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Sammanfattning 

Dagligen blir vi ombedda att stänga av elektroniska apparater som kan sända och 
mottaga radiosignaler, speciellt i flygplan och sjukhusmiljöer där radiovågor kan störa 
viktig utrustning. Detta kan snart vara ett minne blott. En ny trådlös överförings 
teknik, Li-Fi, baserar sig på ljusvågor som till skillnad från radiovågor (Wi-Fi) inte 
stör känsliga instrument. Även om Li-Fi ännu är i sin linda kan man ana att det finns 
stor utvecklingspotential. I denna rapport sammanställs befintlig litterär fakta samt 
fysiska tester i ett försök att ge en bild av vad vi kan förvänta oss av Li-Fi i framtiden. 

Abstract 

Daily we are asked to turn off electronic devices that can transmit and receive radio 
signals, especially in airplanes and hospital environments where radio waves can 
interfere with vital equipment. This could soon be a thing of the past, The new 
wireless transmission technology, Li-Fi which is based on light waves unlike radio 
waves (Wi-Fi), light waves do not interfere with sensitive instruments. Although Li-Fi 
is still in its infancy, one can sense that there is great developmental potential. This 
report has compiled existing literary facts and physical tests in an attempt to give a 
picture of what we can expect of Li-Fi access in the future. 

Syfte 

Syftet med denna rapport är en sammanställning av befintlig information och fakta 
om dagens Li-Fi samt skapa en bättre bild av vad Li-Fi skulle kunna användas till i 
framtiden. 
 
Utöver en litteraturbaserad sammanställning kommer resultat av utförda tester med 
Li-Fi demokit presenteras.  
 
Följande frågeställningar besvaras;  

• Vad kan vi förvänta oss att använda Li-Fi till?  
• Vilka fördelar finns det med tekniken?  
• Hur kommer tekniken att utvecklas om den implementeras som ett 

komplement till Wi-Fi? 
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Li-Fi (Light Fidelity) 

Li-Fi är en trådlös höghastighets kommunikationsteknik baserad på synligt ljus, 
generellt kallat VLC- visibel light communication. 
Tekniken är ett snabbt, billigt och trådlöst kommunikationssystem som skulle kunna 
förklaras som en optisk version av dagens Wi-Fi. 
Tekniken är utvecklad av ett forskningsteam från universitet i Edinburgh, inkluderat 
uppfinnare och professor Harald Haas. I viss mån är Li-Fi precis som ”vanlig” 
höghastigheters dataöverföring, ljusstrålar som skickas i fiberkabel. Den stora 
skillnaden är i slutfasen av överföringen som oftast sker via Wi-Fi, dvs. radiosignaler 
men med Li-Fi sker detta genom ljus från en ljus-källa t.ex. LED. Haas har forskat om 
tekniken sedan 2003. Då han förutsåg att radiofrekvensens spektrum för 
mobiltelefoner samt annan apparatur skulle kunna orsaka problem och svårigheter 
t.ex. det kan vara svårt att i vissa områden få anslutning till Wi-Fi frekvenser. Under 
samma tidsperiod gjordes nya utvecklingar inom LED-tekniken. Haas såg 
möjligheten att använda den nya LED-tekniken för att utöka det existerande 
elektromagnetiska spektrumet genom att sammanväva LED lampans ljus med dagens 
internet utan att använda sig av den existerande infrastrukturen som t.ex. 
radiofrekvenser. (Khandal and Jain, 2014). 

Hur Fungerar LI-Fi 

För att skicka data använder Li-Fi tekniken sig av lampor som blinkar, fluktuerar i 
snabba hastigheter. Varje blink skickar en binär kod, dvs. ettor och nollor. Den binära 
datakoden analyseras och konverteras till en dataström i en li-Fi router. 
Dataströmmen kan innefatta video, webb, ljud och applikationsinformation som kan 
brukas av olika slags utrustning som har möjlighet att använda internet eller så kallade 
internetaktiverade enheter dvs. "The internet of things" (Ted talks, 2011). 
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Figur 1. Block-schema: illustrerar signalens väg vid dator till dator kommunikation. 
Khanolkar, N., Menon, S., Band, K. and Rane, C. (2013). Visible Light Data Transmission. Bachelor of engineering in 
electronics & telecommunication engineering. University of Mumbai. 

 
Ljuset plockas upp av en fotodetektor (ljussensor) som analyserar var ljussignalen 
kommer ifrån samt konverterar den binära koden tillbaka från ljus till en dataström 
som sedan skickas vidare till klienten, dvs. den mottagande datorn.  
 
Ljuskällor som kan användas skulle kunna vara glödlampor eller lysrör men ljuskällan 
som visat sig fungera bäst i dagsläget är LED-lampor (light emitting diodes). LED 
fungerar bra eftersom de kan blinka i extremt snabba hastigheter (Haas, 2015).   
Den höga blinkhastigheten eller frekvensen (lampans fluktuering) sker i extremt höga 
hastigheter vilket gör att det mänskliga ögat inte kan uppfatta att en LED-lampa 
blinkar utan bara ser att den lyser som en vanlig lampa (Karumanchi, 2015). LED-
lampans ljus kan också ändras till våglängder som ej är synliga för människor vilket 
resulterar i att det ser ut som om att lampan inte lyser alls. Detta kan vara bra då det 
inte alltid är nödvändigt att ljuset ska vara synligt t.ex. vid datakommunikation i 
krigstider.  
 
Frekvensen på lampans fluktueringar är direkt proportionerlig mot hastigheten som 
koden kan skickas. I och med detta är den teoretiska överföringshastigheten upp till 
100 gånger snabbare än dagens Wi-Fi. 
 
Klienten, dvs. din dator, kan kommunicera genom sin egen LED output/produktion 
eller via befintliga nätverk. 
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Ett enkelt VLC nätverk kräver två komponenter: 
 

1. En av utrustningarna är utrustad med en ljuskälla (sändaren) som skickar data. 
 

2. Den andra av utrustningarna, mottagaren, har en fotodetektor som mottar 
ljuset (data) och är utrustad med en så kallad signalbehandlingsenhet. Denna 
enhet ser till att ljuset som plockats upp kan behandlas och omvandlas till data 
igen.  

 

 

Figur 2. Förenklad illustration av Li-Fi. 
Rani, J., Chauhan, P. and Tripathi, R. (2012). Li-Fi (Light Fidelity)-The future technology In Wireless communication. 
International Journal of Applied Engineering Research, [online] 7(11). Available at: 
http://gimt.edu.in/clientFiles/FILE_REPO/2012/NOV/23/1353645362045/69.pdf [Accessed 13 May 2016]. 

Li-Fi jämfört med Wi-Fi 

I båda teknikerna sker dataöverföring trådlöst. Li-Fi använder sig av synliga 
ljussignaler VLC medan Wi-Fi baseras på radiovågor. 
 
Li-Fi använder LED-lampor som normalt sett kan hittas i vanliga hushåll för att sända 
signalen vidare och således breddar signalens räckvidd. Li-Fi modifierade LED-
lamporna fungerar som transmitters samt receivers (sändare respektive mottagare). 
WI-FI använder sig av radiovågor som skickas på liknande sätt, transmitter och 
receiver. 
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Fördelar och nackdelar med Li-Fi 

Li-Fi fungerar bra inom slutna områden och där radiostörningar kan inträffa. 
Radiostörningar kan störa ut Wi-Fi signalen helt. 
Säkerheten blir högre genom VLC (Li-Fi) då hackare måste skapa en intern access till 
byggnaden för att kunna fånga upp signalen och således infiltrera systemet för att få 
tillgång till data som skickas. Till skillnad från Wi-Fi där signalen ”läcker” ut ur 
byggnaden (Karumanchi, 2015). Det kan dock även ses som en nackdel att 
ljusvågorna inte kan sändas genom väggar.  
 
Områden där radiosignaler kan orsaka problem och skulle kunna bytas ut mot VLC är 
exempelvis i flygplan och sjukhusmiljöer där radiovågor kan störa viktig utrustning.  
 
Kanske den största ekonomiska fördelen med Li-Fi är enkelheten i att byta ut 
existerande LED kompatibla ljuskällor runt om världen till LED-lampor med ett 
Microchip som möjliggör skapandet av ett snabbt omfattande ljussignals system som 
fungerar som ett nätverk.  

Li-Fi i framtiden 

Till exempel använda gatlampor för att skapa en öppen accesspunkt för ett öppet 
nätverk för lokal användning.  
Li-Fi skulle kunna användas i trafiken för att kommunicera med olika fordon vilket 
skulle kunna minska olyckorna på exempelvis motorvägar. 
Om bilar samt trafikljus utrustas med LED-baserade lampor skulle de ha möjligheten 
att kommunicera med varandra och varna föraren för mötande trafik. 
 
Li-Fi skulle kunna användas för att komplettera Wi-fi med snabbare sändnings 
möjlighet vid sådana omständigheter då endast en stabil ljuskälla källa behövs för att 
sända signalerna.  
 
Ett annat möjligt användningsområde är kommunikationsnätverk under vatten. Idag 
finns inget bra system för kommunikation mellan undervattensfarkoster och eller 
mellan undervattensfarkoster och ytfartyg, då radiovågor inte färdas stabilt genom 
vatten (Navyatha et al., 2013). Här skulle Li-Fi revolutionera kommunikationen då 
ljus inte har några problem att färdas under vatten och på så sätt kunna hjälpa samt 
underlätta att utforska jordens undervattensvärld. Nätverket skulle kunna användas för 
att upptäcka potentiell tsunamis i förväg, hålla koll på miljöförstöring, förorening, 
lokalisera potentiella oljeresurser och andra naturtillgångar.  
Vidare skulle denna kommunikationsteknik kunna underlätta genom att etablera en 
säkrare och stabilare kontakt för delning av data. En ökad spridning av data skulle 
kunna resultera i att varningar om katastrofer snabbare når allmänheten.  
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Undervattenskommunikation via nätverk har många möjligheter och skulle vara en 
användbar kommunikationsteknik om en mer stabil anslutning samt 
överföringshastighet skulle kunna utvecklas. 

Hybrid Li-Fi/Wi-Fi 

Jämförs de två teknikerna är det förståeligt att Wi-Fi inte kommer att ersättas av Li-Fi 
tekniken, men att Li-Fi kan komma att fungera som ett komplement till Wi-FI. 
Genom att integrera Li-Fi inom Wi-Fi´s användningsområden kan en hybridteknik 
skapas. En tanke är att mobiltelefonernas 5G skulle vara utrustade med mottagare och 
sändare för både Li-Fi och Wi-Fi (Visiblelightcomm.com, 2012). 
Mobiltelefonerna eller annan utrustning kompatibel med de två teknikerna skulle 
använda Li-Fi för att ansluta till nätverken i första hand. Om det inte finns en 
tillräckligt bra signal att hämta skulle utrustningen ansluta till närmaste Wi-Fi 
accesspunkt.  
 
Vid ett sådant här tillfälle kan de existerande Wi-Fi användarna anslutna till 
accesspunkten behöva spridas ut till en annan accesspunkt i närheten då belastningen 
markant kommer öka. En så kallad Ping-pong handover effekt kommer att uppstå 
mellan de olika accesspunkterna med vilket menas att apparaterna kommer att flyttas 
över från Li-Fi till Wi-Fi och tvärtom (Haas et al, 2015). Ett alternativ är att reducera 
högst uppnåbara datahastighet för Wi-Fi användarna.   
Ett annat alertnativ att reducera Ping-pong handover effekten är med hjälp av Fuzzy 
logic scheman. Fuzzy logic scheman i det här fallet tar ett beslut på om utrustningen 
ska ansluta till Wi-Fi eller vänta på Li-Fi signal grundat på signalstyrkor hos de olika 
teknikerna. 

En grön och ljusare lösning 

LED lampor har många fördelar över andra ljuskällor. De erbjuder inte bara 
möjligheten att använda internet till högre hastigheter än tidigare. LED kräver 
dessutom mindre energi för att driva lampan till samma ljusstyrka eller högre som en 
vanlig lampa t.ex. glödlampor eller lysrör.  
Ytterligare en miljömässig fördel är att LED-lampan har en betydligt längre 
hållbarhet.  
Dessa kombinerade egenskaper resulterar i att man kan driva den trådlösa 
anslutningen till en lägre energiförbrukning vilket betyder ett grönare mer 
naturvänligt alternativ till ett lägre pris.   
Alla existerande lampor kan i dagsläget relativt enkelt bytas ut mot LED och kan även 
konverteras in till Li-Fi transmitters. De skulle alla enkelt kunna omvandlas och 
används som en accesspunkt för ett trådlöst nätverk (Ted talks, 2011). 
 
Solpaneler absorberar ljus som konverteras till el. Solpaneler kan användas som 
mottagare för Li-Fi signaler och samtidig ladda elektronik t.ex. en mobiltelefon.  
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I nuläget finns det olika typer av solpaneler som redan är i bruk och skulle kunna 
användas av Li-Fi. Dessa paneler skulle kunna ha en bredbandmottagare/receiver, 
vara placerade på hustak, bilar, trafikljus samt genomskinliga paneler som också 
skulle fungera som fönster. Teoretiskt sett kan ett torn på ett berg eller en gatlampa 
utrustas för att skicka en starkare ljussignal (laser) till en solpanel. Detta skulle vara 
ett effektivt och naturvänlig sätt att minska daglig energiförbrukning samt att genom 
att använda befintlig infrastruktur sammanväva "internet of things". 
 

 

Figur 3. Solpaneler absorberar ljus/energi som kan konverteras till elektricitet. 
Rfwireless-world.com. (2016). What is Solar LiFi? | Data transmission using Solar LiFi. [online] Available at: 
http://www.rfwireless-world.com/Terminology/What-is-Solar-LiFi.html [Accessed 12 Apr. 2016]. 

Fysiska tester 

LED-lampa som användes har en styrka på 6,5 Watt. Testerna är utförda med ett 
DEMO-KIT utvecklat av Oledcomm (Frankrike).  DEMO-KIT består av GEO-LI-Fi 
LR-Code reader. GEO-Li-Fi LR code reader fungerar genom att LED-lampan skickar 
ut data i form av ljus med ett unikt ID, som plockas upp av fotodetektorn och visar 
när anslutningen har etablerats.  
 
Data som skickas kan vara en länk till webbsida (URL) eller innehålla annan typ av 
data t.ex. audio, video eller dokument. Liknande teknologi som används för QR 
koder. Skillnaden är att LR kod skickas trådlöst via Li-Fi teknik (Oledcomm.com, 
2016). 
 
Resultatet av testerna beskrivs som lyckade eller misslyckade. Ett lyckat test är om 
LED lamporna ansluter och skapar kontakt med fotodetektor medan ett misslyckat 
test är resultatet ingen kontakt. 
 
Dessa tester ska ge en uppfattning om hur Li-Fi klarar av att sända data på olika 
avstånd samt olika miljöer. Det skall dock noteras att dessa tester inte har utförts med 
Li-Fi router. Orsaken till detta är att Li-Fi geo router ej finns till försäljning. 
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I ett tidigare stadie var det tänkt att utförda tester skulle skapa tillgång till internet 
eller liknande nätverks anslutning. I och med detta kan ej heller några analyser av 
överföringshastighet eller anslutnings stabilitet utföras. 
 
Principen kvarstår och är den samma - om anslutning etableras finns möjligheten 
använda nätverksanslutning.  
 

Figur 4. ”Screenshot” från LR-
code reader, anslutning ej etablerad.  
 
 

 

 

 

 
 
 

Figur 5. ”Screenshot” från LR-
code reader, anslutning etablerad.  
	
	
	
	
	
	
	
	
Test 1. Räckvidd.  
Hur långt klarar Signalen att 

skickas innan det ej går att ansluta kontakt? 
 
Räckvidden mellan LED lampor är begränsad till 6-7 meter med klar sikt (line of 
sight,LoS) utan andra lampor i närheten.  
 
Eventuellt att ljuset skulle kunna skapa en längre anslutning om LED lampan hade 
varit starkare.  
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Test 2. Glas transmittans. 
Är det möjligt att skicka ljus-signalen igenom (glas) fönster utan problem? 
 
Lampan placerades vid fönster (glas) och kunde skicka upp till 5,5 meter innan 
anslutning bröts. 

 

Test 3. Direkt solljus.  
Går det skicka i direkt sol ljus? 
 
Det går att etablera en anslutning mellan LR-koden och fotodetektorn i direkt solljus. 
Inga problem, svårigheter eller skillnader upptäcktes jämfört med de tester som 
utfördes i inomhusmiljö till samma avstånd.  
Enligt resultaten från testerna är det fullt möjligt att skicka data i direkt solljus utan 
några problem.  

 

Test 4. Reflektion. 
Går det att skicka vidare ljussignalen med hjälp av speglar? 
 
Svar Ja. 
 
Ljuset behöver nödvändigtvis inte att reflekteras via en spegel. Ljuset kan reflekteras 
av en vanlig vägg. Då minskar dock det möjliga avståndet mellan sändare och 
mottagare. Spegeln absorberar inte ljuset så som väggen utan reflekterar betydligt mer 
ljus vilket resulterar i att större avstånd kan användas. Eftersom hastighet samt 
anslutningsstabilitet inte kunnat mätas finns det inte möjlighet att veta hur signalen 
påverkas om det reflekteras via vägg eller spegel. Förmodligen har både hastighet och 
anslutningsstabilitet försämrats betydligt om reflektionen kommer via en vägg. 

 

Test 5. Line of sight. 
Hur bra måste line of sight finnas?  Vad krävs för att blockera ljuset? 
Klarar signalen att färdas genom ett papper eller en tygduk?   
 
Ljuset måste klara av att penetrera eller ta sig igenom objektet för att belysa sensorn 
om anslutning skall kunna etableras.  Testet visade att en anslutning på 2 meter kunde 
etableras genom ett tunt pappers ark. Ingen anslutning kunde etableras genom tygduk.  
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Test 6. Vatten transmittans. 
Går signalen genom vatten? D.v.s. går det att skicka signalen genom ett "akvarium" 
fyllt med vatten? Hur långt ifrån går det att skicka signalen igenom innan signalen 
bryts och inte kan ansluta eller skapa kontakt?  

6a. Vatten till plast till luft transmittans. 
Testet utfördes med 6 stycken plasttankar innehållande vatten. Uppmätt avstånd var 
56 cm.  
Ljuset färdades igenom samtliga tankar utan problem och skapade kontakt med 
sensorn. 
 

 

Figur 6. Experiment 6a.  
	
 

6b. Vatten till plast till luft transmittans. 
20 stycken mindre plasttankar fyllda med vatten på samma sätt som test a utfördes 
men med ett ökat avstånd på 57cm.  
 
Detta resulterade i att ljus passerade igenom samtliga tankar samt anslöt till sensorn 
och etablerade kontakt men endast en decimeter efter den sista tanken kunde 
anslutning upprättas.  
 
Detta test visade att även om det finns många lager av både plast, (luft) samt vatten 
mellan ljuskälla och sensor så går det att skicka data. 
 

 

Figur 1. Experiment 6b. 
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Test 7. Hantering av fysisk störningskälla. 
 
Detta test utfördes i en plasttank innehållande flera glaskulor för att bryta ljuset.  
Resultatet visade att ljuset stördes ut av glaskulorna och ingen kontakt med sensorn 
kunde etableras. 

 

Test 8. Utökad vatten transmittans. 
Testet utfördes på samma sätt som test 6 och 7, men här användes ett vatten fyllt glas-
akvarium med längden 80 cm. 
 
Resultatet visade att anslutning kunde etableras utan några problem. Anslutningen 
behölls (fortsatte vara ansluten) 0,5 meter från akvariet därefter förlorad. 

 

Test 9. Hantering av optisk störningskälla. 
Är det någon sorts lampa som stör LR koden/ ljus-signalen så att sensorn inte klarar 
av att skapa kontakt med ljussensorn? - Glödlampor eller andra LED lampor.   
LED lampan (ej med Li-Fi sändare eller mottagare) som användes var 50watt. 12v. 
När LED lampan lyste direkt på fotosensorn upphörde anslutningen.  
 
Resultatet av att lysa med en annan LED-lampa direkt mot sensorn ger en brytande 
effekt som gör att dataströmmen inte klarar av att plockas upp vilket medför att 
anslutningen bryts.  Samma test utfördes med vanliga glödlampor - dessa kunde också 
störa ut signalen men endast på ett längre avstånd mellan sändare och mottagare, 
uppåt 5-6 meter. 
  



	

	 14	

Slutsats 

Dagligen blir vi ombedda att stänga av elektroniska apparater som kan sända och 
motta radiosignaler. Detta är på god väg försvinna när Li-Fi teknologin 
implementeras som ett komplement till Wi-Fi.  
Dock är det viktigt att vi inte förlitar oss för mycket på Li-fi till en början. Det 
kommer att krävas tid och pengar för att anpassa den existerande infrastrukturen. 
Li-Fi är särskilt intressant då det finns för lite radiofrekvenser att sända på. Det krävs 
nya metoder för dataöverföring. Li-Fi har en enorm potential att bredda det elektriska 
spektrumet och därmed öka internet tillgängligheten. 
Li-Fi skulle inte bara kunna hjälpa till att etablera en stabilare anslutning men skulle 
också kunna ge möjlighet till trådlös dataöverföring i betydligt högre hastigheter än 
tidigare inom flera olika områden.  
 
När Li-Fi tekniken nu utvecklas upplever jag att det var ett vanligt antagande att Li-Fi 
i framtiden kommer kunna ersätta eller konkurrera med dagens Wi-Fi. Detta leder ofta 
till en negativ eller skeptisk inställning till VLC. Det är viktigt att förstå att Li-Fi är ett 
potentiellt komplement till existerande tekniker som Wi-Fi för att hantera större 
datafiler snabbare samt öka överföringssäkerheten. 
Genom att integrera ett hybridnätverk som fungerar på både Wi-Fi och Li-Fi som 
anpassar anslutningen till vilken teknik som är optimal vid en given tidpunkt skulle 
störningselementen kunna reduceras för användaren och på så sätt ge en stabilare 
anslutning.  
 
Det hade varit ytterst intressant att ha haft möjligheten att utföra samtliga tester med 
en Li-Fi net router. Testerna skulle då kunnat innefatta anslutningsstabilitet samt 
överföringshastighet, vilket hade resulterat i en än fylligare bild av framtida 
förväntningar av vad Li-Fi tekniken faktiskt kommer att kunna erbjuda.  
 
I dagens läge ser det svårt ut att locka större företag att investera inom Li-Fi tekniken, 
men förhoppningsvis kommer en Li-Fi standard att lanseras inom en snar framtid 
samt integreras in till mobiltelefoner (5g), datorer och diverse teknologiska apparater.  
En sådan etablering kommer då att driva utvecklingen för nya idéer och nya 
potentiella användningsområden.  
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