle hamna. De priser på lampor och material som
använts i projektet blir säkerligen mycket lägre vid en storskalig produktion.
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7 Diskussion
I början av projektet beslöt vi oss för att arbeta enligt designprocessen. Vi utgick
från SVID:s modell och kompletterade med moment från bl.a. Ullmans
designprocess och Martin Bergman. Detta blev en lyckad sammanslagning som
resulterade i en bra arbetsgång.
Tidsplanen som sattes upp i början av projektet fick revideras under projektets
gång då datum rörande projektet ändrades och andra kurser tog mer tid än
beräknat. Men trots detta lyckades vi tack vara en tempoökning på slutet bli klara
i tid.
Urvalsprocessen blev inte riktigt som vi första hade tänkt. Tanken var att göra två
urval där det sista skulle leda fram till den slutgiltiga produkten. Efter varje urval
vidareutvecklades alla koncept vilket resulterade i flera nya koncept och antalet
koncept blev snabbt fler än de varit efter urvalet. Detta gjorde att fler urval än
planerat fick göras. I efterhand tycker vi att strukturen på urvalsprocessen borde
varit bättre.
Något vi lärde oss var vikten av att bygga modeller och mockups. Vi hade flertalet
koncept som såg mycket bra som skisser men som visade sig mindre bra när en
mockup byggts.
Kontakten med Dooria Sverige AB har varit god under hela projektet och de har
ställt upp med det vi har behövt. Andra företag vi har varit i kontakt med har
sponsrat oss med en hel del saker. Dock kunde vi förhandlat lite bättre i början av
projektet då vi t.ex. köpte LED- lampor till fullpris av ett företag som senare
visade sig villiga att sponsra oss.

26

8 Referenser
Alla bolag, URL: http://www.allabolag.se/ (2012-05-07)
Assa, URL: http://www.assaoem.se/sv/site/assaoemse/Produkter-franProduktdatabasen/?groupId=6152 (2012-05-07).
Bergman M. & Wassenius C. (2011) Knob design – For the senses Högskolan i
Jönköping
Bergman M. (2012) personlig kontakt
Bruer M. (2012) seminarie vid Stockholm furniture and light faire
Dahlgaard J. J. & Schütte S. & Ayas E. & Dahlgaard-Park S. M. (2008)
Kansei/affective engineering design: A methodology for profound affection and
attractive quality creation TQM Journal, Emerald Group Publishing, Limited
Daloc, URL: http://www.daloc.se/daloc-saekerhetsdoerr.html (2012-05-07).
Dooria Sverige AB, URL: http://www.dooria.se (2012-05-07)
Dupont (2008) The Book of Corian URL:
http://corian.se/Corian/sv_SE/assets/downloads/documentation/corian_book_en.p
df (2012-05-15)
Corian, URL: http://corian.se/Corian/sv_SE/about_corian/about_corian.html
(2012-05-15)
Eliasson A. (2010) Designmetodik Utbildningsmaterial i kursen designmetodik
Eliasson A. (2011) Idégenerering Utbildningsmaterial i kursen designmetodik
Goldstein E. B. (2004) Blackwell handbook of sensatioin & perception Blackwell
Publishing
Hård A. & Küller R. & Sivik L. & Svedmyr Å. (1995) Upplevelse av färg och
färgsatt miljö Byggforskningsrådet
Högskolan i Jönköping, URL:
http://hj.se/jth/utbildning/masterprogram/industridesign/designprojekt-2011.html
(2012-05-07).
Ljuskultur (2003) Ljus & rum, planeringsguide för belysning inomhus Ljuskultur

27

Ljuskultur (2011) Värt att veta om belysning med LED Ljuskultur
Starby L. (1992) Belysningshandboken Ljuskultur
Stålhandske J. (2012) seminarie vid Stocksholm furniture and light faire
SVID, URL: http://www.svid.se/sv/For-designer/SVIDsdesigndefinition/Designprocessen-enligt-oss/ (2012-05-07)
Ullman D. G. (2002) The Mechanical Design Process McGraw Hill
Vaziri S. & Tillotson S. & Sabedra R. & Horii N. (2004) Lodging Hospitality
Penton Business Media, Inc. and Penton Media Inc.

8.1 Figurförteckning
Figur 3.1, Designprocessen enligt SVID. Illustration: www.svid.se
Figur 4.1, Dörr ur Dalocs sortiment. Foto: www.daloc.se
Figur 5.1, Ovan syns de 47 orden indelade i grupper, orden i fet stil är de valda
kärnvärdena.
Figur 5.2-4, Dörr 1,2 och 3. Illustration: Dooria Sverige AB
Figur 5.5, Enkät som delades ut vid brukarundersökningen. Illustration:
Alexander Larsson
Figur 5.6, Diagram som visar medelvärde. Illustration: Kalle Johansson och
Alexander Larsson
Figur 5.7, Diagram som visar standardavvikelse. Illustration: Kalle Johansson och
Alexander Larsson
Figur 5.8, Idégenereringsmetoden 6-3-5. Foto: Alexander Larsson
Figur 5.9, Koncepten som valdes ut vid grovsållningen. Illustration: Kalle
Johansson och Alexander Larsson
Figur 5.10, Koncepten som kvarstod efter urval 2. Illustration: Kalle Johansson
och Alexander Larsson
Figur 5.11, Sammanfattning av konceptvalsmatrisen.
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Figur 5.12, Koncept Plankan. Illustration: Alexander Larsson
Figur 5.13, Koncept Darling. Illustration: Kalle Johansson
Figur 5.14, Koncept Bricks. Illustration: Kalle Johansson
Figur 5.15, Mockup. Foto: Alexander Larsson
Figur 5.16, Vidareutveckling av Darling. Illustration: Kalle Johansson
Figur 5.17, Den slutgiltiga designen. Foto: Alexander Larsson
Figur 5.18, LED strip monterad i aluminiumprofil med opalglas. Foto: Alexander
Larsson
Figur 8.19, Fästanordning för plattorna Foto: Alexander Larsson
Figur 8.20, Nedfräsning i Corian-plattan Foto: Alexander Larsson

29

0,9

0,8

0,7

1

0,8

0,9

0,8

0,9

1

11%

12%

8%

14%

9%

9%

7%

10%

7%

Användarvänlig

Industriellt montage

Marknadspris

Hitta nyckelhålet

Miljö (livsländ, materialval)

Välkomnande intryck

Belysa ytterdörr

Utbytbarhet

Passa befintligt sortiment

0,9

0,8

0,7

1

0,8

0,9

0,8

0,9

1

11%

12%

8%

14%

9%

9%

7%

10%

7%

Industriellt montage

Marknadspris

Hitta nyckelhålet

Miljö (livsländ, materialval)

Välkomnande intryck

Belysa ytterdörr

Utbytbarhet

Passa befintligt sortiment

Kravmötande/Confidence

Kunskap/Knowledge

Placering

Vidareutveckling?

T otalt me de lvärde

Medelvärde Kunskap, Kravmötande, Totala Trovärdighet

1

0,74
0,80
0,70
1,00
0,68
0,58
0,56
0,90
1,00

0,8

1

1

1

0,8

0,6

0,6

1

1

0,58
0,56
0,54
0,80
0,68
0,90
0,44
0,90
0,80

0,6

0,6

0,8

0,8

1

0,4

1

0,8

Unlikely

0,2

0,0

0,6

Impossibly

Weak

0,5

0,72
5

0,4

Questionably

0,7

Amateur

7,10

0,90

1

0,6

0,76

Trovärdighet

Kravmötande

6
F önste r me d fönste r

0,6

Potentially

0,8

Informed

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

0,8

Feasibly

0,9

Experienced

0,72
5

0,78

0,8

0,4

1

0,8

0,6

1

0,8

0,8

0,8

0,8

Kravmötande

7
T vättbrädan

7

3

0,78

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,4

1

0,6

0,8

1

Kravmötande

0,68

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

2
Kärnvirke

0,78

7,70

0,74

0,8

0,86

Trovärdighet

Kravmötande

Plankan

Unknowledgable

0,87

0,9

13%

Estetisk

Användarvänlig

100%

Kunskap

Konce pt

Vikt

Urval, KRAV

Placering

Vidareutveckling?

T otalt me de lvärde

Medelvärde Kunskap, Kravmötande, Totala Trovärdighet

0,87

0,9

100%

Kunskap

Vikt

13%

Estetisk

Urval, KRAV

Konce pt

1,0

Perfectly

1,0

Expert

7,10

0,80

0,42

0,80

0,74

0,56

1,00

0,62

0,68

0,74

0,74

Trovärdighet

6,94

0,80

0,74

0,68

0,74

0,68

0,40

0,70

0,56

0,74

0,90

Trovärdighet

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

3

0,58
9

0,62

0,6

0,2

0,8

0,6

0,6

0,6

0,8

0,6

0,8

0,6

Kravmötande

8
Bromsljus

1

0,81

0,92

1

0,8

1

0,8

0,8

0,8

1

1

1

1

Kravmötande

Darling

5,78

0,60

0,26

0,68

0,58

0,56

0,60

0,62

0,56

0,74

0,58

Trovärdighet

8,06

1,00

0,74

0,80

0,74

0,68

0,80

0,70

0,80

0,90

0,90

Trovärdighet

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

4

0,78
3

0,86

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

0,8

1

Kravmötande

9
Bricks

6

0,71

0,78

0,6

0,8

1

0,8

0,6

0,8

0,6

1

1

0,6

Kravmötande

Spe e dway

7,58

0,60

0,74

0,68

0,74

0,68

1,00

0,70

0,80

0,74

0,90

Trovärdighet

7,06

0,60

0,74

0,80

0,74

0,56

0,80

0,54

0,80

0,90

0,58

Trovärdighet

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

0,87

1

0,9

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,8

0,9

0,9

Kunskap

5

0,61
8

0,66

0,2

1

0,8

0,8

1

0,6

0,8

0,2

0,2

1

Kravmötande

10
Urban

10

0,49

0,50

0,4

0,4

0,6

0,8

0,6

0,4

0,6

0,2

0,4

0,6

Kravmötande

Aqarius

6,02

0,20

0,90

0,68

0,74

0,80

0,60

0,62

0,32

0,26

0,90

Trovärdighet

4,94

0,40

0,42

0,56

0,74

0,56

0,40

0,54

0,32

0,42

0,58

Trovärdighet

Bilaga 1, Konceptvalsmatrisen

Bilaga 2, Projektbeskrivning

Projekt ytterdörrsbelysning
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att skapa en integrerad belysning för belysning av ytterdörren. Produkten ska
gå att eftermontera och/eller montera i fabrik innan leverans. Produkten ska vara anpassad till
rådande marknadspriser för ytterdörrsbelysning samt vara anpassad för industriellt montage.
Produkten kan vara monterad i dörren eller i dörrens tillhörande detaljer så som foder, karm med
mera. Produkten ska vara estetisk och funktionell.
Bakgrund
Ytterdörrar belyses gärna från en lampa placerad ovanför dörren alternativt vid sidan om dörren.
Syftet med belysningen är att skapa tillräckligt med ljus för att hitta nyckelhålet samt att skapa ett
estetiskt välkomnande intryck.
Tid
2012-01-01 – till examensredovisning
Företagsresurser
Dooria tillhandahåller ytterdörrar samt därtill hörande produkter. Dooria tillhandahåller
kontaktperson samt eventuell även hjälp med arbete på prototyper.
Budget
Inköp av produkter som projektet är direkt beroende av får göras upp till ett värde av 5000 sek,
därefter skall kontaktpersonen på Dooria kontaktas. En budget ska upprättas i starten av projektet
och den ska uppdateras och redovisas under projektets gång. Samtliga inköp ska redovisas med
kvitton, utbetalning av redovisade kvitton sker direkt till projektdeltagares privata konto.
Mål
Målet är att få fram funktionell och estetisk produkt som är kommersiellt anpassad för den nordiska
marknaden.
Planer
Projektplan samt budget ska upprättas i starten av projektet och ska godkännas av företaget.
Övrigt
Projektet avslutas med en presentation för Doorias ledningsgrupp samt en dokumentation om
projektet. Dooria äger alla rättigheter till produkten, ritningar och annan dokumentation.

Kontaktpersoner
Dooria:
Mårten Dragstedt
073-80 70 603
Marten.dragstedt@dooria.se

Vecka
Skriva projektbeskrivning
Upprätta tidsplan
Gå igenom litteratur
Undersökning bleysning
Kansei
Marknads och konkurrent analys
Göra mockups
Halvtidsredovisning
Idegenerering
Urval 1
Vidareutveckling
Urval 2
Visualisering av koncept
Bygga prototyp
Skriva rapport
Slutförande av rapport
Opponering
Force major
Examination/redovisning
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