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Förord 
 
Detta examensarbete, ARD 007, har utförts under våren 2002. Arbetet har mestadels 
bedrivits på Luleå tekniska universitet, med undantag för besök hos uppdragsgivaren. 
Examensarbetet omfattar tio poäng och är avslutningen på högskoleingenjörsprogrammet 
Industriell design 120p. 
 
Uppdraget som bedrivits i projektform har utförts åt SAAS Instruments Oy, Finland. 
Arbetet har innefattat många olika arbetsområden, delvis nya, och jag vill därför passa på 
att tacka alla involverade. Speciellt; 
 
Håkan Långstedt, VD SAAS Oy, tillika handledare 
Henrik Schauman, SAAS Oy 
Bengt Holmquist, handledare, Luleå tekniska universitet 
 
Generellt skulle jag säga att arbetet har varit roligt och framförallt intressant. Delvis för 
de nya saker jag har lärt mig, alla människor jag kommit i kontakt med, men också som 
ett prov på vad utbildningen verkligen lärt mig.  
 
Luleå den 8 maj, 2003 
 
 
 
       

 
Patrik Lindberg 
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Figur 1, helhetsbild över installationen

Sammanfattning 
 
Detta är ett examensarbete à 10 högskolepoäng som utförts vid Luleåtekniska universitet. 
Arbetet är en avslutning på ingenjörsutbildningen Industriell design 120p och har under 
10 veckor bedrivits i projektform.   
 
Projektet har utförts på uppdrag av SAAS Instruments Oy, Finland. SAAS utvecklar, 
tillverkar och säljer fiberoptiska belysningssystem. Projektuppgiften var att utveckla och 
anpassa en redan befintlig belysningsarmatur i SAAS sortiment. Armaturen som har 
benämningen STEP har för avseende att sitta monterad i trappor. Hur och var detta skulle 
vara möjligt var dock oklart för SAAS. För detta krävdes en byggteknisk utredning. 
Intensionen var att sedan skapa en installationsanvisning för hur monteringen av STEP 
sker ute på plats. Denna skulle också kompletteras med ett produktblad eller annat 
lämpligt marknadsföringsmaterial. För att förenkla och optimera produktion, 
handhavande och leveranstid fanns även önskemål om en paketlösning med ett givet 
komponentinnehåll. 
 
Rapporten avhandlar projektarbetets alla faser från informationsinsamling till 
idéverksamhet och resultat. Metoderna som använts under projektets gång baserar sig på 
systematisk problembehandling som lärs ut vid 
LTU.  
 
Den byggtekniska utredningen resulterade i hur 
installation av STEP i en betongtrappa skulle vara 
möjlig. Detta sker genom ingjutning av VP-rör 
(plaströr som används inom byggindustrin) i trappan 
som fiberkablarna dras igenom. Projektorn som är 
systemets ljuskälla sitter placerad upptill på 
trappans baksida. Fiberknippet dras från projektorn 
till en terminal där varje fiber löper i ett separat rör 
ut till varje armatur. Projektorn, fibrerna och 
terminalen är skyddade av en kåpa som formgavs 
under projektets gång. Hela systemet finns 
visualiserat i figur 1. 
 
Efter detta skapades en installationsanvisning för 
hur montering/installations sker i trappan. 
Anvisningen är en tvåsidig steg-för-steg-
beskrivning som uteslutande består av 3D-bilder skapade i datormiljö. Anvisningen 
återfinns i bilaga 1. 
 
Marknadsföringsmaterialet resulterades av ett produktblad och en datoranimering. 
Produktbladet är tvåsidigt och innehåller löpande text, teknisk information och 
framförallt bilder. Hela produktbladet återfinns i bilaga 2. Animeringen skapades för att 
komplettera produktbladet och ge produktpresentationen ett större nyhetsvärde. 
Animeringen är ca. 2 minuter lång och visar hur systemet är uppbyggt och fungerar. 
Liksom bilderna i anvisningen och produktbladet är animeringen skapad i Aliaswavefront 
Studiotools. 
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Figure 1 

Abstract  
 
This is a examination project which has been preformed at the Luleå University of 
Technology. The project is the final examintation at the education program Industrial 
Design 120p. 
 
The projet has been done on assignment by SAAS Instruments Oy, Finland. SAAS  
develops, manufacture and sells fiberoptic lightning system. The task of the project was 
to develop and suit an allready existing lighting fitting. The fitting called STEP is 
intended mainly for stairways. But how and where was unclear to SAAS. To do this an 
technical analysis was necessary. After this the intention was to create installation 
instruction of how to assembly the lightning system STEP. As a supplement to the 
instruction same marketing matrial was also to be made. A wish from SAAS was a list of 
components, like a complete system, prepared for custom delivery.   
 
This thesis deals with all phases done in the project. The methodology which has been 
used is based on theories taught at the 
university. 
 
To make the installaion of STEP possible in 
concrete stairways several pipes is moulded in 
the struture, which the fibercables is drawn into. 
The lightning projector is placed at top of the 
stairway on the back. From there the fibercabels 
is drawn to a terminal where they are separated 
and furhter drawn to the fittings. The projector is 
hidden under a metal cover designed during the 
project. The system is visualized i figure 1.  
 
After this analysis an intrcution of how to 
assebly the system in stairways was made. The 
instruction is a two-sided and coitans mainly 
3D-modeled step-by-step pictures. The 
instruction is to be found in appendix 1 (Bilaga 
1). 
 
As marketing material for STEP a special sheet cointaining information and pictures was 
made, see appendix 2 (Bilaga 2). As a complement to this a computer animation was also 
done. The animation i about 2 minutes long and shows how the system is working. The 
3D-modeled pictures and animation is created in Aliaswavefront Studiotools. 
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1 Inledning 
 
Trappstegsbelysningar är av flera anledningar ovanliga på marknaden. Det finns 
nämligen en stor problematik rörande vibration, service, montage etc. Vanliga lampor 
med glödenhet är oftast vibrationskänsliga och sitter väldigt utsatt i en trappa. Detta gör 
att de går sönder. Att kapsla in lampan än mer inverkar negativt på 
installationsmöjligheterna då armaturen blir mer utrymmeskrävande. För att skydda 
lamporna från kortslutning måste också armaturen isoleras från fukt. I ett 
trappbelysningssystem sitter vanligtvis relativt många ljuskällor vilket innebär att 
servicearbetet kan bli krävande, speciellt om lamporna dessutom ofta går sönder. 
Trappstegsbelysning finns av såväl estetisk som funktionell anledning. I vissa miljöer 
finns belysningskrav i trappor för att förebygga olyckor, i andra enbart för att höja det 
estetiska värdet.  
 
Genom att utnyttja fördelarna med fiberoptik har en trappstegsbelysning utvecklats som 
förenklar och kringgår många av dessa problem.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Detta examensarbete, som utgör avslutningen på programmet Industriell design vid Luleå 
tekniska universitet omfattar tio poäng vilket motsvarar tio veckors heltidsarbete. Arbetet 
har bedrivits som ett projektjobb åt SAAS Intruments Oy, Finland.  
 
SAAS Intruments Oy har funnits sedan mitten av åttiotalet och har expanderat 
kontinuerligt sedan dess. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer fiberoptiska 
belysningssystem. Enkelt sett har företaget två affärsområden, specialprojekt åt större 
kunder som t.ex. museum, konserthallar, referensexempel, se figur 2. Dessa projekt 
innebär att skräddarsy belysningssystem efter kundbeställning.  
 
Det andra området behandlar standardbelysningar i lite mindre skala, t.ex. 
bastubelysning. Dessa system finns att köpa i paketform i butiker men ritas även in i 
miljöer direkt av arkitekter. En bastubelysning ses i figur 3. 
 

 
 Figur 2, scenbelysning vid 

Drottningholms slottsteater. 
Figur3, bastubelysning, Finland 
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1.2 Projektbeskrivning 
 
Det utförda arbetet behandlar produktutveckling inom det senare området, småskaligt 
belysningssystem. Sedan tidigare har en produkt vid namn STEP funnits i SAAS 
sortiment. Produkten som sådan innefattas dock endast av en armatur utan specifik 
paketlösning. STEP-armaturen, se figur 4. avses att sitta i eller intill trappor. En komplett 
paketlösning skulle kunna tänkas innehålla färdigt antal armaturer, fiberknippe i färdig 
längd, lämplig projektor, installationsanvisning samt övriga tänkbara delar. Paketet skulle 
även kunna föregås med ett produktblad eller annat lämpligt 
marknadsföringsmaterial. Arbetet har alltså bestått i att 
utveckla basprodukten STEP till en komplett paketlösning. 
För att kunna skapa denna helhet krävdes också en grundlig 
utredning för hur själva installationen skulle gå till väga. 
 
 
Uppgiften har blivit aktuell för SAAS när de insett marknaden för en liknande belysning. 
Nämnas bör då att motsvarande belysning inte finns på marknaden än.   
 
1.3 Mål 
 
Projektets mål har varit att integrera STEP i en färdig paketlösning, skapa 
installationsanvisning och produktblad. Vidare ska även av rapport rörande arbete och 
resultat avläggas och delges samtliga involverade parter. Slutligen ska också en muntlig 
presentation ske för handledare och studenter vid LTU. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
För att kunna göra projektplan och tidsenliga delmål krävdes avgränsningar för hur 
omfattande arbetet skulle bli. Dessutom gjordes prioriteringar för vilka saker som ansågs 
viktigare än andra. Exempelvis var önskemål/krav från SAAS att använda så 
standardiserade byggkomponenter som möjligt för att underlätta installation samt 
minimera kostnader. Efter informationsinsamlingen begränsades projektet till att endast 
behandla betongtrappor då dessa är mest förkommande inom det område där belysningen 
kommer att sitta. Arbetsprioriteringen var sådan att installationsanvisningen var viktigast 
då SAAS ansåg sig ha störst brister på det området. Sedan kom paketlösning med 
komponentval, följt av marknadsföringsmaterial. Bortsett från SAAS krav och önskemål 
fanns även flera tekniska krav och avgränsningar som var tvungna att uppfyllas.  

Figur 4, armaturen STEP 
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2 Teori 
 
Då hela projektet är alldeles för komplext för att utarbeta helt intuitivt har systematisk 
problembehandling använts. De teorier och metoder som använts finns behandlade av 
Nyberg och Hamrin, 1993. Metoderna ger en struktur och ordning i arbetet som skapar en 
grund för ett bra resultat. I detta kapitel följer ett kort sammandrag över några av 
metoderna. 
 
2.1 Tillståndsbestämning 
 
I tillståndbestämningen fastställes nuläget, målet och avvikelsen där emellan. I avvikelsen 
finns en störning, hinder eller brist som problemlösningen avser att reducera eller 
eliminera. 
 

• Vad situationen är (nuläge) 
• Vad situationen borde vara (målet) 
• Avvikelse 

 
Metoden uttrycker problemet indirekt genom avvikandet av gränstillstånden. Då 
formuleringen är så enkel som möjligt och bygger på så klara termer som möjligt blir den 
inte heller lösningshämmande. 
 
2.2 Frågemetoden 
 
Delmetoden avser att ta fram maximalt med fakta runt problemet genom en rad 
frågeställningar. Den fakta som då framkommer hjälper till att slutgiltigt formulera 
problemet. Exempel på användbara frågor; 
 

1) Vad är problemet? Varför existerar det? 
2) Var finns problemet? Varför finns det där? 
3) När finns problemet? Varför finns det där? 
4) Vem berörs av eller är inblandad i problemet? Varför är dessa inblandade eller 

berörda 
5) Hur vanligt är problemet? Varför är det av denna omfattning? 
6) Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger de ihop? Varför finns dessa 

delproblem? Varför är deras samband sådant? 
 
2.3 Funktionsuppdelning 
 
En funktion definieras som en aktivitet (uppgift eller egenskap) hos en produkt. Genom 
att dela upp produktens önskade funktioner tvingas en större problemkännedom fram 
vilket ger en lösingsneutral beskrivning av problemet. Funktionerna bestäms med ett verb 
följt av ett substantiv och i fall det krävs en avgränsning, t.ex. 
 

• Uttrycka stabilitet 
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• Tåla vikt < 125kg 
 
Funktionerna benämns även som kriterium då de används som grund för 
produktutformning. 
 
2.4 Kriterieviktning 
 
I denna metod viktas kriterierna (funktionerna) parvis mot varandra. Detta görs för att 
kriterierna senare skall kunna bearbetas objektivt i produktutformningen. 
Rekommenderad arbetsgång som följer: 
 

a) Kriterierna tilldelas en botstavsbeteckning. 
b) Kriterierna jämförs parvis varvid en uppställning enligt figuren underlättar 

arbetet.  
Om A är viktigare än B sätts 2 poäng i rutan A-B. 
Om A och B är lika viktiga sätt en 1 poäng i rutan A-B. 
Om B är viktigare är A sätts 0 poäng i rutan A-B. 
 

c) Alla kriterier jämförs på detta sätt. 
d) Addera lodrätt och sätt minustecken framför alla summor. 
e) Addera vågrätt med hänsyn till siffrornas tecken och korrektionsfaktorn. 

Korrektionsfaktorn består av en följd av de ojämna talen, d.v.s. 1, 3, 5, 7 o.s.v. 
f) Kontrollera att ∑Pi = n2 där n = antalet kriterier. 
g) Beräkna respektive viktfaktor ki = pi/∑pi och kontrollera att ∑ki =1,00 
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3 Metod 
 

3.1 Informationsinsamling  
 
Informationsinsamling har skett kontinuerligt under projektets gång. För att kunna skapa 
en grund för problembestämning gjordes inledande informationsinsamlingar som skulle 
föra projektet mot sitt mål.   
 
3.1.1 Studiebesök 
 
Inledningsvis gjordes ett besök hos SAAS 
Instruments i Helsingfors, Finland. Där gavs 
i inblick i företagets arbete, såväl 
administrativ enhet som produktion. Under 
besökets gång gavs även en grundlig 
genomgång av den fiberoptiska tekniken 
samt produkten STEP, se figur 5. Generellt 
studerades också SAAS övriga produkter, 
företagsstrategi och mål.  
 
Vid visiten hos företaget utarbetades och 
konkretiserades även projektarbetet som 
skulle utföras.  
 
3.1.2 Fiberoptik 
 
För att kunna angripa problemen rätt från början krävdes naturligtvis en fullkomlig 
inblick i den fiberoptiska tekniken samt SAAS övriga produkter vid sidan av STEP. 
Mycket av detta framkom under studiebesöket i Helsingfors.  
 
Enkelt sett består ett fiberoptiskt system av tre olika komponenter, projektor, fiber och 
armatur. 
 
En projektor där ljus alstras utav en halogenlampa. Styrkan på ljuset bestäms av lampans 
styrka, varierande mellan 20 – 150W. Beroende på projektorns placering och storlek kan 
den innehålla kylning vanligtvis genom luftfläkt. För att generera effekter på ljuset kan 
projektorn utrustas med ett antal olika tillbehör, t.ex. dimmer, färgfilter och färgbytare. I 
halogenlampans fokus samlas ljus till ett fiberknippe.  
 
Fibrernas storlek och antal varierar högst avsevärt, ofta i relation till varandra också, 
desto större fibrer, desto färre. Storleken varierar från en ytterdiameter (aktiv) 1mm till 
7,25 mm. Antalet fibrer till varje projektor varierar mellan 1-1000st. Som riktlinje kan en 
normal projektor ta 60st fibrer med ytterdiametern 3mm. Fibrernas längd begränsas av 
effektfall och färgförändring. En ungefärlig begränsning är dock 10m.  

Figur 5, STEP med fiber och projektor
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I armaturen fixeras och riktas fiberänden. Eftersom fiberänden är mycket liten och inte 
kräver någon reflektor så kan även armaturen var liten, helt efter önskemål. Armaturens 
utformning är helt styrd efter estetiska krav och önskemål. Exempel på olika armaturer 
ses i Figur 6, 7 och 8. 
 

 
 
 

 
3.1.3 Trappor 
 
För att kunna redogöra exakt hur installationen skulle gå till väga krävdes en 
undersökning rörande trappor i allmänhet. Frågor som behövdes besvaras var;  
 

• Vilka olika sorters trapputformningar finns och vilka är vanligast förekommande? 
• I vilket/vilka material är dessa gjorda? 
• Vem utformar trapporna? 
• Hur tillverkas trapporna? 

 
Genom att dels på egen hand reflektera och dokumentera trappor kontaktades även olika 
företag varvid information om tillverkning erhölls.  
 
Resultatet av undersökningen löd sammanfattningsvis att det finns en mängd olika 
trapputformningar, allt från spiraltrappor, halvvridna etagetrappor till helt enkla raka 
trappor. Vanligast var dock raka trappor med ett antal steg mellan 4-16. Förklaringen till 
att det sällan är fler steg är belastningskrav för dem som går i trappan. Vid en högre 
stigning bör det finnas en viloplan efter ett visst antal steg. Dessutom underlättas 
tillverkningen när trappan är mindre. Materialen i trappor består i första hand av metall, 
trä och betong. De olika materialen används dock i olika typer av trappor som i sin tur 
återfinns i olika miljöer.  
 
Metalltrappor utgörs oftast av en ramkonstruktion som monteras av 
standardkomponenter/moduler. De är oftast av öppen modell och består endast av 
sidgavlar och trappsteg.  Trapporna ger ett grovhugget intryck och sitter därför oftast i 
industrimiljöer, lager och sällan i offentliga miljöer.  
 

Figur 7, 
Spots, LD 

Figur 8, 
Spots, Varfix 

Figur 6, 
Crystallight, MK13 
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Trätrappor är klart överrepresenterade i bostadshus. Trätrapporna finns i en mängd 
utföranden och är inte sällan specialbyggda för husen ifråga. På grund av slitaget på 
trapporna sitter de sällan i offentliga miljöer. Trätrappan byggs uteslutande för hand, både 
som modul på snickeri men även direkt i huset den sitter i. Ca ¾ av de trätrappor som 
återfinns är av öppen lösning, se figur 9, referens, Olssons Allmoge AB.  
 
Betongtrappan är förmodligen den allra vanligaste 
typen av trappa. Den sitter i alla ovan nämnda miljöer 
men framförallt också i offentliga miljöer. Exempelvis 
består trapphus uteslutande av betongtrappor. 
Tillverkningen sker genom gjutning. Gjutningen kan 
ske både i fabrik, men även ute på byggarbetsplatsen. 
Vanligast är dock de trappor som gjuts i fabrik och 
fraktas ut till byggena.  
 
Utformningen av trapporna sker oftast av arkitekten 
som ritat huset/miljön. Arkitekten utgår då bl.a. ifrån 
användning, miljö, målgrupp och kostnad. Inte sällan 
väljer dock arkitekten bland standardiserade 
betongtrappor som levereras i modulform från fabrik.  
 
3.1.4 Installationsanvisningar  
 
För att kunna överblicka och utvärdera olika befintliga installationsanvisningar gjordes en 
grundlig undersökning inom området. Genom att samla in anvisningar från produkter 
med liknande monteringssvårighet och reflektera över dess textinnehåll, bilder, 
illustrationer, beteckningar etc. skapades en uppfattning om hur der ser ut i dagsläget. 
Dessutom konsulterades flertalet installatörer och elkonsulter om deras åsikt i frågan. 
Dessa finns listade i kapitel 5, Referenser. 
 
Resultatet av undersökningen visar att utformningen på anvisningar varierar högst 
avsevärt. I princip finns allt från ren text till enbart bilder. Textens struktur alternerar 
mellan löpande text och punktform. Bilderna i anvisningarna är mestadels handgjorda 
illustrationer eller fotografier, se exempel i figur 10 och figur 11.  

 Figur 10, installationsanvisning  
för bromshantag 

Figur 11, installationsanvisning hos CRANAB micro 

Figur 9, Trätrappa av öppen modell 
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Målgruppen för installationsanvisningen är byggtekniskt folk, byggarbetare, elektriker, 
elinstallatörer etc. För att utreda dess önskemål gjordes därför ett frågeformulär som 
skulle besvara hur målgruppen önskar att en anvisning ser ut. Gemensamt i svaren är att 
minimera texten så mycket som möjligt utan att det inverkar på förståelsen. Skulle det 
vara genomförbart skulle anvisningen helt kunna bestå av bilder.  
 
3.1.5 Produktblad 
 
På liknande sätt som för installationsanvisningen studerades en rad produktblad med 
fokus på teknisk information, ritningar/illustrationer och grafisk utformning. Den 
undersökningen visade att informationen på belysningstekniska produktblad varierar med 
avseende till vad produkten används till. Generellt innehåller dock produktbladen de data 
som krävs för att en ljustekniker skall kunna beräkna och installera en belysning.  
 
För att ytterligare komplettera undersökningen av produktblad gjordes även här ett 
frågeformulär som skickades till målgruppen som senare kommer att komma i kontakt 
med detta. Målgrupp i detta fall är främst ljuskonsulter, arkitekter och övriga kunder. 
Resultatet av detta formulär var relativt enhälligt. Produktbladet bör innehålla maximalt 
med teknisk information om produkten och rikligt med bilder som tydligt framhäver 
produktens utseende.  
 
3.1.6 Konkurrensanalys 
 
Då fiberoptiska belysningssystem fortfarande är relativ ovanliga kontra vanlig elektrisk 
belysning blev konkurrensanalysen tunn. Vad det gäller just optiskt trappbelysning 
hittades nämligen inte en enda konkurrerande produkt. Dock finns det mer konventionella 
trappbelysningar ute på marknaden, då främst bestående av halogenlampor.  
 
I ett konventionellt belysningssystem sitter en glödenhet i varje armatur. Vanligtvis måste 
dessa armaturer vara mycket robusta för att skydda glödenheterna mot de vibrationer och 
stötar som uppstår i en trappa. Detta göra att de mestadels blir stora också. För att skydda 
elektriciteten och motverka kortslutning i armaturen krävs även att den är fuktbeständig. 
På grund av denna problematik är trappbelysningar bestående av glödenheter ovanliga 
och förkommer nästan bara i ”specialbyggen”. 
 
3.2 Problembestämning  
 
För att arbetet redan från början skulle anta rätt riktning och klargöra målet för projektet 
definierades problemet initialt. Till detta användes delmetoden tillståndsbestämning, se 
metodbeskrivning i kapitel 2.1. 
 
3.2.1 Tillståndsbestämning 
 
Enligt mallen gjordes en tillståndsbestämning för varje delmoment i projektuppgiften. 
 
3.2.1.1 Installation 
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Nuläge:  Ingen fakta eller dokumentation om hur installation skulle ske. 
Mål:  Fullständig information om var och hur installation kan möjliggöras. 
Avvikelse: Ingen arbetskraft har lagts ner på att skapa förutsättningar för användning 

av STEP. Information om hur installation går till saknas. 
 
3.2.1.2 Komponentval 
 
Nuläge:  Ingen fakta eller dokumentation för vilka delar som skulle ingå i en 

paketlösning.  
Mål:  Komplett komponentlista.  
Avvikelse: Information om komponenter saknas. 
 
3.2.1.3 Installationsanvisning 
 
Nuläge:  SAAS saknar anvisning att bifoga med STEP.   
Mål:  För att sälja produkten komplett önskas en installationsanvisning. 
Avvikelse: Installationsanvisning saknas.  
 
3.2.1.4 Produktblad 
 
Nuläge:  Inget produktblad eller marknadsföringsmaterial finns tillgängligt för 

STEP. 
Mål:  För att kunna saluföra STEP som paketlösning önskas ett produktblad. 
Avvikelse: Produktblad saknas. 
 
3.2.2 Problemformulering / Lösningsformulering 
 
Enligt tillståndbestämningen blir då problemformuleringen för respektive delmoment: 

 
• Utredning för var och hur installation av STEP kan möjliggöras. 
• Skapa komponentval för paketlösning. 
• Skapa installationsanvisning. 
• Skapa produktblad/marknadsföringsmaterial. 

 
3.3 Problemundersökning 
 
3.3.1 Kravlista 
 
Funktionsuppdelningen utfördes separat på de delmoment som framkom vid 
problembestämningen.  
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3.3.1.1 Installation 
 
Gällande installationen är största önskemålet att detta kan ske så enkelt och smidigt som 
möjligt. För att minimera kostnaderna och logistiska aspekter bör installationen innefatta 
så få externa komponenter som möjligt. Belysningen ska passa så många trappor som 
möjligt med fokus på offentliga miljöer. Se hela kravlistan i bilaga 3. 
 
3.3.1.2 Komponentval 
 
Komponenterna som bör ingå i paketlösningen är delvis givna, t.ex. projektor, fibrer och 
armaturer. Där är det mer en fråga om dimensionering. Dock kan det under arbetets gång 
uppstå nya produkter som kompletterar baskomponenterna i paketet.  
 
I och med att trappbelysning fortfarande är ovanligt och SAAS är pionjärer inom området 
är deras strävan att STEP snarare blir ett begrepp än ett produktnamn. Företaget önskar 
bl.a. att belysningen ska vara så miljöflexibel som möjligt och att tillverkning kan ske så 
enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Hela kravlista ses i bilaga 4. 
 
3.3.1.3 Installationsanvisning 
 
Exemplen på dåliga installationsanvisningar är många och därför fanns önskemål att dra 
lärdom av dessa men också hämta inspiration från bra anvisningar. Huvudfunktionen med 
anvisningen är att vara lättförstådd och därmed bibehålla läsaren/användarens intresse. 
Anvisningen bör också ha ett snyggt grafiskt snitt som uppmanar till användning. Se hela 
installationsanvisningens kravlista i bilaga 5. 
 
3.3.1.4 Produktblad 
 
SAAS riktlinjer är att produktbladet ska fungera som ett produktvalsunderlag för 
intressenterna av STEP. Informationen på bladet ska beröra såväl fördelarna med 
produkten som bilder och teknisk information. Hela kravlistan återfinns i bilaga 6. 
 
3.3.2 Kriterieviktning 
 
Kriterieviktning utfördes enligt teorikapitel 2.4. Viktningen var för komplex för samtliga 
delmoment. Till exempel ska anvisningen och produktbladet innehålla givna data och 
samtidigt uppfylla vissa semantiska uttryck. Detta kan bli motsägelsefullt i viktningen 
och därför plockades en del rena faktakrav bort för att istället kunna urskilja de viktigaste 
uttryckskraven.  
 
Resultaten av viktningarna för installation återfinns i bilaga 3, komponentval i bilaga 4, 
installationsanvisning i bilaga 5 och för produktblad i bilaga 6. 
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3.4 Idéverksamhet 
 
Här följer det som kanske kännetecknar produktutveckling allra mest, det kreativa stadiet 
där idéer formas och senare utvecklas till kompletta lösningar. Arbetet har skiftat mellan 
rent tekniskt ingenjörsjobb och kreativ produktutveckling. Idéverksamheten syftar till att 
vara så kreativ som möjligt och komma fram med så många nya idéer som möjligt utan 
begränsningar. Inledningsvis tas ingen hänsyn till krav eller andra hämmande aspekter.   
 
3.4.1 Installation och komponentval 
 
Första problemet som skulle angripas var hur installationen skulle gå till väga. Detta var 
nödvändigt för att senare kunna skapa en korrekt installationsanvisning. Att utreda den 
byggtekniska processen innebar arbete inom nya områden. Många beslut baserades här 
efter diskussion och rådgivning av olika fackmän. 
 
Efter informationsinsamlingen begränsades projektet till att omfatta endast 
betongtrappor. Detta för att de är generellt mest förekommande. Hur installationen går till 
väga beror dock av vilka komponenter som ingår i paketet. Komponentvalet påverkar 
också installationen ur flera aspekter. Detta betydde att dessa deluppgifter fick löpa 
parallellt. Arbetsordningen löpte på så sätt att olika byggförslag togs fram och STEP 
skissades in i olika befintliga betongtrappor med olika konfigurationer på placering, antal 
o.s.v.  
 
För att fibrerna skall kunna dras ut till armaturerna krävs att de dras inuti trappan. För 
solida betongtrappor som gjuts måste ett ingrepp göras för att detta ska bli möjligt. 
Antingen kan trappan förberedas redan vid gjutningen eller så kan ett ingrepp (ex. 
borrning) göras efteråt. Samma sak gäller även för apparatdosan som armaturen ska sitta 
i. Antingen kan den gjutas in eller monteras in i efterhand. Ska fibrerna löpa inuti trappan 
måste de alltså löpa i någon form av tomrum. Detta kan utgöras av slang, rör eller något 
annat liknande. Fibrerna bör komma ut från trappan i ett knippe vilket betyder att de 
måste dras samman till en punkt. Varje fiber kan dras i ett separat rör alternativt att de 
grenas ut från ett stort till flera mindre, se två förslag i figur 12 och figur 13. För att 
slippa ingrepp vid gjutning kan ett hål borras upp från baksidan av trappan där sedan alla 
fibrer löper i ett knippe till projektorn. 

Figur 12,  fiberdragningsförslag 1 Figur 13,  fiberdragningsförslag 2 
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Projektorplaceringen begränsas bl.a. av det faktum att fibrerna inte bör vara längre än 
10m. Detta betyder att projektorn kommer att sitta i ganska nära anslutning till trappan. 
Att dölja projektorn är samtidigt ett av det högst prioriterade kraven för installationen. 
När projektorn sitter i anslutning till trappan och samtidigt ska döljas kan det ske på en 
rad olika sätt. Projektorn skulle kunna gjutas in eller i alla fall delvis gjutas in. Sitter den 
utanpå trappan skulle den med fördel kunna vara placerad under trappan eller på sidan, se 
figur 14 och figur 15  

 
 
Oavsett borde den då dock vara täckt med någon form av mer estetiskt tilltalande skydd 
eller kåpa. Detta var inte givet problem från början utan uppkommet utav den ”synliga”  
projektorplaceringen. Olika förslag ses i figur 16, figur 17 och figur 18. 

 
 
3.4.2 Installationsanvisning 
 
Installationsanvisningen är ett resultat efter hur installationen går till. Detta betyder att 
arbetet med installation och komponentval måste slutföras innan jobbet med anvisningen 
kan börja. I kronologisk ordning kom detta arbete alltså efter idéerna ovan sållats, 
utvärderats och utvecklats till en färdig lösning. 
 
Första vägskälet var att använda sig av digitalt medium (1) och/eller traditionellt papper 
(2).  
 

Figur 14, projektor på sidan Figur 15, projektor baktill 

Figur 16, kåpaförslag 1 Figur 17, kåpaförslag 2 Figur 18, kåpaförslag 3 
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1. Vid användning av digitalt medium finns i 
dagens läge flera alternativ. Dels skulle 
installationsprocessen kunna visualiseras genom 
en animering. Då skulle betraktaren kunna följa 
stegen mycket pedagogiskt och enkelt. Ett 
ordspråk säger; att en bild säger mer än tusen ord. 
På samma sätt säger en animering mer än tusen 
bilder. Animeringen skulle även kunna innehålla 
en berättarröst som komplement. En kvalitativ 
animering har också ett mycket stort nyhetsvärde 
vilket säkerligen skulle främja användning. I figur 
19 ses en stillbild från en produktanimering. 
 
Brukaren skulle även kunna använda en digital anvisning interaktivt, d.v.s. han kan själv 
navigera och styra vad han vill se. På så sätt optimeras anvisningen till att brukaren 
endast undersöker det som han finner nödvändigt. En sådan anvisning skulle med fördel 
även kunna publiceras på Internet och på så sätt alltid vara tillgänglig. En interaktivitet 
innehållandes animeringar på vad brukaren önskar se är också tänkbart.  
 
En interaktiv anvisning skulle även kunna innehålla mängder av information som endast 
uppenbarar sig när användaren gör det valet. Den informationen skulle i annat fall kunna 
uppfattas som irrelevant och överflödig. Det interaktiva alternativet skulle kunna liknas 
med en hemsida. 
 
2. Det andra huvudspåret var att använda sig av text eller bilder på vanligt papper. Med 
detta följer också en rad möjligheter. För det första hur avvägningen mellan text och bild 
är gjord. En anvisning kan bestå av endast text likväl som den kan bestå en bara bilder. 
Detta beror till största delen på vad den behandlar. En del moment kan vara ytterst 
svårförklariga utan text medan andra kan kräver bilder för förståelse. För att hitta en 
fungerande kombination krävs att momenten analyseras med avseende på detta. Att 
endast använda sig av bilder medför att anvisningen blir oberoende av språk och inte 
behöver översättas.  
 
Vid utformning av text just inom detta ändamål finns olika alternativ, den kan vara 
flytande eller uppdelad i punktform. Viktigaste av allt är dock att texten är så enkel att 
förstå som möjligt. Texten bör vara så kort som möjligt. För mycket information/fakta i 
en komprimerad text kan dock medföra att den blir svårare att förstå. Därför måste texten 
vara avvägd även i avseende hur mycket fakta kan komprimeras utan att bli för 
komplicerad. 
 
Bilderna och illustrationerna kan göras och se ut på olika sätt. Vid 
informationsinsamlingen framkom det att de flesta illustrationer och bilder idag är ritade 
för hand alternativt fotografier. Endast enklare illustrationer är gjorda i datormiljö. 
Numera finns dock möjligheten att skapa 3D-bilder i datormiljö med hög realism. Dessa 
bilder skulle mycket väl kunna ingå i en anvisning då möjligheterna är i princip 

Figur 19, stillbild från produktanimering  
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obegränsade. I figurerna 20, 21 22 och 23 ses fyra olika förslag till hur ett och samma 
moment skulle kunna vara visuellt illustrerat. 
 
Antalet sidor på anvisningen beror till största delen hur avancerad installationen är. Dock 
måste skaparen sträva på samma sätt som vid textbegränsningen, att minimera storleken 
utan att försumma förståelsen i anvisningen.  

 

 
 
3.4.3 Produktblad / Marknadsmaterial 
 
Liksom för anvisningen finns även här möjligheterna att använda sig av digital 
framställning (1) och/eller papper (2). Generellt medger utformningen av produktbladet 
friare händer än för anvisningen, men också större krav på uttryck.  
 
Oavsett presentationsform bygger mycket av den grafiska utformningen på de önskade 
uttryckskraven. För att klargöra dessa och omsätta de till mer konkreta riktlinjer så 
gjordes en associering och utveckling efter kriterieviktningen. Kriterierna som kom i 
följande rangordning och fick då följande associering: 
 

Figur 20, fotografi  Figur 21, 3D-modellerad bild 

 Figur 23, handskissad bild 
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Figur 24, Strängbetong AB 

Vara säljande -   attraktiv, snygg, fängslande, nyhet, valuta 
Uttrycka kvalité -   säker, sober, stabil, blå, strikt, genomtänkt, metall 
Uttrycka nytänkande -  fräsch, hightech, utveckling  
Uttrycka säkerhet -   uträknad, förberedd, stark, precision 
Uttrycka prestanda –   fart, kraft, aerodynamik 
 
1. En animering för produktbladet kan med fördel vara mer uttrycksfull och dynamisk än 
en presentation i papper. Ur marknadsföringssynpunkt är detta alternativ intressant då det 
har stort nyhetsvärde. En produktvisualisering i form av en animering kan också betraktas 
mer passivt och på så sätt skulle det vara enklare att få människor att ta del av den. I en 
animering skulle produkten förslagsvis kunna visas monterad, sen demonteras och 
demonstreras. På liknande sätt visas hela belysningssystemet. För att förstärka intrycket 
av en animering skulle även ljud kunna användas i form av musik och effekter. Liksom 
för anvisningen skulle även produkten kunna presenteras interaktivt. Gränssnittet skulle 
kunna liknas vid en hemsida. Användaren kan enkelt navigera fram till den information 
som är intressant. Presentationsformen i digital form medger även ett stort 
informationsinnehåll utan att ge ett alltför rörigt intryck.  
 
2. En produktpresentation i pappersform är ett klassiskt alternativ som är medger enkelt 
handhavande utan krav på datortillgång. Ett produktblad kan göras olika omfattande med 
bilder, text och tekniskt fakta. En lämplig avvägning är dock viktig så att betraktaren 
bibehåller sitt intresse och inte går vilse alternativt inte får nog med information.  
 
3.5 Utveckling till färdig produkt 
  
I detta skede granskades idéerna mer kritiskt framförallt med avsikt på hur väl de 
överensstämmer med de viktade kriterierna. På så sätt utkristalliserades ett mål för vilken 
den slutgiltiga lösningen skulle närma sig. Efter det skedde en utvecklingsfas mer på 
detaljnivå som kan beskrivas som något komplex. Idéer testas fram och tillbaka, 
utvärderas för att sedan göras om igen.  
 
3.5.1 Installation och komponentval 
 
För att kunna sålla bland idéerna och utveckla de bättre till konkreta lösningar fanns en 
kontinuerlig kontakt med företag inom olika kompetensområden. Framförallt skedde ett 
samarbete med tillverkaren av Herrljungatrappan, 
Strängbetong AB, figur 24. Dessa gav vägledning 
för vilka installationsmöjligheter som fanns samt 
för- och nackdelar med dessa. I samarbete med 
Strängbetong och handledning från SAAS 
utvecklades ett arbetssätt för hur STEP kan byggas 
in i betongtrappor.  
 
Det faktum att de flesta trappor är olika utformade med antal steg, stighöjd o.s.v. visade 
sig vara ett problem för utformningen av ett belysningspaket med färdiga komponenter. 
Längden på fibrerna varierar samt antalet armaturer. Anledningen till att dessa är olika 
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beror på att de oftast är specifikt kundbeställda. Detta betyder att varje belysningspaket 
måste beställas individuellt av SAAS. Fördelen med att trapporna ofta är kundbeställda är 
att en ny gjutform byggs vid gjutning. Detta innebär att kostnaden för att integrera STEP 
inte alls blir speciellt hög.  
 
För att förenkla fiberdragningen maximalt valdes förslaget där ett separat rör löper till 
varje armatur. På så sätt kan fibrerna dras utan hjälp av någon lina eller annat hjälpmedel.  
Problemet med en grenlösning strandade på bristande standardkomponenter samt 
svårighet vid installation, alltså när fibrerna ska dras genom röret, vika av vid rätt 
koppling och sedan ut till rätt armatur. Dessutom blir det trångt i det gemensamma röret 
där alla fibrer skulle löpa tillsammans. Förslaget att helt undvika ingrepp vid gjutning 
förkastades då det blir alltför svårt att dölja installationskomponenterna samt att metoden 
kan bli invecklad och kostsam.  
 
Projektorplaceringen beror till stor del av fiberdragningen i separata rör. Rören löper ut 
till en gemensam terminal som med fördel skulle sitta på baksidan av trappan. Projektorn 
som då sitter synligt bör täckas med en kåpa. Av de förslag som utarbetats valdes ett efter 
estetisk viktning.  
 
3.5.2 Installationsanvisning 
 
En anvisning i digital form förkastades när hänsyn togs till när och av vem anvisningen 
kommer att användas av. Oftast kommer den att användas ute på byggarbetsplatsen där 
tillgången till dator är knapphändig. Detta skulle i sin tur endast skapa irritation. 
Dessutom är det inte säkert att installatörerna är alltför vana vid denna typ av medium 
vilket skulle kunna göra nyhetsvärdet till något 
för stort. 
 
Istället valdes en installationsanvisning tryckt på 
papper. I samråd med SAAS framkom en önskan 
om minimalt med text. De fann även möjligheten 
med 3D-datormodeller intressant och 
annorlunda. I figur 25 ses ett exempel på hur en 
bild skulle kunna se ut. Liknade bilder testades 
på flertalet installatörer och fackmän för att 
undersöka dess förståelse. Denna utvärdering 
gav ett positivt resultat och god vägledning för 
det fortsatta arbetet. Vidare utarbetades de olika 
delmomenten som ingår i monteringen av STEP.  
 
 
 

Figur 25, exempel på 3D-
modellerad anvisningsbild 
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3.5.3 Produktblad / Marknadsföringsmaterial 
 
Produktbladets större krav på nyhetsvärde gjorde att idén om en digital framställning 
bibehölls. Dock uppstod samma problem som för anvisningen nämligen att användaren 
inte alltid har datortillgång. Detta innebar att även produktbladet fick bli i pappersform. 
Den grafiska utformningen som följde var delvis improviserad, delvis styrd. Med detta 
menas att samtidigt som utformningen gjordes så fanns hela tiden de givna kriterierna 
som en utvärderingsgrund. Utformningen inleddes med handskisser men övergick snabbt 
till datorarbete. I huvudsak har Adobe-familjen använts för dessa applikationer. I Adobe 
Photoshop redigerades i huvudsak bilder genom beskärning, skalning till rätt storlek, 
förändring av färgnyanser och allmän förbättrning av bilderna. Dessa bilder importerades 
senare i Adobe Illustrator. Illustrator användes för layout av text, bilder och annan grafik.  
Här skapades också övriga grafiska symboler och färgfält som ingår i resultatet. 
 
Ett givet krav var att visa produkten i sin rätta miljö. Detta medförde vissa problem då 
den inte finns installerad i dagsläget. Detta gjorde att fotografier föll bort automatiskt. 
Med huvudmålet att skapa så realistiska bilder eller illustrationer som möjligt låg 3D-
modellerade bilder nära till hands. Att rita bilder för hand kan med rätt teknik bli bra men 
är totalt sett mycket mer tidskrävande för att nå samma resultat. Dessutom ger bilder 
modellerade i dator ett intryck med nyhetsvärde och hightech-känsla. 
 
Den tekniska data som återfinns på baksidan av bladet är anpassad för att ge tillräcklig 
information hur montering sker och vilka belysningsvärden som STEP har. Luminansen 
och belysningstyrkan är uppmätta vid LTU.  
 
För att kunna utvärdera utformningen på ett objektivt och bra sätt testades den 
kontinuerligt på sin avsedda målgrupp, arkitekter, ljus- och elkonsulter. Synpunkterna 
från dessa har varit värdefulla för utvecklingen trots att de inte alltid varit enstämmiga. 
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4 Resultat 
 
Resultaten presenteras i den arbetsordning som de från början blev prioriterande.  
 
4.1 Installation 
 
För att skapa installationsanvisning och kompletta fakta runt belysningspaketet krävdes 
utredning om hur installationen skulle se ut och gå till väga. Detta gjordes genom ett 
samarbete med fackmän inom berörda områden.  
 
4.1.1 Apparatdosa 
 
STEP är i grunden måttanpassad för standardiserad 
apparatdosa. Detta för att den enkelt och billigt ska 
kunna monteras in i olika miljöer. Armaturen sitter 
därför enligt givet önskemål fast i standardiserad 
apparatdosa (figur 26) i trappan. Apparatdosan fästes 
genom att de gjuts fast inne i trappan. Den valda 
apparatdosan är speciell på så sätt att röret som fibern 
löper i kan dras in på baksidan av dosan. Detta är inte 
möjligt på alla dosor. Vid ingjutningen fixeras dosan fast 
på insidan av gjutformen. 
 
4.1.2 Fiberdragning 
 
Fibrerna som transporterar ljus från projektorn till armaturen löper inuti trappan. För att 
möjliggöra detta gjuts VP-rör (se figur 27) in i trappan. VP-rör är en typ av flexibelt 
plaströr som används flitigt inom byggindustrin till bl.a. kabeldragning. Till varje armatur 
löper ett separat rör, se figur 28. Rören går från armaturerna i trappstegen till en terminal 
på baksidan. Diametern på rören är 10mm.  
 

Figur 27, VP-rör Figur 28, rördragning 

Figur 26, apparatdosa
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4.1.3 Projektorplacering 
 
Projektorn som alstrar ljus till armaturerna sitter enligt figur 29 placerad upptill på 
baksidan av trappan. Målet med placeringen av projektorn var att få den så avskärmad 
som möjligt. Anledningen att den t.ex. inte sitter i ett annat rum beror på fibrernas 
maxlängd på 10m. Möjligheten finns också att placera den på sidan av trappan, se figur 
30. Detta kräver bara att ingjutningen av VP-rören görs lite annorlunda.  
 

 
 
4.1.4 Kåpa 
 
När projektorn tillsammans med fiberknippet sitter synligt placerat på baksidan av 
trappan krävs ett täckande kåpa för att ge installationen ett enhetligt uttryck. Projektorn 
och fiberknippet täcks därför av en speciellt utvecklad kåpa, se figur 31. Kåpan tillverkas 
i stål finns i flertalet universella färger såsom svart, vitt och blank (krom). I figur 32 syns 
hur projektor samt fiber är placerat inuti kåpan.  
 
Denna kåpa kan dessutom användas av SAAS inom andra användningsområden där en 
projektor av samma mått behöver döljas.  
 

 
 

Figur 29, projektorplacering  Figur 30, projektorplacering 

Figur 31, kåpa Figur 32, delvis transparant kåpa 
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4.2 Komponentval 
 
För att kunna sälja STEP integrerat i ett färdigt paket så ingick ett komponentval som en 
del i projektarbetet. Denna deluppgift löpte parallellt med installationsutredningen. Under 
arbetets gång uppstod dock det faktum att de flesta trappor har olika utformningar i form 
av antal steg, svängning o.s.v. Detta medförde att komponentvalet försvårades i och med 
att det krävs olika antal armaturer, längd på fibrer, lampstyrka o.s.v. Slutsatsen av detta är 
att för varje tillfälle måste ett paket beställas som då tillverkas av SAAS på produktions-
enheten i Helsingfors. Efterhand när verksamheten kommer igång kommer förmodligen 
ett mönster visa sig vilka konfigurationer som är mest förekommande. Dessutom skulle 
paket kunna tänkas finnas till de standardtrappor som tillverkas av t.ex. Strängbetong AB. 
Paketen kan erbjudas som tillbehör till trappan/trapporna som kunden köper. 
 
4.2.1 Paketexempel 
 
Ett exempel hur ett sådant paket skulle kunna se ut för en vanligt förkommande trappa 
hos Strängbetong beskrivs här. Trappan är en enkelloppstrappa med 8st steg, en armatur 
per steg.. För detta krävs:  
 
8st STEP armaturer  
16st fästskruvar för armaturerna  
1st projektor ca. 50W 
1st fiberknippe med anpassade fiberlängder 
1st täckkåpa 
 
De komponenter som krävs för förberedande av installation (gjutning) av exemplet men 
som inte ingår i är: 
 
8st apparatdosor 
Flexibelt VP-rör i anpassade längder 
Rörterminal men rätt antal anslutningar  
 
4.3 Installationsanvisning 
 
Installationsanvisningen beskriver hur 
belysningssystemet installeras / monteras i en 
betongtrappa. Vid utformningen av anvisningen 
var en strävan att göra den så kort som möjligt. 
Anledningen till detta var att bibehålla 
användarens intresse samt att inte beskriva 
momenten allt för ingående och krångliga. 
Installationsanvisningen består av två sidor och är 
i huvudsak uppbyggd av bilder. Detta för att göra 
den så enkel och universell som möjligt. Vid 
analys av de olika momenten framkom det om 
bara bilderna är illustrativa nog behövs ingen 

Figur 33, screendump från Studiotools
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kompletterande text. Bilderna är skapade i Studiotools 9.7 av AliasWavefront, se 
användargränssnitt i figur 33. Anvisningen har sedan fått sin slutgiltiga layout i Adobe 
Illustrator. Se den fullständiga installationsanvisningen i bilaga 1, en komprimerad 
version ses i figurerna 34 och 35. 
 

 
4.4 Produktblad / Animering 
 
Produktvisualiseringen är uppdelad i två områden: Ett produktblad som beskriver 
produkten med text, bilder, fakta och en produktanimering som visar hela 
belysningssystemet i sin rätta miljö.   
 
4.4.1 Produktblad 
 
Produktbladet är gjort för att kunna sälja STEP. Målgruppen för detta är arkitekter, ljus- 
och elkonsulter. Produktbladet består precis som anvisningen av ett dubbelsidigt A4. På 
framsidan beskrivs STEP och fiberoptisk belysning med en säljande text. Texten är på 
sidan kompletterad med bilder där STEP finns i olika konfigurationer. Baksidan av bladet 
består av teknisk information som behandlar data som ansågs som relevant för de som 
ska läsa bladet. Där finns även måttanvisning och sprängskisser som visar hur produkten 
är uppbyggd. Liksom för de andra applikationerna har de ställda kraven följts vid 

Figur 34, anvisning sida 1 Figur 35, anvisning sida 2 
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utformningen av bladet. Efter kriterieviktningen kom ”vara säljande” som prioriterat följt 
av ”uttrycka nytänkande” och ”säkerhet”. Dock har dessa endast fungerat som stöd och 
riktlinjer, framförallt utvärdering av olika förslag. I bilaga 2 finns hela produktbladet att 
skådas, en förminskad version ses i figurerna 36 och 37. Nämnas bör att SAAS inte har 
någon specifik grafisk profil som tagits i beaktning. 
 
 

 
Figur 36, produktblad sida 1 Figur 37, produktblad sida 2 
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4.4.2 Animering 
 
För att höja nyhetsvärdet i produktpresentationen gjordes även en animering som 
kompletterar produktbladet. Animeringen syftar till att demonstrera hela 
belysningssystemet på bästa möjliga sätt. I figurerna 38, 39 och 40 syns stillbilder från 
filmen. I animeringen finns även ett underhållningsvärde som tagits till vara på genom att 
lägga på ljud i form av musik och effekter. Fördelen med denna typ av presentation är att 
den inte kräver lika mycket av betraktaren. En animering kan likt en reklamfilm beskådas 
mer passivt på en dataskärm, tv eller liknande. Animeringen är precis som bilderna i 
anvisningen och produktbladet gjort i StudioTools. För efterarbete har Maya Fusion 
använts och ljudet har lagt på med hjälp av Adobe Premiere.  
 

Figur 38, 39 och 40, stillbilder från animeringen 
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5 Diskussion 
 
Arbete har vart intressant och har lärt mig massa saker. Inte minst, att arbeta ensam är 
ingen lek. Att isolera sig och fastna i enkelriktade tankebanor är alldeles för enkelt. En 
arbetskompis kan vara en nödvändig motivator som man dessutom har ett ansvar inför.  
Idébollplank, kommentarer och drivande samarbete känns ibland som ett nödvändigt ont 
för att komma närmare målet. Detta har jag i många fall saknat, men samtidigt måsta lösa 
på bästa sätt.  
 
Det metoder som rör problemhantering, formulering osv. inser man efter hand hur 
värdefulla de kan vara. Initialt kan det faktiskt vara helt avgörande för hela projektets 
gång att svart på vitt utreda vad som i praktiken skall göras. Annars är risken en lång färd 
i dimma som slutar på ruta ett igen. 
 
Arbetsfördelningen blev i slutändan inte riktigt vad jag hade förväntat mig. En mycket 
stor del av tiden gick åt till informationsinsamlingen. För att kunna inleda arbetet med 
anvisning/produktblad och paketlösning krävdes en mycket djup kunskap om trappors 
utformning, förekomst, tillverkningsmetod etc. Detta var inte heller enkel information att 
komma över. I denna bransch inser man fort att Internet är överskattat. Inte många 
tillverkare har ens en hemsida. När väl kontakt skapats kan det dessutom vara svårt att få 
ordentlig respons. När ett företag inte ser någon ekonomisk vinst i ett samarbete tappar 
saker och ting genast värde.  
 
Resultatet har till mestadels uppfyllt de förväntningar som fanns vid projektets start. 
Anvisningen har ett stort nyhetsvärde i sina relativt nyskapande bilder och uppfattas av 
de flesta som enkel. I marknadsmaterialet är det väl främst animeringen som kan anses 
anmärkningsvärd. Trots att vi idag ser animeringar i var och varannan biofilm är det 
fortfarande ett ovanligt inslag för mindre företag att demonstrera sina produkter på. 
Däremot känns paketlösningen som lite av ett misslyckande. När jag kom underfund med 
denna uppsjö av trappor och tillverkningsmetoder insåg jag ganska snabbt svårigheten 
med denna önskan. Det faktum att trappan måste förberedas för en installation av STEP 
redan i tillverkningsfasen försvårade dessutom arbetet rejält. Därav tror jag en önskvärd 
försäljning av paket måste komma vartefter flertalet installationer skett och SAAS kan 
reflektera över vad marknaden vill ha.   
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Steplight tillhör den nya 
generationens belysning. Den 
fiberoptiska lösningen öppnar en 
rad nya möjligheter. I armaturen 
finns ingen elektricitet eller 
värmeutveckling. Detta gör den  
oöm för yttre åverkan såsom stötar 
och vibrationer, fukt, kyla värme etc. 
De optiska kablarna är flexibla och 
kräver inget underhåll. Enda 
servicen systemet kräver är samlad 
till en central punkt, projektorn.

Belysningspaketet består av tre 
olika delar, projektor, fiberkabel och 
armatur. I projektorn alstras ljus 
som riktas in i fiberknippet 
bestående av flexibla ljusledande 
kablar.  Beroende på önskat ljus 
väljs lämplig lampa i projektorn 
samt dimension på fiberkabeln.

Steplight är en elegant 
armaturlösning med en mängd 
användningsområden. Armaturen är 
anpassad till byggstandardiserade 
apparatdosor och kan därför enkelt 
användas vid såväl betong, trä, gips 
som metallkonstruktioner. Eftersom 
Steplight är mycket robust och 
stöttålig lämpar den sig särskilt väl 
som trapp och stegbelysning. 
Tackvare den enkla installationen 
finns en mängd valmöjligheter till 
antal enheter och placering av 
dessa. Steplight kan vara dekorativ 
positionsbelysning eller 
funktionsbelysning helt efter 
önskemål.

Saas Instruments
by experts of fiber light design

steplight 

Bilaga 2
Sid 1/2



Teknisk info
HRGI

QR-CBC51

12V

Utförande
Ytterhölje i borstad aluminium, stålchassi.
Stöttålig armaturplast i två utföranden, opak 
eller genomskinlig med bländskydd. Skruvar
och installationsanvisning.

Tillbehör
Projektor ETII; 35W eller 50W. Tillhörande
fiberkabel, S3 (Yttediam. 3,85mm), S8 
(4,85mm), S14 (6,35mm) eller S24 (8,7mm).
Maxlängd 10m.

Installation & Anslutning
Armaturen sitter  infälld i standardiserad 
apparatdosa. Fiberänden dras från projektor
och fästs enligt sprängskiss till höger.Placering
av projektor sker på lämplig central plats.
Installation av apparatdosa sker på traditionellt
vis med ingjutning eller fastskruvning,

Fästskruv för armatur

Fästskruv för fiber

Fiberkabel

Apparatdosa

Fiberterminering

ChassiFästskruv för 
ytterhölje

Ytterhölje

5

45

83

mm

	 	 Fiber	Bel.styrka	 Luminans
Ljuskälla	 	 0,2m - lux	 cd/m2
	 35W	 S3	               4	          320
	 	 S8	             15	        1340
	 	 S14	             28	        1900
	 	 S24	             60	        6000
	 50W	 S3	             10	          540
	 	 S8	             33	        1800
	 	 S14 	             47	        3000
	 	 S24	           115	        7800
Vikt	 	 82g (ytterhölje, chassi, skruvar)

Bilaga 2
Sid 2/2



Bilaga 3 
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Kravlista för installation 
 

A. Minimera komponentantal 
B. Minimera komponentkostnader 
C. Förenkla installation 
D. Minimera byggtekniska ingrepp 
E. Passa trappa 
F. Dölja installationskomponenter 
G. Minimera verktygskrav 
H. Maximera hållbarhet 

 
 
 
Kriterieviktning för installation 
 

 A B C D E F G H + ∑Pi Ki Rangord.

A 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0,062 6 

 B 0 0 0 0 0 1 1 3 5 0,078 5 

  C 0 1 0 0 2 2 5 10 0,156 2 

   D -2 0 1 2 1 7 9 0,140 3 

    E 0 1 1 2 9 13 0,20 1 

     F -2 2 2 11 13 0,20 1 

      G -9 2 13 6 0,093 4 

       H -11 15 4 0,062 6 

        Summa: 64 1  
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Kravlista för produktblad 
 

I. Begränsa fiberlängd 
J. Passa användningsområde 
K. Passa belysningskrav 
L. Dölja installationsanvisningar 
M. Passa miljö 
N. Minimera kostnader 
O. Förenkla tillverkning 
P. Förenkla installation 
Q. Prioritera standardkomponenter 
R. Tilltala ögat 
S. Uttrycka säkerhet 
T. Passa projektor 
U. Passa fibrer 
 

Kriterieviktning för produktblad 
 

 A B C D E F G H I J K L M + ∑Pi Ki Rangord.

A 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 12 0,07 3 

 B -2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 3 12 0,07 3 

  C -2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 5 16 0,09 1 

   D -3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 15 0,09 1 

    E -4 2 2 1 1 1 1 1 1 9 15 0,09 1 

     F -8 1 1 1 1 0 1 1 11 9 0,05 4 

      G -9 0 1 1 0 1 1 13 8 0,05 4 

       H -4 1 1 1 1 1 15 16 0,09 1 

        I -8 1 1 1 1 17 13 0,08 2 

         J -
11 1 1 1 19 11 0,07 3 

          K -7 1 1 21 16 0,09 1 

           L -
11 1 23 13 0,08 2 

            M -
12 25 13 0,08 2 

             Summa: 169 1,00  
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Kravlista för installationsanvisning 
 

A. Vara säljande 
B. Medge förståelse 
C. Bibehålla intresse 
D. Uppmana till användning 
E. Innehålla verktygsförteckning 
F. Vara överskådlig 
G. Innehålla serviceinformation 
H. Innehålla måttanvisning 
I. Uttrycka nytänkande 

 
 
Kriterieviktning för installationsanvisning 
 

 A B C D E F G H I + ∑Pi Ki Rangord.

A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,02 4 

 B 0 2 2 1 1 1 2 2 3 14 0,16 1 

  C -2 1 1 1 1 1 2 5 10 0,12 3 

   D -3 1 1 1 1 2 7 10 0,12 3 

    E -3 1 1 1 2 9 11 0,14 2 

     F -4 1 1 2 11 11 0,14 2 

      G -5 1 2 13 11 0,14 2 

       H -7 2 15 10 0,12 3 

        I -15 17 2 0,02 4 

         Summa: 81 1  
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Kravlista för produktblad 
 

V. Visa produkten 
W. Visa miljöbild 
X. Visa tillbehör 
Y. Vara säljande 
Z. Uttrycka kvalité 
Å. Uttrycka nytänkande 
Ä. Uttrycka säkerhet 
Ö. Uttrycka prestanda 

 
Kriterieviktning för produktblad 
 
 

 A B C D E F G H + ∑Pi Ki Rangord. 

A 0 2 1 0 1 1 2 2 1 10 0,15 2 

 B -2 2 0 1 2 2 2 3 10 0,15 2 

  C -3 0 1 1 1 2 5 7 0,11 4 

   D 0 1 1 2 2 7 13 0,24 1 

    E -4 1 2 2 9 10 0,15 2 

     F -6 2 2 11 9 0,14 3 

      G -11 1 13 3 0,04 5 

       H -13 15 2 0,02 6 

        Summa: 64 1  

 
 
 
 
 


