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Abstract 

 

Today, Sweden employs about 930,000 people in industry. In the industrial sector, there is 

often a focus on direct energy-economic gains and not on the indirect gains. This means that 

comfort aspects such as good ventilation, ergonomic light and aesthetically pleasing 

environmental design are not prioritized. Today's industries often have varied flexible layouts 

to optimize their processes. That is, workstations, machines and storage shelves are moved 

to favor the flow of specific products. If the layout is varied, the lighting can be adversely 

affected if it is permanently mounted. Through a benchmarking study and light calculations, it 

was investigated to what extent a fixed lighting installation might be suitable for an industry 

with varying flow. The result of a part of the study shows that a fixed lighting installation, where 

the luminaires have wide diffusion angle, work well in industrial operations with varying flow 

rates. A quantitative study of 17 participants was conducted in an industrial room to investigate 

the extent to which well-being is affected in an industry of good light quality, compared with a 

poorer light quality facility. The study was conducted for four weeks by evaluating two lighting 

installations. The system's existing lighting installation was compared with a lighting 

installation of better technology and light quality. In this part of the survey it was found that the 

light of the higher light quality perceived more natural, more focused, warmer and more 

comfortable than in the light with lower light quality. Other aspects, such as shadowing and 

reflection, were experienced relatively similar throughout the extent of the research. By 

establishing LCC calculations and calculating LENI numbers, it could be determined how the 

energy cost of the plant is affected by a new lighting system with LED. A light facility with the 

new technology has a lower energy consumption than the older installation. This contributes 

to a more economic and environmental sustainability.  
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Sammanfattning 

I Sverige arbetar i dagsläget ca 930 000 personer inom industrin. Inom industribranschen är 

det ofta fokus på direkta energiekonomiska vinster och inte på de vinster som görs indirekt. 

Detta gör att komfortaspekter som bra ventilation, ergonomiskt ljus och estetiskt tilltalande 

miljöutformningar inte prioriteras.  Dagens industrier har ofta varierande flexibla layouter för 

att optimera sina processer. Det vill säga att arbetsstationer, maskiner och lagerhyllor flyttas 

för att gynna flödet för specifika produkter. Vid variation i layouten kan belysningen påverkas 

negativt om den om fast monterad. Genom en benchmarkingstudie samt ljusberäkningar 

undersöktes det i vilken utsträckning en fast belysningsinstallation kan vara lämplig för en 

industriverksamhet med varierande flöde. Resultatet av en del i studien visar att en fast 

belysningsinstallation, där armaturerna har bred spridningsvinkel, fungerar bra i 

industriverksamheter med varierande flöde.  

 

En experimentell studie med 17 deltagare genomfördes i en industrilokal för att undersöka i 

vilken utsträckning trivsel påverkas i en industri med god ljuskvalité, jämfört med en 

anläggning med sämre ljuskvalité. Undersökningen pågick under fyra veckor genom att två 

belysningsinstallationer utvärderades med hjälp av en enkät. Anläggningens befintliga 

belysningsinstallation jämfördes med en belysningsinstallation av bättre teknik och ljuskvalité. 

I den här delen av undersökningen framkom det att i ljuset med högre kvalité upplevdes 

naturligare, mer fokuserat, varmare och behagligare än i ljuset med lägre kvalité. Andra 

aspekter, såsom skuggbildning och reflektion, upplevdes relativt lika under alla 

undersökningsveckorna. 

 

Genom att upprätta LCC-kalkyler samt beräkna LENI-tal kunde det fastslås hur anläggningens 

energikostnad påverkas med en ny belysningsanläggning bestyckad med LED. En 

ljusanläggning med den nya tekniken har en lägre energianvändning än den äldre 

installationen. Detta bidrar till en mer ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

 

Nyckelord 

Industribelysning, flexibilitet, ljuskomfort, energieffektivisering, ljuskvalité.  
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1. Introduktion   

Ett återkommande problem hos många industriföretag är att en stor del av 

energianvändningen går åt till belysningen (Sommarin, 2018). I samarbete med Per Sommarin 

från företaget RISE, har ett examensarbete utförts i Fläkt Group ABs industrilokaler. Fläkt 

Group ABs intresse ligger i hur man kan göra energibesparingar med hjälp av en genomtänkt 

belysningsanläggning. Även möjligheten till en förbättrad belysning, både ergonomiskt men 

också för att kunna anpassas till en komplex miljö då verksamhetens inventarier förflyttas vid 

behov. Arbetet har utrett hur en ergonomisk belysning kan gynna trivsel för de anställda. 

Åtgärdsförslaget i denna studie ska kunna appliceras i flera industrimiljöer. 

 

Rapporten är skriven som en del av Kandidatpåbyggnad Produktutveckling med inriktning 

Ljusdesign vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet omfattar 15 hp. 

 

1. 1 Bakgrund  

Den svenska industrin håller i dagsläget ca 930 000 personer sysselsatta, direkt och indirekt 

(Statistiska centralbyrån, 2015). I kursen Interior Lighting Design Project, som var en del av 

utbildningen på ljusdesignprogrammet i Jönköping, genomfördes ett projekt i industrimiljö. 

Projektet bidrog till kunskap om hur viktigt det är med rätt sorts belysning vid industriarbete av 

olika slag. 

 

De flesta producerande företag jobbar ständigt med en förändring- och optimeringsprocess, 

vilket kan innebär förändringar av produktionsutrustningen i varierande omfattning. Dessa 

förändringar kan exempelvis bero på effektivisering, förändrad produktionsföljd, orderläge och 

utbyte av maskiner (Sommarin, 2018). Belysning i industrilokaler är ofta fast installerad och 

följer därför inte med då inventarier förflyttas. Sker förändring eller optimering i form av 

ommöblering eller inköp av nya inventarier borde belysningsanläggningen planeras om för att 

anpassas efter de nya förutsättningarna och behoven som kan uppstå. Består 

belysningsanläggningen av föråldrad teknik bidrar den även till en hög energianvändning. 

Enligt Per Sommarins (2017) energikartläggning av exemplet Fläkt Group AB står belysningen 

för ca 19% av anläggningens totala energianvändning.  

 

Inom industribranschen är det fokus på direkta energiekonomiska vinster och inte på de 

vinster som görs indirekt, så kallade Non-Energy benefits (NEBs). Detta gör att 

komfortaspekter som bra ventilation, ergonomiskt ljus och estetiskt tilltalande 

miljöutformningar inte prioriteras (Skumatz & Gardner 2006).   

 

1.2 Problembeskrivning  

Anläggningar med en föränderlig layout kan påverka belysningsanläggningen negativt. 

Genom att inventarierna inte hamnar fördelaktigt mot armaturernas placering kan det bli 

bortfall av ljusstyrka. Detta i sin tur kan leda till otillräcklig belysningsstyrka på arbetsytor 

samtidigt som det kan bli överflödigt med ljus på de ytor där inget arbete längre utförs. Ett 

vanligt problem är att dagens belysningslösningar ofta består av föråldrade ljuskällor med 
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relativt kort livslängd och att det i sig kan resultera i slocknade ljuskällor i armaturerna som 

inte har möjlighet att bytas förrän det är ett inplanerad underhåll för hela 

belysningsanläggningen (Burgstaler, 2018). De föråldrade ljuskällorna har oftast ett lågt 

ljusutbyte och hög energianvändning som bidrar till höga energikostnader (Sommarin, 2018). 

I en arbetsmiljö som inte har tillräcklig belysningsstyrka kan trötthet, huvudvärk och 

belastningsskador uppstå, inte alltid omedelbart men över tid (Belysningsbranschen, 2018). 

Ytterligare ett problem kan vara att belysningen inte främjar brukarnas prestation. Eftersom 

ergonomiskt ljus inte genererar en direkt energiekonomisk vinst planeras belysningen endast 

för att ge tillräckligt ljus för att arbetet ska kunna utföras, inte för att främja brukarnas komfort 

(Skumatz & Gardner 2006).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning en fast monterad belysning är lämpligt 

för denna typen av industriverksamhet. Belysningen ska även vara ergonomisk och gynna 

trivseln för de som arbetar i verksamheten. Studien undersöker även hur den nya belysningen 

påverkar energianvändningen.  

 

1.3.2 Frågeställning 

- I vilken utsträckning kan en fast belysningsinstallation vara lämplig för en 

industriverksamhet med varierande flöde? 

- I vilken utsträckning påverkas trivsel i en industri med god ljuskvalité?  

- Hur påverkas anläggningens energikostnad med en ny belysningsanläggning 

bestyckad med LED? 

1.4  Avgränsningar och omfattning 

I denna studie har en del av en större industrilokal utvärderats, med en experimentell studie 

som syftar till brukarnas komfort. Vid beräkningar för armaturplacering och energianvändning 

används en hela industrilokalen. Den experimentella undersökningen, av belysningens 

ergonomiska påverkan, har endast jämfört befintliga armaturer bestyckade med T8-lysrör mot 

nya armaturer bestyckade med LED. Undersökningen på plats utvärderade upplevelsen av 

ljuset från befintlig och inlånad armatur. Av de visuella grundbegreppen förändrades 

ljusfördelning, ljusstyrka och ljusfärg. Hur belysningen påverkas vid ommöblering undersöktes 

inte på plats, utan i DIALux Evo. Kostnader för energiförbrukningen i den befintliga och nya 

installationen beräknades i LCC och LENI. Undersökningen tar inte hänsyn till 

undersökningsdeltagarnas ålder eller kön. 

1.5 Disposition 

Rapporten börjar med en introduktion som ger en övergripande bild av rapportens syfte. Här 

presenteras också frågeställningen som ska besvaras i slutet av rapporten. Även en 

begreppsförklaring finns sammanställd för att ge en bättre förståelse av rapporten för läsaren. 
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I kapitel 2 finns det teoretiska ramverket som berör relevant fakta. Till exempel beskrivs 

Hawthorneeffekten, en studie som granskar personers beteende i samband med 

undersökningar och hur effekten av uppmärksamhet kan påverka resultatet. Därefter följer 

metod och tillvägagångssätt i kapitel 3. Här presenteras den behovskartläggning som tagits 

fram i syfte att förenkla översynen av projektet. Kapitlet ger också en förståelse för hur 

kartläggningen är upplagd och hur den följs. Kapitlet slutar med en förklaring av hur svaren 

från enkäterna har analyserats. Vad rapportens olika delar har fått för resultat presenteras i 

kapitel 4. Här har resultaten för beräkningar av belysningens flexibilitet sammanställts. I kapitel 

4 redovisas även sammanställningar av enkätsvaren som jämförs i stapeldiagram. Här finns 

även information om de olika anläggningars energipåverkan. I kapitel 5 diskuteras metoden 

och även resultaten som använts för rapporten. I kapitel 6 avslutas rapporten med 

åtgärdsförslag och rekommendationer för vidare forskning.   

 

1.6 Begreppsförklaring 

Färgtemperatur 

Färgen på ljuset från en ljuskälla kan uttryckas med hjälp av det fysikaliska begreppet 

färgtemperatur. Mätenheten är Kelvin (K), en temperaturskala som utgår från den absoluta 

nollpunkten -273°C och där varje enhet är lika stor som en grad i vår vanliga temperaturskala. 

(Fridell Anter & Klarén, 2014). 

 

Kontrast 

Kontrast beskriver skillnaden av färger i ett helt synfält, bild eller rum. Det jämför de färger 

som är mest olika, exempelvis svart och vitt. Alltså har ett blickfång som har starka och 

avvikande färger större kontrastomfång än ett blickfång med endast medel ljusa färger (Billger, 

2014). 

 

 

Visuella grundbegrepp 

Det finns ett antal visuella begrepp som är kopplade till upplevelse av ljus. De är på så sätt 

inte tekniska begrepp, utan handlar om att uppfatta/uppleva ljus (Klarén, 2011). 

 

De visuella grundbegreppen:  

Ljusnivå - Upplevelsen av hur ljust eller mörkt rummet som helhet är. 

Ljusfördelning - Hur mörker och ljus fördelar sig i rummet och ligger i förhållande till 

varandra.              

Skuggor - Uppträder dit ljuset inte fullständigt når. Är de hårda eller mjuka? Var finns de? 

Hur upplevs de? 

Reflexer - Glimmande ytspeglingar som kan uppstå i alla ytor som inte är fullständigt matta. 

Hur upplevs de? Var finns de? 

Bländning - Ljushetskontraster som är större än önskvärt. Var finns den? Hur märkbar är 

den? Hur störande är den? 

Ljusfärg - Hur uppfattas ljusets färgton (kallt eller varmt)? 

Ytfärger - Den färg som uppfattas på en yta. 

Ljusfläckar - små ljusa partier av ljus som skiljer sig markant från den allmänna ljusnivån i 

rummet 
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Bländning 

Det finns det två typer av bländning: 

• Funktionsnedsättande bländning är då ljusets reflektioner på ögats lins och gör att 

kontrasterna suddas ut. Denna typ av bländning är oberoende av tid (min/sek) och ökar med 

åldern. 

• Adaptionsbländning är då ljusnivån snabbt ändras och ögat inte hinner adaptera till 

förändingen. Denna typ av bländning är tidsberoende (min/sek) och det tar längre tid för ögat 

att adaptera ju äldre man blir (Thaung 2012).  

 

Belysningens jämnhet (U0) 

U0 står för jämnheten i ljuset och är ett beräknat värde för jämnheten på en belyst yta (Starby, 

2006). För att räkna ut U0 divideras den lägsta belysningsstyrkan med 

medelbelysningsstyrkan, Emin/Emed (Franzell, 2013). 

 

Ra-index 

Ra, eller CRI som är den internationella beteckningen, är mätenheten för färgåtergivning som 

följs av en siffra. 100 är högst och återger den mest verkliga färgen, till exempel har dagsljus 

Ra100. Mätenheten används som riktlinje för att förklara hur väl en ytfärg återges från en 

belyst yta (se figur 2). En tumregel är att Ra<80 förvränger färgerna i miljön som belyses och 

Ra>80 förvränger färgerna minimalt (Franzell, 2013). 

 

Natural Color System (NCS) 

De färger som människor upplever som ”rena’’ kallas för elementarfärger. Det är dessa sex 

färger NCS utgår från (se figur 1). De fyra kulörta elementarfärgerna är gult (Y), rött (R), blått 

(B) och grönt (G), medan vit (W) och svart (S) är okulörta elementarfärger. Med 

elementarfärgerna som utgångspunkt kan man med en tredimensionell beskrivningsmodell 

(se figur 3) beskriva alla färgers inbördes samband. Genom NCS färgsystem är det möjligt att 

beskriva alla typer av färgförnimmelser (Klarén, 2011).  
 

  

 

  

Figur 1. De sex elementarfärgerna.  

http://ncscolour.com/sv/om-oss/sa- 

fungerar-ncs-systemet/ 
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Belysningsstyrka 

Ett begrepp som mäts i enheten lux och informerar om mängden ljus som faller på varje 

kvadratmeter av den belysta ytan. Belysningsstyrkan/lux förkortas med E (Starby, 2006). 

 

Ljusflöde  

Ljusflödet avges från en ljuskälla per sekund vilket är det flöde som erhålls mot synsinnets 

känslighet för strålningsflödet. Detta flöde betecknas med lumen och förkortas lm (Starby, 

2006). 

 

Luxmätare 

För att mäta belysningsstyrkan används en luxmätare. Den består av mätceller som utifrån 

ögats känslighet mäter belysningsstyrkan som sedan går att läsas av i en display (Franzell, 

2013). 

 

IP-klassning 

Visar hur väl en armatur kan motstå damm och fukt. IP följs av två siffror, där den första visar 

hur mycket damm armaturen klarar och den andra väta. För torrt inomhusbruk går det bra 

med IP20 medans för en tuffare utomhusmiljö krävs IP64 (Franzell, 2013).  

 

Flexibilitet 

När det handlar om en flexibel belysningslösning i den här rapporten menas det att 

belysningen klarar av många olika möbleringar och situationer. Med till exempelt hjälp av en 

bred spridningsvinkel och hög ljusnivå. I Svenska Akademins Ordlista (2017) förklaras ordet 

som något som kan förändras.  

 

Benchmarking  

Utvärderar en verksamhet eller produkt på ett kvantitativt eller kvalitativt vis för att värdera vilken 

som har de bästa kvalitativa och ekonomiska egenskaperna på marknaden (Kyrö 2003).   

 

UV1  

Undersökningsvecka 1 

 

UV2  

Undersökningsvecka 2 

 

UFV 

Uppföljningsvecka  

 

DALI 

Ett styrningssystem som går att koppla till olika fabrikat av armaturer kan vara att föredra ifall 

man behöver anpassa systemet till många olika armaturleverantörer, även om en leverantör 

kan vara att föredra (Whitaker & Wade, 2017).  

Dagsljusstyrning  

Genom att använda sensorer som känner av dagsljusinsläppet i lokalen regleras det artificiella 

ljuset och minskar energianvändningen (Franzell, 2013).  
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Från- och närvarostyrning 

I lokaler, som industrier, där det ofta är uppdelat i mindre arbetsytor i en större lokal kan 

lokalens olika delar används olika mycket. Det kan även gälla mindre rum i industrin där 

personalen vistas kortare perioder uppdelat under dagen. Här går det att med fördel använda 

när- eller frånvarostyrning som släcker systemets armaturerna där ingen vistas efter önskad 

när- eller frånvarotid. På så sätt går det att undvika att onödig artificiell belysning står tänd 

(Franzell, 2013). 

 

Konstantljusstyrning 

Genom att installera en högre lumenvärde än rekommenderat och sedan dimra ner till önskad 

effekt nås en stabil ljusnivå genom ljuskällans livslängd. Konstantljusstyrningen reglerar 

ljuskällan för önskad effekt även vid ljusflödesnedgång (Franzell, 2013).  

DIALux 

Dataprogram för ljusberäkningar och renderingar.  
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2. Teoretiskt ramverk  

2.1 Belysningsplanering för industriell verksamhet enligt 

Svensk standard 

I den svenska standarden SS-EN 12464–1 finns vissa krav och rekommendationer på hur 

belysningsplanering ska ske gällande exempelvis bländning och ljusnivåer (se tabell 1). I 

Ljuskulturs publikation Ljus och rum (2013) finns tabeller som ofta tillämpas vid 

belysningsplanering. Många ljusdesigners grundar sitt arbete på denna standard.   

 
Tabell 1. Standardvärden för industriell verksamhet  

enligt svensk standard (Franzell, 2013).  

Standardvärden   

Medelbelysningsstyrka  
-grov 
-medel 
-fin  
-precision  

 
200 lux 
300 lux 
500 lux 
750 lux 

UGR 
-grov 
-medel 
-fin  
-precision  

 
25 
25 
22 
19 

Uo 
-grov 
-medel 
-fin  
-precision  

 
0,60 
0,60 
0,60 
0,70 

Ra 80 

 

2.2 Perceptiv analys av färg och ljus (Percifal) 

Metoden PERCIFAL utvecklades vid Konstfack i Stockholm och är en analysmetod som 

utvärderar visuell upplevelse av ett rum. Denna metod är väl beprövad inom arkitektur- och 

designhögskolor runt om i Norden. Syftet med analysmetoden är att dokumentera hur ljus och 

färg framstår i ett rum (Klarén, 2011). Detta görs med systematisk utvärdering av de åtta 

visuella grundbegreppen som behandlar den rumsliga ljus och färgupplevelsen. De visuella 

grundbegreppen går inte att mätas fysiskt. Mänskligt upplevda tolkningar av ett rum behandlas 

med denna metod (Arnkil & Fridell Anter. 2011). Den systematiskt insamlade datan diskuteras 

och analyseras. På så vis kan man på ett tydligt sätt beskriva de estetiska och visuella 

funktioner ett rum har. Metoden är ett sätt att kommunicera mellan olika parter som ska utföra 

estetiskt arbete i rummet (Klarén, 2011).  
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2.3 Hawthorneeffekten 

Den så kallade Hawthorneeffekten kommer ursprungligen från studier som genomfördes av 

General Electrics fabriker i Chicago på 1930-talet. Fabriken som undersökningen 

genomfördes på var den som hade sämst produktion av ägarens alla fabriker. 

Undersökningen gick ut på att testa hur produktionen påverkas av att höja ljusnivåerna i 

lokalen. Resultatet blev att produktionen ökade, men det som var uppseendeväckande var att 

produktionen fortsatte att öka då ljusnivån sänktes igen. Andra aspekter som arbetstider 

undersöktes också och vid förändring resulterade det i samma effekt. Slutsatsen som drogs 

var att produktionen ökade då företagsledningen började visa intresse för de anställda. På så 

vis kände de anställda sig uppskattade, sedda och mer motiverade till arbetet (Sjöberg, 2007). 

Det vill säga att Hawthorneeffekten är en kortvarig reaktion som beror på känslan som skapas 

av uppmärksamhet (Gale, 2004). Andra slutsatser har dragits av studien, dessa handlar inte 

om reaktionen av uppmärksamhet. John G Adair (1984) menar att resultatet beror på att 

undersökningsdeltagarna tolkar vad försöksledningen vill ha och anpassar sina svar därefter 

i hopp om belöning. Gary D. Gottfridson (1996) instämmer och menar att det som motiverar 

till ökad produktion inte är uppmärksamheten, utan belöningen.  

Oavsett vad Hawthorneeffekten beror på är det viktigt att ha med alla möjliga aspekter i åtanke 

vid utformningen av den experimentella undersökningen i detta arbete.   

 

2.4 Arbetsmiljöverkets rekommendationer   

Med en genomtänkt belysningsplanering kan en god visuell miljö skapas. Det kan även öka 

säkerheten och motverka hälsoproblem såsom ögonbesvär, trötthet och huvudvärk 

(Belysningsbranschen, 2018). I arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) fokuseras mycket 

på synergonomin på arbetsplatsen, det vill säga, samspelet mellan människans seende och 

arbetsuppgiften. Belysningen ska för varje individ vara anpassad efter de behov och synkrav 

som arbetet kräver. Risken för bländning ska i så hög utsträckning som möjligt minimeras. 

Även ljuskvalitativa aspekter såsom färgåtergivning och flimmerfritt ljus är viktigt för en väl 

fungerande arbetsmiljö. 

 

Belysningen och tillgången till dagsljus har även en stor betydelse för hur personalen trivs på 

arbetet. Vid arbetsplatser och personalutrymmen som brukas mer än tillfälligt ska tillräckligt 

med dagsljus finnas. Det ska även finnas möjlighet till utblick (AFS 2009:2). 

2.5 Ergonomiskt arbete och ljuskvalité  

Ljusdesign är lika mycket ett konstverk som vetenskap (Boyce, 1981). För att ljusdesign ska 

vara välfungerande krävs det att den fungerar både visuellt och fysiskt. När man diskuterar 

hur ergonomiskt arbete ska utföras finns det två förhållningssätt att ställa sig till. Antingen 

anpassar man jobbet till den anställda eller så anpassar man den anställda till jobbet (Knave, 

1984). Bra belysning kan vara ett sätt att “anpassa jobbet till den anställde” och på så vis bidra 

till ett ergonomiskt arbete. Utan ergonomisk belysning kan åkommor så som huvudvärk, 

muskelvärk och förslitningsskador uppstå (AFS 2009:2). God ljuskvalité kan ha många 

innebörder, exempelvis så är färgåtergivningen en av de aspekterna (Franzell, 2013). 

Färgåtergivningen påverkar även säkerheten och vårt välbefinnande. Detta har även 
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framkommit i ett samtal med Johan Burgstaler (2018) som är elektriker på Fläkt Group AB i 

Jönköping. Krav för färgåtergivning, även kallat Ra index, finns i Svensk standard SS-EN 

12464-1:2011 (2018). Cecilia Häggström och Helle Wijk (2014) skriver om hur färg- och 

ljuskontraster kan höja trivseln och ljuskvalitén. För att en synuppgift ska kunna genomföras 

och för att den visuella upplevelsen ska vara väl fungerande är det en förutsättning att ytor, 

objekt och personers hy återges på ett naturligt sätt. Det ljus som återger färger bäst är 

dagsljuset. Studier har visat att kallt ljus upplevs mest naturligt på grund av att det går att 

jämföra med just dagsljuset (Fridell Anter & Klarén, 2014). Det är dock motsägelsefullt då 

andra studier har visat att ett varmt ljus upplevs mest naturligt då det går att jämföra med elden 

som var vår första typ belysning (DiLaura et al., 2011).   Studier har även visat att hög ljusnivå 

i industrilokaler kan öka produktiviteten och vakenheten hos de anställda (Daurat, 1993).   

 

2.6 Energianvändning  

Energianvändningen för industrin utgör idag en stor del av all energianvändning i hela världen. 

Att effektivisera och minska energianvändningen för just industrin är ett stort steg för en mer 

hållbar miljö (Nehler, 2018). 

 

Naturvårdsverket (2017) arbetar ständigt med miljöfrågor och hur en förbättring kring 

miljöaspekter kan ske. Inom industrin har mätningar gjorts på användning av olika energikällor. 

Fram till år 2000 hade energianvändningen en stadig stigning men har efter det stabiliserat 

sig och ligger numera på ca 60TWh/år. Eldningsolja och gasol är två ämnen som använts för 

att tillföra energi inom industri. Efter kartläggning har det skett en minskning i användande av 

dessa med 70% mellan åren 1984 och fram till 2015. Men det har medföljt en ökning med 

38% av biobränslen. Biobränslenivån har efter ökning stabiliserat sig och ligger sedan mitten 

av 00-talet på en nivå strax över 50 TWh/år. Kol och naturgas är två viktiga energikällor för 

industrin som legat relativt stabilt senaste åren.  

 

Energimyndigheten (2018) arbetar sedan 2017 för att förbättra energianvändningen i 

industrisektorn och har därmed dokumenterat statistik för energianvändningen. På 

Energimyndighetens Statistikbas (SNI2007, 2008-2016) finns denna statistik samlad.  

2.7 LED i jämförelse med andra ljuskällor 

En av de vanligaste ljuskällorna i industrimiljöer är fluorescerande lysrör. Detta pga att det är 

en relativt energieffektiv ljuskälla (50-100 lm/W) som är billig i inköp. En nackdel med lysrör är 

att det krävs glimtändare för att tända. Glimtändaren går lätt sönder i miljöer där de utsätts för 

i sig kan också gå sönder vilket leder till att lysröret inte tänds. Utöver det kan de också vara 

sköra med tanke på att de är utformade i cylindriska rör. En LED ljuskälla kan ge upp mer än 

100 lm/W. En LED armatur eller ljuskälla är också mer robust och håller bättre både för stötar 

och vibrationer (Franzell, 2013).  

 

Förutom att se till verkningsgraden (lm/W) går det också att jämföra effektiviteten hos 

ljuskällorna. Lysdioden är i dagsläget den mest energieffektiva ljuskällor (Franzell, 2013).  
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2.8 Non Energy Benefits (NEBs) 

NEBs, eller mervärden som det heter på svenska, mäter de positiva och negativa effekter 

energieffektivisering kan bidra med, bortsett från energibesparingar (International Energy 

Agency, IEA, 2018). Exempel på fördelar är minskade tillverkningskostnader, ökad produktion 

och säkrare arbetsförhållanden (se figur 2). (Worell et al., 2003). NEBs kan kartläggas genom 

olika metoder. Energimyndigheten (2018) har tagit fram ett verktyg för att kartlägga NEBs, 

eller så kallade mervärden. Verktyget bygger på en modell som är framtagen av IEA. Genom 

att besvara olika frågeställningar värderar användaren själv vilken betydelse mervärdena 

kommer att få. Även negativa effekter utvärderas. 

  
 
  

 

 

2.9 Hinder och drivkrafter 

2.9.1 Hinder  

Studier har påvisat att kostnadseffektiva investeringar av energieffektiv utrustning inte alltid 

kan genomföras. Gap mellan de besparingar som räknas ut i tekniska-ekonomiska modeller, 

ex LCC, och de besparingar som faktiskt uppfylls (Sorrell et al., 2000; Björkqvist, 1996). 

Enligt Sorrell (2000) finns det tre typer av hinder; ekonomiska, beteendemäsiga och 

organisatoriska. Ekonomiska hinder handlar om att det inte finns utrymme i ekonomin för 

eventuella investeringar. Betendemässiga hinder handlar om att personen som är 

beslutsfattande inte tar sig tid att granska alternativ och information om en eventuell 

investering, och på så vis inte kan fatta rationella beslut. Organisatoriska hinder handlar om 

att organisationsstrukturen kan sätta stopp för vissa investeringar, de personer som har mest 

‘’makt’’, är i vissa fall kanske inte så intresserade av att investera. Vilket kan gå hand i hand 

med det beteendemässiga hindret. 

Figur 2. Illustration av spektrumet av NEBs till följd av 

energieffektivitetsförbättringar 

http://www.pembina.org/op-ed/energy-efficient-buildings 

http://www.pembina.org/op-ed/energy-efficient-buildings
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2.9.2 Drivkrafter 

Jörgen Persson, Patrik Rohdin och Patrik Thollander  skriver, i artikeln Hinder och drivkrafter 

för energieffektivisering i svensk industri (2005), att engagerade och motiverade personer 

utgör en av de största förutsättningarna för att lyckas. Med andra ord, en stark drivkraft. De 

tidigare nämnda typer av hinder går även att omvända till drivkrafter,  det vill säga; 

ekonomiska, beteendemäsiga och organisatoriska (Sorrell et al., 2000; Velthuijsen, 1995). De 

ekonomiska drivkrafterna handlar om att man ser en ekonomisk vinning i en investering, 

exempelvis minskade elkostnader genom energieffektivisering. De beteendemäsiga 

drivkrafterna handlar, som tidigare nämt, om motivation och engagemang inför en investering. 

Organisatoriska drivkrafter handlar om att organisationen är uppbyggd på ett sätt som gynnar 

investeringar (Sorrell et al, 2000). 

2.10 Life Cycle Cost (LCC)  

En livscykelkostnadsanalys sammanställer de sammanlagda kostnader och intäkter en 

produkt för med sig under dess hela installationslängd. Att upprätta en LCC kan vara en bra 

grund i offertgivning och upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten, 2017). 

Energikostnad, investeringskostnad och underhållskostnad är de tre viktigaste 

komponenterna i en LCC beräkning (Jernkontoret, 2018). I redovisningen av en LCC är det 

svårt att peka på hur väl anläggningen påverkar miljön. Kostnaden för en miljövänlig 

anläggning har inget att göra med en billig anläggning. Det innebär inte alltid att det som är 

positivt för ekonomin är positivt för miljön. LCC kan tillämpas och genomföras på olika nivåer 

och olika faser i processen. Den kan användas i förebyggande syfte, men också i 

kommunikation för att öka förståelsen och kunskapen om kostnader i anläggningen (Goldstein 

& Hellmersdotter. 2010).  

2.11 Lighting Energy Numeric Indicator (LENI)   

Den totala årliga energianvändningen för belysning redovisas vanligen med beteckningen 

LENI. LENI redovisar kWh/år och m2 för en anläggning. Enligt Konkurrensverket (2018) ska 

LENI redovisas på ett standardiserat vis innan upphandling. LENI går att räkna ut manuellt via 

en överslagsberäkning, denna typ av beräkning är baserad på standardvärden. Det går även 

att räkna ut ett mer exakta LENI tal genom beräkningsprogram som DIALux (Franzell, 2013) 

2.12 Ljusreglering 

Det går även att minska energianvändningen med hjälp av att installera ett styrsystem. När en 

belysningsinstallation går från armaturer bestyckade med T8-lysrör till en installation med LED 

och dessutom med styrning, så minskar energianvändningen marginellt (se figur 3). Beroende 

på hur lokalerna ser ut, används och hur de är utformade påverkar valet av sensortyp. De 

olika delarna av lokalen används olika mycket och har inte samma behov av att vara belysta 

lika länge. Genom att dela upp armaturerna i olika scener och grupper kan man anpassa 

användningstider och ljusnivåer  till det faktiska ljusbehovet. Reglerbara ljusmiljöer ger en stor 

energieffektivisering (Franzell, 2013).  
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Figur 3. Minskning av energianvändning med och utan styrning.  

Staplarna visar från anläggning belyst med T8-lysrör utan  

styrning till LED med dagsljus- och närvarovarostyrning. 
http://smartbelysning.nu/2016/03/ratt-ljus-minska-miljobelastningen/  

 

 

 

  

http://smartbelysning.nu/2016/03/ratt-ljus-minska-miljobelastningen/
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3. Metod och tillvägagångssätt/designprocess 

3.1 Översikt av behovskartläggning  

I kapitlet metod och tillvägagångssätt presenteras de metoder som har används för att 

fastställa resultatet. För att komma fram till ett åtgärdsförslag för dagens belysningslösning 

togs en metod för behovskartläggningen fram (se figur 4). Kartläggningen leder fram till olika 

åtgärdsförslag (se figur 4). De två första stegen i metoden kommer presenteras ingående i 

detta kapitel. De två sista stegen är resultat och åtgärdsförslag.  

 

 

 

 
Figur 4. Illustration av metodens tillvägagångssätt 

 

 

3.1 Steg 1 - Inledning 

Steg 1 i metoden (se figur 4) är det mest övergripande steget, i de flesta fall är detta stegets 

resultat redan bestämt då ett projekt startas. Innan detta examensarbete var påtänkt hade 

svaret “nej” redan bekräftats för frågan “är du nöjd med dagens belysningslösning”. Hade 

frågan i detta steget besvarats med ett ‘’ja’’ hade ingen projekt behövt påbörjas.  
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3.2 Steg 2 - Kategorisering 

Steg två i denna metod (se figur 4) är det mest omfattande delen som innefattar alla 

undermetoder. För att kartlägga behovet för de olika delarna och få en bild av de åtgärder 

som behöver tillgodoses genomfördes olika undersökningar, de så kallade undermetoderna.  

Kvalitén utreddes genom en benchmarking studie av marknadens befintliga produkter som 

matchar krav och standarder som ställs på belysning för industrilokaler. Dessa är de 

armaturalternativ som presenteras i rapporten. För att beräkna armaturernas egenskaper 

används beräkningsprogrammet DIALux och där går det även att studera flexibiliteten i 

belysningen.  

Arbetsmiljön utreddes med hjälp av intervjuer, dokumentation av den befintliga situationen, 

dokumentation av experimentell situation och genom en experimentell undersökning med 

enkäter.  

Energianvändning beräknas med hjälp av LCC- och LENI-beräkningar. 

3.2.1 Kvalité 

Armatur alternativ 

Genom en benchmarking studie, där armaturer med olika ljustekniska egenskaper från tre 

olika leverantörer jämfördes, kunde en lämplig armatur för ändamålet valts ut. Jämförelsen 

gjordes för att kartlägga utbudet av industriarmaturer på dagens marknad. De krav som 

ställdes på armaturen var att den hade en färgtemperatur på minst 4000K, Ra 80, MacAdam 

1-3 samt ha en lägre energianvändning än de befintliga armaturerna.

Flexibilitet  

DIALux Evo har användas för att göra ljusberäkningar (se bilaga 3) på undersökningsområdet 

(se figur 5). Detta för att få en förståelse för hur ljuset förhåller sig vid ommöblering av 

exempelvis lagerhyllor och arbetsstationer. I DIALux Evo (se figur 6) har en yta med samma 

mått som undersökningsområdet illustrerats. För att ta hänsyn till omgivningsljuset ritades 

även resterande delar av byggnaden upp. Beräkningar med olika typer av armaturer 

genomfördes i det bestämda undersökningsområdet. Ritningar med olika layouter för 

byggnaden tillhandahölls av Fläkt Group (se bilaga 2). Dessa låg till grund för hur 

undersökningsområdet illustrerades i DIALux Evo. Genom att testa samma 

belysningslösningar på en beräkningsyta (arbetsytan) som förflyttades kunde man se hur 

ljuset skulle påverkas vid en ommöblering.  

Genom dessa typer av beräkningar går det att fastställa i vilken utsträckning en fast 

belysningsinstallation kan vara lämplig för en industriverksamhet med varierande flöde. 

Resultatet av beräkningarna används som grund i diskussionen angående föredragen 

installation av armaturer i en komplex industrimiljö.  
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3.2.2 Arbetsmiljö  

 

Intervju  

2018-02-15 hölls semistrukturerade intervjuer (Sallnäs, 2007) på företaget. Intervjuerna (se 

bilaga 1) hölls med fyra personer som representerar de personerna som i senare skede deltog 

i den experimentella undersökningen. För att svaren skulle bli trovärdiga förklarades nyttan 

med undersökningen och intervjun noggrant för de fyra representanter som intervjuades (Patel 

& Davidsson, 2014). Intervjun inleddes med övergripande frågor om personerna själva och 

deras erfarenheter av att arbeta med belysning.  

 

Dokumentation av undersökningsområden  

För att dokumentera och utvärdera undersökningsområdet på ett så tydligt och objektivt vis 

som möjligt har PERCIFAL kapitel 6 använts (se bilaga 4). Observationsresultatet kan sedan 

användas som underlag för diskussion gällande sambandet mellan fysiskt mätbara 

ljusegenskaper och den visuella upplevelsen av rummet (Klarén, 2011).  

Undersökningsområdets mått är 6x30m och har en takhöjd på 6 m. Monteringslinan för 

armaturerna är på en höjd av 5 m. Golven är av betong och målade i en grå ton (NCS S-

15024). På golvet finns det även markeringar som visar var truckgångar och arbetsområden 

är, dessa är målade i blått (NCS S-2065-B) och i gult (NCS S-0570-Y). I området finns det åtta 

arbetsstationer som står mittemot varandra, det vill säga fyra på varje sida. Det finns även en 

monteringsline som är 15m. På golvet framför arbetsstationerna och framför monteringslinen 

finns det en gummimatta i en grå ton (NCS S-555024).  

I undersökningsområdet finns idag 12 armaturer bestyckade med 2x58W T8 lysrör. 

Armaturerna är från Fagerhult och lysrören är från Philips.  

Den befintliga anläggningen hade en medelbelysningsstyrka på 255 lux. 

Medelbelysningsstyrkan räknades ut genom att mäta ljusstyrkan i 15 punkter, därefter 

adderades alla ljusstyrkor för att sedan dividera dem med 15 för att få fram en 

medelbelysningsstyrka (Franzell, 2013) (se tabell 2).  

Figur 6. Illustration av industrilokal med arbetsstationer Figur 5. Planvy industrilokal med grönmarkerat 

undersökningsområde 
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Medelbelysningstyrkan på arbetsområdet är 359 lux (se figur 7). Medelbelysningsstyrkan 

räknades ut genom att mäta ljusstyrkan på 8 arbetsstationer, därefter adderades alla 

ljusstyrkor för att sedan dividera dem med 8 för att få fram en medelbelysningsstyrka (Franzell, 

2013) (se tabell 2). Arbetsytans höjd varierade något men hade en medelhöjd på 1.2 m. Nedan 

visas en planvy och bilddokumentation från undersökningsområdet (se figur 7). 
 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av ljusnivån på olika arbetsytor på undersökningsområdet 

Område  Uppgift / Placering mot armatur / Arbetshöjd Befintlig Undersökning 

A1 Detaljarbete / Ej under armatur / 1 meter  328 lux 390 lux 

A2 Detaljarbete / Ej under armatur / 1,6 meter  400 lux 465 lux 

A3 Detaljarbete / Under armatur / 1,14 meter  411 lux 520 lux 

A4  Montering / Nära under armatur / 0,66 meter  

Plocka delar / Nära under armatur / 1,3 meter  

220 lux 
340 lux 

570 lux 
577 lux 

A5 Montering / Under armatur / 1,2 meter  450 lux 657 lux 

A6 Montering på sida / Ej under armatur / 1,7 meter  411 lux 280 lux 

A7 Detaljarbete / Under armatur / 1,14 meter  319 lux 570 lux 

Golv Medelbelysningsstyrka 261,5 lux 402,1 lux 

Figur 7. Planvy och bilddokumentation från undersökningsområdet 
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Dokumentation av experimentell situation 

Den experimentella undersökningen som genomfördes i det tidigare beskrivna området pågick 

i sammanlagt fyra veckor. Under den perioden var två och en halv veckor aktiva 

undersökningsveckor (se figur 8). Under undersökningsvecka 1 utvärderades den befintliga 

belysningsanläggningen och under undersökningsvecka 2 utvärderades den nya 

belysningsanläggningen med de inlånade LED armaturerna. Efter undersökningsvecka 2 

monterades armaturerna ner igen och en uppföljning gjordes för att se ifall resultaten blev 

annorlunda gällande den befintliga belysningsanläggningen efter att den nya suttit upp i 

två veckor.  Utvärderingen genomfördes med hjälp av en enkät (se bilaga 7) som

personalen fyllde i två gånger i veckan.   

För att undvika Hawthorneeffekten (Adair, 1984) sattes den nya belysningen upp under en 

helg då de anställda inte var på plats, den fick sedan sitta upp under en veckas tid för att de 

anställda skulle vänja sig vid den innan de besvarade enkäten. På så vis blev resultaten mer 

trovärdiga.  

Figur 8. Illustration av undersökningsperiodens uppdelning. 

I undersökningsområdet monterades 6 stycken LED armaturer på en effekt av 80W. De 

befintliga 12 armaturerna släcktes ner för att ljuset från de nya armaturerna skulle hamna i 

fokus. I det omkringliggande området runt undersökningsområdet behölls de befintliga 

armaturerna tända för att det skulle bli mer naturligt med det omkringliggande ljuset. De nya 

armaturerna monterades mellan de nedsläckta armaturerna i undersökningsområdet, på 

monteringslinan som sitter på en höjd av 5 m. Med den nya belysningen ökade 

medelbelysningsstyrkan till 402 lux, dvs ca 150 lux mer än vad den befintliga 

belysningsanläggning gav (se bilaga 3). Medelbelysningsstyrkan för arbetsstationerna blev 

504 lux med den nya belysningen, dvs ca 140 lux mer än vad den befintliga 

belysningsanläggning gav.  

Även den nya belysningen utvärderades med hjälp av PERCIFAL metoden av båda 

författarna (se bilaga 4). 
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Deltagare 

Till den experimentella undersökningen är det viktigt att ha så många deltagare som möjligt 

för att höja undersökningens reliabilitet (Patel och Davidsson, 2014).  I det valda 

undersökningsområdet arbetar det ca 10 personer på dagskiftet och 7 personer på 

kvällsskiftet. Arbetet utförs under två skift per dygn, det vill säga att ca 17 personer deltog i 

undersökningen. Undersökningsdeltagarna har spridd ålder och av olika kön. 

Enkät 

Enkäten (se bilaga 7) fylldes i av undersökningsdeltagarna två gånger under varje 

undersökningsvecka och en gång under uppföljningsveckan. Det som utvärderades var ljuset 

och arbetsergonomin med den befintliga belysningsanläggningen jämfört mot den nya 

belysningsanläggningen. De frågor som rör utvärdering av ljuset grundas i PERCIFAL- 

metoden (Klarén, 2011) och BELUPP-metoden (Küller, 1993). De frågor som rör arbetsmiljön 

och arbetsergonomin utvärderas med hjälp av de egenformulerade frågorna som grundas i de 

intervjuer som genomfördes i tidigare skede. Frågorna och svarsalternativen var fasta, det vill 

säga, en hög strukturering och standardisering (Patel och Davidsson, 2014). 

Svarsalternativen var framlagda som olika påståenden som undersökningsdeltagaren fick 

välja ett utav (se bilaga 7). Enkäten innehöll även en sista fråga med utrymme för öppet 

svarsalternativ som gav undersökningsdeltagarna möjlighet att svara fritt. 

Då enkäten bygger på frågor innebär det att trovärdigheten påverkas av 

undersökningsdeltagarna villighet att svara på frågorna. Det var därför viktigt att 

undersökningsdeltagarna förstod vikten av undersökningen och fyllde i enkäten på ett seriöst 

sätt. Undersökningsdeltagarna motiverades till detta genom att studiens nytta förklarades på 

ett tydligt sätt, utan att avslöja för mycket av tillvägagångssättet.  En genomgång av enkäten 

och undersökningen hölls även med chefen och samordnaren för området. På så vis kunde 

undersökningsdeltagarna ha en direkt dialog med chef eller samordnare ifall några frågor 

skulle uppstått. Dessa kunde i sin tur direkt höra av sig till författarna ifall oklarheter uppstått, 

vilket i sin tur ökade reliabiliteten (Patel & Davidsson, 2014). 

3.2.3 Energianvändning 

LCC 

LCC har valts som metod för att jämföra det olika belysningsanläggningarnas 

livscykelkostnader. Kalkylen är beräknad på 25 år, grundas i ett elpris på 0.5 kr/W, har en årlig 

realränta på 7% och har en årlig energiprisökning på 2%. Underhållsintervallet är tre år (IVAN 

2018) för den befintliga belysningsanläggningen och 10 år för undersökningsanläggningen. 

Genom att göra LCC kalkyler för de olika belysningsanläggningarna kunde det fastslås vilken 

av belysningsanläggningarna som var mest energi- och kostnadseffektiv. Genom att ta 

totalkostnaden för den befintliga belysningen subtraherat med den nya belysningen, dividerat 

på 25 (år) fastslogs den årliga besparingen. Investeringskostnaden för den nya belysningen 

divideras med den årliga besparingen, på detta vis fastslogs pay-off tiden. Beräkningen är 

baserad på 12 st av de befintliga armaturerna och 6 st av undersöknings armaturerna.  
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LENI 

Genom att jämföra de LENI- tal som framtogs i DIALux (se bilaga 3) kunde det fastställas 

vilken belysningslösning som var mest energieffektiv. LENI som är en beprövad metod är ett 

medel för att visa vilken reduktion av energianvändningen man kan göra med exempelvis olika 

styrsystem, något som kommer tas upp i diskussionen. Genom att redovisa ett lågt LENI-tal 

och energianvändning för anläggningen bevisas det att arbetet aktivt strävar efter 

energieffektivisering (Franzell, 2013). 

3.3 Metodens relevans för frågeställningen 

För att kunna besvara frågeställningarna har examensarbetet utförts på ett systematiskt vis 

med förundersökningar, experimentell undersökning och med olika beräkningar (se bilaga 3) 

Förundersökningarna skedde i form av en benchmarking studie av armaturtillverkares utbud 

av industriarmaturer. I förstudien gjordes även beräkningar på hur en belysninglsösning, som 

klarar verksamhetens varierande flöde, skulle utformas. Genom detta besvarades 

frågeställningen, I vilken utsträckning kan en fast belysningsinstallation vara lämplig för en 

industriverksamhet med varierande flöde?. Förstudien är relevant för att kunna genomföra 

den experimentella undersökningen med hög kvalité.  

De kvalitativa intervjuerna som hölls på Fläkt Group AB höjer validiteten, då de som 

intervjuades representerar dem som sedan deltog i den experimentella undersökningen (Patel 

& Davidsson, 2014). För att ge intervjudeltagarna frihet i svaren hölls intervjun med en hög 

grad av standardisering och låg grad av strukturering. På så vis höjs även reliabiliteten i 

rapporten (Patel & Davidsson, 2014).  Med de svar som gavs i intervjuerna framkom det vad 

som var viktigt att fokusera på vid utformningen av enkäten. 

I den experimentella undersökningen var enkätfrågorna utformade med hög strukturering och 

standardisering (Patel & Davidsson, 2014), de täckte in och besvarade alla aspekter av 

frågeställningen, I vilken utsträckning påverkas trivseln i en industri med ljussättning av hög 

ljuskvalité?. 

Genom att sammanställa en LCC-kalkyl och LENI värden från DIALux för de olika 

belysningslösningarna, och sedan jämföra dem med varandra, kunde frågeställningen, Hur 

påverkas anläggningens energikostnad med en ny belysningsanläggning bestyckad med 

LED? besvaras.  

3.5 Analys av rådata 

Beräkningarna har gjorts per vecka och per fråga för enkäten. För att kunna sammanställa ett 

medeltal för hur undersökningsdeltagarna svarat numrerades svarsalternativen i efterhand 

med en siffra från 1 till 6, som i exemplet nedan (se tabell 3).  “Väldigt mörkt” motsvarar 1 och 

“Väldigt ljust” motsvarar 6. Genom att ta antalet svar per svarsalternativ, multiplicerat med den 

siffra som representerar svarsalternativet och sedan dividera totalsumman av alla produkter 

med det totala antalet svarande, kunde ett medelvärde fastslås (Walpole, 2016).  Medelvärdet 
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kan användas i jämförelse mot de andra undersökningsveckorna och hur 

undersökningsdeltagarna tillsammans upplevde belysningen.  

 
Tabell 3. Exempel på sammanställning av svar i enkäten från UV 1.  

Svar Nr på svar Antal svarande Värde 

Väldigt mörkt 1 1 1 

Mörkt 2 7 14 

Något mörkt 3 7 21 

Något ljust 4 2 8 

Ljust 5 17 85 

Väldigt ljust 6 0 0 

Meddeltal 3,8 34 129 
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4 Resultat och specificering 

I det här kapitlet finns svaren från de undersökningar som genomförts för att besvara 

frågeställningarna. Svaren gällande kvalitén redovisas i text och tabeller, medan svaren 

gällande arbetsmiljön och energianvändningen redovisas i diagram. I diagrammen redovisas 

först en jämförelse av enkätsvaren från de olika undersökningsveckorna, sedan redovisas ett 

medeltal från varje vecka. Staplarna för undersökningsvecka 1 har färgen blå , staplarna för 

undersökningsvecka 2 har färgen grön och staplarna för uppföljningsveckan har färgen gul. 

Sist i kapitlet redovisas LCC och LENI jämförelser i stapeldiagram och tabeller. De blå 

staplarna representerar den befintliga belysningen och de gröna staplarna representerar 

undersökningsbelysningen. De gula staplarna representerar uppföljningsveckan.  

4.1  Kvalité  

4.1.1 Armaturförslag (Vilka resultat armaturer måste uppfylla) 

Resultatet, av den benchmarking studie som genomfördes, blev att tre armaturer anpassade 

för ändamålet valdes ut (se bilaga 5). En tabell (se tabell 4) fylldes i med ljustekniska 

egenskaper och gjorde jämförelsen lättöverskådlig. Efter kontakt med företagen gavs 

möjlighet att låna in armatur 1 till den experimentella undersökningen. Sett till undersökningen 

och målet att uppnå en tillräcklig ljusnivå på alla arbetsstationer ansågs armatur 1 hade bäst 

ljustekniska egenskaper (se tabell 4). Detta gällande verkningsgrad, ljusflöde och effekt av de 

tre jämförda armaturerna. Armatur 2 och 3 hade bäst tekniska egenskaper gällande IP, och 

MacAdam. 

Tabell 4. Sammanställning av armaturdata för armaturer anpassade för ändamålet 

Armatur  Färgtemperatur, 
Kelvin 

Verkningsgrad 
lm/W 

Ljusflöde 
lm 

Effekt 
W 

Ra MacAdam 

Befintlig armatur bestyckad med 2 x T8 58W lysrör 

4000K 87 lm/W 10.480 lm 120W Ra80 - 

Armatur 1 

4000K 144 lm/W 12.600 lm 88W Ra80 4 

Armatur 2 

4000K 134 lm/W 12.078 lm 90W Ra80 3 

Armatur 3 

4000K 125 lm/W 15.053 lm 120W Ra80 3 
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4.1.2 Beräkningar flexibilitet 

Medelbelysningsstyrkan med de olika armaturerna (se tabell 5) påverkades inte av var 

arbetsstationerna var placerade. Det kunde även fastställas att medelbelysningsstyrkan samt 

belysningsstyrkan för arbetsytan var tillräckligt hög för att klara kraven med alla testade 

armaturer, oavsett layout (se bilaga 2).  

Tabell 5. Medelbelysningsstyrkan från DIALuxberäkningar 

Armatur Medelbelysningsstyrka  (lux) 

Armatur 1 558 lux 

Armatur 2 576 lux 

Armatur 3 545 lux 

4.2 Arbetsmiljö 

4.2.1 Intervju 

I de intervjuer (se bilaga 1) som genomfördes på Fläkt Group AB framkom det att 

belysningsstyrkan (255 lux) inte är tillräcklig i dagens belysningsanläggning. Av de fyra 

personer som intervjuades hade hälften tidigare erfarenhet av att arbeta med belysning och 

den andra hälften hade det inte. På frågan om personen har reflekterat över dagens belysning 

var svaret av samtliga fyra Ja. Ljuset upplevdes otillräckligt och att det är bristfälligt på vissa 

arbetsstationer. När ljuskällorna byts så att alla fungerar är det stor skillnad på ljusskvalitén. 

Det framkom även att belysningen i deras arbetsmiljö inte är tillräckligt riktad till den plats där 

arbetet utförs och det på så vis upplevs för mörkt. På frågan “Hur mycket påverkar belysningen 

din prestation i arbetet på en skala mellan Inget 1 2 3 4 5 Mycket?” Blev svarets medelvärde 

en 4. Det framkom även att det generellt var en negativ inställning till dagens 

belysningslösning bland de anställda och att de önskade att den skulle förbättras. Exempel på 

negativa effekter som uppstod, enligt intervjupersonerna, var huvudvärk, otillräcklig ljusnivå 

och att många armaturer och lysrör ofta är trasiga. Det framkom även att höjd sjukfrånvaro är 

en negativ följd som uppstår från ansträngande belysning. Hälften av personerna hade 

framlagt sina åsikter om belysningen till skyddsombud eller till sin chef.  

Personerna som intervjuades fick frågan “Hur skulle en bra belysningslösning se ut för dig?”. 

De önskade bland annat en armatur på en arm för att kunna flytta med i arbetet. Gärna också 

med möjlighet till justering av ljusnivå. Detta för att det saknas punktbelysning på arbetsbordet. 
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4.2.2 Percifal-utvärdering 

Befintlig belysning 

Vid författarnas utvärderingen av den befintliga belysningen var den spontana upplevelsen att 

ljuset är grumligt och diffust med en varm ljusfärg. Ljuset gjorde ytfärgerna naturliga men 

grumliga. Båda utvärderarna upplevde trötthet efter kort vistelse i lokalen. Ljusnivå var låg och 

gynnade inte synuppgiften. Ljuset var jämnt fördelat i sin helhet. Armaturerna placerade på 

lina fördelade över lokalen, men vissa var placerade över hyllor eller bakom föremål. Vissa 

armaturer orsakade bortfall av ljus där det var trasiga ljuskällor. Det upplevdes inte som den 

befintliga belysningen gav påtagliga eller störande skuggor. Endast vissa ljusfläckar uppstod 

från infallande dagsljus i lokalen. Det blankmålade golvet samt blanka ytor på inventarier och 

produkter gav reflektioner. Där fanns ingen störande bländning (se bilaga 4). 

Undersökningsbelysning 

Den spontana helhetsupplevelsen av undersökningsbelysningen var att den kändes renare 

och att ljuset hade ett klarare sken. Ljusnivån upplevdes  högre och mer lämplig för de 

arbetsuppgifter som utförs i lokalen. Ljuset var jämnt fördelat men det blev tydliga och skarpa 

skuggor både från inventarier och människor. Ljusfärgen var naturlig åt det varmare hållet. 

Ytfärgerna upplevdes tydligare och klarare än i den befintliga belysningen. Det fanns inte 

heller några störande ljusfläckar, endast vissa ljusfläckar från infallande dagsljus. På de delar 

där golvet är nymålat är det blänk. Vissa material vid monteringen är även blanka, dock 

upplevs det inte störande. Utvärderarna upplevde ingen påtaglig bländning (Se bilaga 4). 

Under Undersökningsvecka 1 fick undersökningspersonerna utvärdera den befintliga 

belysningen. I Undersökningsvecka 2 utvärderades den inlånade belysningen, LED armaturer 

med modern teknik. I Uppföljningsveckan fick undersökningspersonerna igen utvärdera den 

befintliga belysningen. Undersökningspersonerna var inte informerade om vilken belysning de 

utvärderade under de olika veckorna. För dem kallades det scenario 1, scenario 2 och 

scenario 2. 

4.2.3 Enkätsammanställning
I diagrammet (se figur 9) syns sammanställningen av medelvärdet för var fråga om hur ljuset 

upplevs. Sammanställningen av resultat grundas i en jämförelse av alla svar per fråga 

i enkäten (se bilaga 8). Det ord som står under vardera stapelsamling är det ord

som representerar frågan om ljuset.  
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Figur 9. Diagram som jämför medelvärde sammanställt från enkätsvar alla veckor 

 

Skuggorna under UV 1 upplevs i medelvärde som 3,6 och är då närmast Något mjuka (4). 

Under UV 2 och UFV var upplevelsen närmare Något mjuka (4) då medelvärdet låg på 4 

respektive 3,9.  

 

Under UV1 och UV 2 hamnade medeltalet för upplevda reflektioner på 3,5 vilket är mitt 

emellan Aningen reflekterande (3) och Aningen matt (4). Under UFV blev medelvärdet en 4 

vilket motsvarar ningen matt. 

 

Undersökningsdeltagarna hade uppfattningen att ljuset var mest naturligt under UV 2 då 

medelvärdet hamnade på 4,6 och var då närmast Naturligt (5). Medans medlevärdena för UV 

1 och UFV var jämnt på 3,8 respektive 3,9, vilket är närmast Mindre naturligt (4). 

 

För UV 2 blev medelvärdet för upplevelsen av diffust eller fokuserat ljus 4,6 och därav 

upplevdes det som fokuserat då det var närmast Fokuserat (5). För UV 1 blev medelvärdet 

3,5 och för UFV blev det 3,8. Detta innebär att ljuset upplevdes Mindre fokuserat (4) dessa 

veckor, men också Mindre diffust (3) för UV 1. 

 

Upplevelsen av ljusfärgen under UV 1 blev medelvärde 2,8, det innebär att ljuset upplevdes 

Lite kallt (3), under UFV upplevdes ljuset något varmare än UV 1 då medeltalet hamnade på 

3,3. Under UV 2 blev medelvärdet 3,6 och därav Lite varmt (4). 

 

Ljuset upplevdes Lite behagligt (4) under UV 1 och UFV, båda veckorna fick medelvärde 3,9. 

Under UV 2 var medelvärdet 4,5 och då närmare Behagligt (5). Därför upplevdes ljuset 

behagligare under UV 2. 

 

Upplevelsen under UV 1 och UFV för hur ljust belysningen upplevdes var jämn, medeltalen 

hamnade på 3,7 respektive 3,8 och upplevdes därför Något ljust (4). Under UV 2 hamnade 

medelvärdet på 4,7 Ljust (5) och upplevdes därför ljusare denna vecka en de andra två 

veckorna.  
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Sammanställning svar på frågeställning med öppna svar 

 

Undersökningsvecka 1(UV1): 

Har du några övriga tankar och synpunkter? 

 

- Arbetar i mörker, jobbigt för ögonen och man blir trött fort. Behövs bättre belysning. 

- Behövs bättre belysning för att kunna jobba i tillfredsställande miljö, både för utfört 

arbete och för synen. 

- Det behövs bättre belysning! 

- Behövs bättre ljus. Man blir trött av att stå i mörker, man måste anstränga ögonen för 

att fokusera på arbetet. 

- Flashlights on the tools sometimes bother my eyes. 

 

Undersökningsvecka 2: 

Har du några övriga tankar och synpunkter? 

- Enskild lampa för varje monteringsbord 

 

Uppföljningsvecka:  

 

Har du några övriga tankar och synpunkter?  

- Behövs ljusare belysning, fortfarande mörkt 

- Hade behövts bättre belysning över arbetsbänkar 

- Detta var det sämsta scenariot 

- Obehagligt och ansträngande för ögonen  

 

Svar på uppföljningsfrågorna.  

 

Visste du vad som studerades under de olika veckorna?  

- Nej. 

- Belysningen 

- Ljuset 

- Ja, belysningen 

 

Visste du vad som ändrats mellan de olika veckorna? 

- De vanliga lamporna släcktes 

- Det blev ljusare under andra veckan 

- Byte av armaturer 

- Det blev ljusare och bättre andra veckan 

- Sista veckan undrade jag vart är mina lampor? 

- Utifrån såg det trevligare ut i undersökningsområdet med de nya lamporna 

- Skönare och inte så ansträngande med andra belysningen. Det är som när man har 

dålig syn och sätter på sig glasögon. Det är en väldigt avslappnande och skön 

känsla.  

- Lättare att fokusera med de nya lamporna 
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4.3 Energianvändning 

4.3.1 LCC  

I tabell 6 visar sammanställningen från LCC-analysen (se bilaga 6) att den stora kostnaden 

för en ny belysningsanläggning hade blivit investeringskostnaden. Energikostnaden för en ny 

belysningsanläggning blir lägre än den befintliga belysningen. Driftkostnaderna i en 

installation med LED är här en fjärdedel av befintliga belysningens driftkostnader. Det går att 

se jämförelsen mellan de två belysningsinstallationerna i figur 10. Pay-off tiden för den nya 

belysningsanläggningen är 7,2 år.   

Totalt:  

Befintlig belysning  - 195 100 SEK

Undersökningsbelysning - 76 400 SEK

Tabell 6. Sammanställning av värden från LCC-beräkning 

presenterat i Svenska kronor 

Befintlig belysning Undersökningsbelysning 

Investeringskostnader 6360 26630 

Energikostnader 51517 15470 

Ljuskällekostnader 123579 32820 

Driftkostnader 188764 49747 

Figur 12. Diagram som jämför värden från LCC-beräkning 
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4.3.2 LENI 

Jämfört med dagens belysningslösning som har ett LENI-tal på 44 kWh/m2 per år så går det 

enligt dessa beräkningar att minska energianvändningen till en fjärdedel om armatur 1 

installeras.  

 
Tabell 7. Sammanställning av LENI från DIALux beräkningar 

Rekommendation 
enligt Ljus & Rum 

44 kWh/m2  per år 

 

Befintlig Belysning 29  kWh/m2  per år 

Armatur 1 11 kWh/m2  per år 

Armatur 2 12 kWh/m2  per år 

Armatur 3 15 kWh/m2  per år 
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras den metod som använts samt de resultat som framkom i den 

experimentella undersökningen och beräkningarna. 

 

Fortsatt i kapitlet kommer Undersökningsvecka förkortas UV och uppföljningsvecka UFV. 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka I vilken utsträckning  en  fast belysningsinstallation 

kan vara lämplig för en industriverksamhet med varierande flöde, i vilken utsträckning trivsel 

påverkas i en industri med god ljuskvalité, samt   hur anläggningens påverkas energikostnad 

med en ny belysningsanläggning bestyckad med LED. Frågeställningarna diskuteras här med 

utgångspunkt i studiens resultat samt tidigare forskning.  

 

5.1.1 I vilken utsträckning kan en fast belysningsinstallation vara lämplig 

för en industriverksamhet med varierande flöde? 

I den benchmarketingstudie och de beräkningar som genomfördes i DIALux framkom det att 

armaturer med bred spridningsvinkel var mest lämplig för ändamålet.  I industrilokaler är det 

viktigt att belysningen fungerar både till allmänljus och arbetsljus, för att gynna synergonomin 

(AFS 2009:2). Detta är även något som framkom i intervjuerna (se bilaga 1). Genom att 

armaturerna har ett högt ljusflöde och bred spridningsvinkel fungerar de såväl till 

allmänbelysning som till arbetsbelysning. Enligt Svensk standard (2013) är kravet på 

arbetsbelysning i industri 500 lux, något som inte uppfylldes under UV 1 och UFV. Under UV 

2 då undersökningsbelysningen var monterad uppfylls kraven och hade en marginal på ca 50 

lux. För att en belysningslösning ska klassas som välfungerande krävs det att den fungerar 

både visuellt och fysiskt (Knave, 1984). Knave (1984) skriver att det är viktigt att anpassa 

arbetsplatsen för den anställde. Detta bekräftades även under under UV 2. Då alla kraven var 

uppfyllda upplevde även undersökningsdeltagarna en förbättring av arbetsplatsen, något som 

kommer förklaras mer ingående under rubrik 5.1.2. 

 

Båda belysningslösningarna som utvärderades hade samma grad av färgåtergivning, dock 

upplevde både författarna och undersökningsdeltagarna att belysningen under UV 2 var mer 

naturlig. Genom en god färgåtergivning gynnas både säkerheten och välbefinnandet (Franzell, 

2013). 

 

För att optimera belysningen ytterligare är en styrning som går att programmera om att 

föredra. Genom att till exempel dela upp armaturerna i lokalen i olika grupper och scener med 

hjälp av ett DALI-system kan användningen anpassat till det faktiska ljusbehovet (Franzell, 

2013).  
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5.1.2 I vilken utsträckning påverkas trivsel i en industri med god 

ljuskvalité?  

Efter intervjuerna och den experimentella undersökningen visas ett resultat som tyder till att 

belysningen som var installerad under UV 2 upplevdes naturligare, mer fokuserat, varmare 

och behagligare än i ljuset som var installerat under UV 1 och UFV. Andra aspekter, såsom 

skuggbildning och reflektion, upplevdes relativt lika under alla undersökningsveckorna. Inga 

av de tidigare nämnda aspekterna upplevdes bättre under UV 1 eller UFV.  

Varför ljuset under UV 2 upplevdes mer naturligt framkommer inte i studien. Tidigare 

forskningar visar att varmt ljus upplevs mest naturligt då det går att jämföra med elden 

(DiLaura et al., 2011). Andra studier visar dock att ett kallare ljus upplevs mest naturligt då det 

går att jämföra med dagsljuset (Fridell Anter & Klarén, 2014). Under UV 2 hade ljuset en 

neutral ljusfärg (4000K) som enligt undersökningsdeltagarna upplevdes varmare än tidigare 

belysning. Att det upplevdes både varmt och naturligt kan då alltså bero på att 

undersökningsdeltagarna har haft elden som en referens. Under UV 2 hade även ljuset en 

bättre ljuskvalité än ljuset under UV 1 och UFV. Genom att färgåtergivningen var bättre var 

ljuset mer likt dagsljuset som är det ljus som återger färger på det mest korrekta sättet. Om 

undersökningsdeltagarna jämförde ljuset med elden eller dagsljuset framkommer inte i 

studien. Enligt författarnas mening är det positivt med ett naturligt ljus. Detta bekräftas även i 

studien då undersökningsdeltagarna upplevde ljuset under UV 2 mer behagligt.  

Tidigare studier har visar att ljuskontraster kan höja trivseln och ljukvalitén (Häggström & Wijk, 

2014). Enligt författarnas utvärdering av rummet (se bilaga 4) upplevs ljuset under UV 2 mer 

kontrastrikt genom att skuggorna upplevs starkare. Enligt undersökningsdeltagarna upplevdes 

skuggbildningarna ungefär lika under alla undersökningsveckor, ändå upplevdes ljuset i UV 2 

mer behagligt. När undersökningsperioden var avslutad ställdes även två uppföljningsfrågor 

till ett urval av undersökningsdeltagarna. Ett möjligt svar, som framkom angående varför ljuset 

kändes mer fokuserat under UV 2, var att undersökningsdeltagarna kände att de hade lättare 

att fokusera på sitt arbete. Ordet Fokuserat bedömdes alltså möjligen inte utifrån ett 

belysningsperspektiv utan hur undersökningsdeltagarna kände sig.   

5.1.3 Hur påverkas anläggningens energikostnad med en ny 

belysningsanläggning bestyckad med LED? 

I beräkningen av LCC framkommer det att den stora kostnaden i en ny belysningsinstallation 

är investeringskostnaden. Genom att energianvändningen minskar till följd av att armaturerna 

har en mindre effekt samt att mängden armaturer halveras, återbetalas investeringskostnaden 

efter 7,2 år. Detta bidrar till att effektivisera och minska energianvändningen för just industrin 

(Nehler, 2018). Att upprätta en LCC för att kunna påvisa dessa siffror är en fördel vid 

planeringen av en ny belysningsinstallation då det går att bevisa att besparingar uppfylls. Om 

det finns hinder i ekonomin för eventuella investeringar är det till fördel att kunna hänvisa till 

dessa siffror. Med dem går det att informera organisationen att en investering kan vara en 

fördel då den visar på vinster under belysningsinstallationens livstid. På så sett ser 

organisationen en ekonomisk vinning i investeringen (Sorrell et al., 2000. Velthuijsen, 1995). 

Energikostnad och investeringskostnad är de tre viktigaste komponenterna i en LCC 

beräkning (Jernkontoret, 2018). I jämförelsen mellan beräkningarna för de båda 
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belysninginstallationerna i undersökningen, går det att urskilja att energikostnaden för 

belysningsinstallationer med LED armaturer ligger på nästan en tredjedel jämfört med den 

befintliga belysningen.  

 

Utöver de ekonomiska vinsterna som skulle göras med den nya belysningsinstallationen bidrar 

den även till andra vinningar (International Energy Agency, IEA, 2018). Dessa typer av 

vinningar kallas för NEBs eller mervärden som det heter på svenska. Exempel på mervärden 

är ökad produktion och säkrare arbetsförhållanden (Worell et al., 2003). Detta styrks även i 

forskning som visar att belysning av bättre ljuskvallite och högre ljusnivå gynnar 

produktiviteten och trivseln (Daurat, 1993., Franzell, 2013).  

 

En lysdiod är redan 50% mer effektiv än ett lysrör. För att se till verkningsgraden (lm/W) går 

det att få ut mer ljus av var ljuskälla ur en LED armatur än T8-lysrör, vilket minimerar antalet 

armaturer som krävs för att nå upp i rätt ljusflöde (Franzell, 2013). I LENI beräkningarna (se 

bilaga 3) framkommer den totala skillnaden för energiförbrukningen (kWh/år och m2) i 

industrilokalen. För att få en ännu lägre energiförbrukning är det en fördel att anpassa 

belysningsinstallationen till att belysningen endast används där arbete utförs. I dag finns 

många välutvecklade styrsystem som kan kopplas upp mot armaturerna och bilda grupper. 

Det går även att styra enskilda armaturer för att koppla ur dem som eventuellt hamnat bakom 

inventarier vid en ommöblering. Ger armaturen inget funktionellt ljus är det bättre att låta den 

vara släkt under tiden för denna typ av layout. Reglerbara ljusmiljöer ger en stor 

energieffektivisering och det går med fördel att styra ljusflödet efter dagsljuset (Franzell, 2013). 

Behovet av det artificiella ljuset under dagen är inte lika stort ifall solen skiner in genom fönster 

eller eventuella solatubes. Därför går det att minska energianvändningen dagtid med hjälp av 

dagsljusstyrning. Även i de lokaler eller på de ytor där ingen har vistats under en längre tid 

kan ljuset med fördel dimras ned till en lägre effekt med hjälp av från- eller närvarostyrning. 

Då kan ljuset användas igen när någon vistas i miljön (Franzell, 2013). 

 

5.2 Metoddiskussion  

Studiens reliabilitet stärks av att PERCIFAL, som är en beprövad metod,  har använts till den 

visuella utvärderingen av rummet (Klarén, 2011). Studien har endast undersökt ett 

arbetsområde, om det funnits möjlighet att undersöka flera arbetsområden hade studiens 

validitet ökat. Ett större antal deltagare i undersökningen hade ökat trovärdigheten för 

resultatet (Klarén, 2011). Intervjuerna som genomfördes till grund för enkäten genomfördes 

med fyra personer, att intervjua fler personer hade kunnat stärka validiteten. För att höja 

trovärdigheten i enkätsvaren samt för att minimera Hawthornseffekten, monterades 

undersökningsbelysningen en veckan innan UV 2 genomfördes (Gale, 2004). 

Belysningsinstallationen har planerats för att klara Svensk standards krav och 

rekommendationer. Genom att uppfylla de krav och rekommendationer som ställs kan 

rapporten användas vid planering av ny belysningsinstallation i industrilokaler.   

 

Då arbetet har varit omfattande har en hög strukturering varit en viktigt del av hela arbetet.  

För att struktureringen skulle upprätthållas krävdes god kommunikation, vilket från vissa parter 

var bristfällig. På grund av dessa kommunikationsbrister uteblev viktig information angående 

angående ändringar på undersökningsområdet. Hade författarna underrättats snabbare hade 



33 
 

revideringar kunnat genomföras med högre kvalité. En annan lösning hade kunnat vara att 

författarna erhållits en arbetsplats på företaget och på så sätt ständigt varit närvarande i 

processen.  

 

Den experimentella undersökningen genomfördes i samarbete med elektriker anställda på 

Fläkt Group AB. Genom elektrikernas kompetens möjliggjordes en professionell installerad 

undersökningsbelysning. Eftersom undersökningen genomfördes i en verklig industrimiljö 

med personal från industrin stärktes rapportens reliabilitet. Hade undersökningen genomförts 

i en riggad industrimiljö hade resultatet kunnat se annorlunda ut. En riggad undersökning hade 

även varit mer tidsbegränsad för undersökningstillfället och inte kunnat sträcka ut sig på en 

så stor tidsperiod som var möjlig i den verkliga miljön. Dock hade en riggad 

undersökningsmiljö varit mer kontrollerad gällande undersökningsdeltagarna och 

utformningen av området.  

 

Studiens reliabilitet hade kunnat öka genom att fler armaturer testats i den verkliga 

undervisningsmiljön. Reliabiliteten hade även ökat ifall undersökningen pågått under en längre 

period. Studie bygger på att en bredstrålande armatur testats, det hade även varit intressant 

att jämföra ifall olika spridningsvinklar påverkar upplevelsen av ljuset. Valet att undersöka en 

typarmatur gjordes för att få en rimlig omfattning på rapporten och en rimlig tidsperiod. 

 

LCC och LENI beräkningar stärker rapportens validiteten eftersom det redan är väl beprövade 

metoder som används i belysningsbranschen. Hade fler anläggningar jämförts hade det 

stärkts rapportens resultat.  

 

För att reducera energianvändningen i industrianläggningen kan armaturer och ljuskällor bytas 

ut till nyare och modernare teknik. Utöver det kan styrsystem installeras för att främja 

brukarvänligheten samt för att ytterligare reducera energianvändningen och på så vis även 

minska miljöpåverkan. Genom styrsystem, gruppera armaturer, kan inställningar för 

belysningen ändras för att följa ändringar i arbetsplatsens layout. Från- och närvarostyrning 

reglerar belysningen till att användas när arbete pågår på ett område och på så vis reducera 

energianvändningen. Dagsljusstyrning kan användas för att optimera belysning dagtid. Med 

konstantljusstyrning kan god ljuskvalité upprätthållas under en längre period och armaturens 

livslängd kan förlängas.  
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6. Slutsats, åtgärdsförslag och rekommendationer

Genom den metod som tagits fram för behovskartläggningen har studien syfte uppfyllts. 

Förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas vid olika problem har har ökat genom 

processen för rapporten. Nedan presenteras slutsatser och åtgärdsförslag följt av 

rekommendationer för vidare forskning.   

6.1 Slutsats 

Efter sammanställningen av kvalité, arbetsmiljö och energianvändning kan följande slutsatser 

dras: 

● Med en bredstrålande LED armatur förbättras omgivningsljuset och platsbelysningen

på arbetsstationerna.

● En nyinstallation med ny belysningsteknik ger en behagligare upplevelse av ljuset

och en bättre ljusmiljö på arbetsplatsen.

● Personerna som deltog i undersökningen upplevde ljuset mer behagligt då det hade

en högre belysningsstyrka och var mer fokuserat

● En industri med varierande flöde har behov av en belysningsinstallation som kan

både vara fast men också ha möjlighet att styras om efter behov.

● Undersökningsbelysningen upplevs behagligare och det blev en bättre ljusmiljö på

arbetsplatsen då det hade en högre belysningsstyrka och var mer fokuserat.

6.2 Åtgärdsförslag 

Genom att arbeta efter den egenframtagna metoden för behovskartläggning kunde olika 

åtgärdsförslag tas fram. Behovskartläggningen kan även användas som en lathund och 

underlag vid ljusplanering i industrier. Se bilaga 9 för mer detaljerad information om lathunden. 

6.3 Rekommendationer för vidare forskning 

Då denna rapport är skriven som ett examensarbete finns det stor potential för vidare 

fördjupad forskning i ämnet. Under studiens gång dök andra intressanta frågor upp. Nedan 

följer förslag på vidare forskning, dessa hade varit intressanta att fördjupa sig.   

● Undersöka med fler armaturer installerade parallellt över arbetsområdet.

● Undersöka hur andra färgtemperaturer påverkar personalens prestation och trivsel.

● Undersöka hur dagsljusinsläpp via fönster eller dagsljuslänkning kan påverka

upplevelsen av ljuset i en industrilokal.

● Undersöka om belysningen behöver regleras på individnivå, där till exempel ålder

spelar in.

● Undersöka om det finns installationsmöjligheter för flyttbara takarmaturer.

● Undersöka platsinstallerad belysning, vilka olika former finns och vad passar bäst för

olika arbetsuppgifter.
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Intervju Bilaga 1
Sida 1/4

Intervju 

Beskrivning av formulär

Vilken befattning har du på Fläkt Woods AB?

Kort svarstext

Hur länge har du arbetat på företaget?

Kort svarstext

Vilken är din arbetsuppgift?

Kort svarstext

Intervju 

FRÅGOR SVAR



Intervju
Bilaga 1
Sida 2/4

Har du för tidigare erfarenhet angående ljus?

Ja

Nej

Om ja på ovanstående fråga, vad för 

erfarenheter? 

Lång svarstext

1 2 3 4 5

Hur viktigt anser du att belysningen är för din 

prestation i arbetet?

Har du re ekterat över den be ntliga 

belysningen i industrin?

Ja

Nej



Intervju Bilaga 1
Sida 3/4

Vad speci kt har du re ekterat över med 

belysningen?

Lång svarstext

Har du någon gång lagt fram dina åsikter 

angående belysningen till skyddsombud eller till 

din chef?

Ja

Nej 

Om ja, vad har du haft för åsikt?

Lång svarstext

Uppfattar du att det pratats bland de anställda 

angående belysningen? 

Ja

Nej



Intervju Bilaga 1
Sida 4/4

Om ja, vad är en vanlig kommentar som kan 

förekomma?

Lång svarstext
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

716 166 1432 0.23 0.12

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

505 402 676 0.80 0.59

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

95.7 89.9 98.2 0.94 0.92

Armatur 1 

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor

Bilaga 3 sida 1/8



Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

716 166 1432 0.23 0.12

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

632 377 1594 0.60 0.24

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

95.7 89.9 98.2 0.94 0.92

Armatur 1

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

716 166 1432 0.23 0.12

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

544 426 772 0.78 0.55

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

95.7 89.9 98.2 0.94 0.92

Armatur 1

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

704 141 1211 0.20 0.12

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.764 m

467 370 824 0.79 0.45

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

74.3 66.9 75.9 0.90 0.88

Armatur 2

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

707 141 1219 0.20 0.12

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

690 429 1087 0.62 0.39

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

74.3 66.9 75.9 0.90 0.88

Armatur 2

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

575 125 1650 0.22 0.08

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

832 383 1874 0.46 0.20

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

66.6 57.7 69.8 0.87 0.83

Armatur 3

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

575 125 1650 0.22 0.08

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

428 367 546 0.86 0.67

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

66.6 57.7 69.8 0.87 0.83

Armatur 3

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Rum 1

Ljus rumshöjd: 2.800 m, Reflektionsfaktor: Tak 70.0%, Väggar 50.0%, Golv 34.2%, Underhållsfaktor: 0.80

Allmänt
Yta Resultat Medel (Börvärde) Min Max Min./mellan Min./Max.

1 Undersökningsområdet Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.250 m

575 125 1650 0.22 0.08

2 Arbetsyta Horisontell belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.814 m

380 361 440 0.95 0.82

3 Lagerhylla Vinkelrät belysningsstyrka [lx]
Höjd: 0.950 m

66.6 57.7 69.8 0.87 0.83

Armatur 3

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Rum 1 / Resultatsammanfattning ytor
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Egen visuell utvärdering av området 
Befintlig belysning 

Fråga Lina Christina 

Din spontana helhetsupplevelse av 
rummets karaktär och stämning.  

Jag upplevde att rummet kändes     
väldigt diffust, nästan lite disigt. När      
vi gått igenom anläggningen kände     
jag mig lite trött. Så jag kan bara        
tänka mig hur det upplevs för de som        
arbetar där dagligen.  

Rummet har en grumlig ljusbild som      
gör det svårt för ögat att fokusera       
på detaljer.  
Jag upplever trötthetskänsla redan    
efter att ha vistats i rummet endast       
en kort stund.  

Ljusnivå För låg för de arbetsuppgifter som      
ska utföras. 

Lägre ljusnivå som kändes grumlig. 

Ljusfördelning Väldigt jämn Jämnt i helhet, men armaturerna är      
dåligt fördelad för vart ljuset behövs      
och till hur rummet är möblerat. 

Skuggor Upplevde inga påtagliga skuggor. Jag upplevde mjuka, mindre    
störande skuggor. 

Ljusfläckar Ljusfläckar från infallande dagsljus    
på vissa ställen, men inga från något       
artificiellt ljus.  

Upplevde inga direkt ljusfläckar. 

Reflexer/blänk golvet är nymålat på vissa delar av       
lokalen, där är det väldigt blank.      
Vissa material vid monteringen är     
även blanka, dock upplever jag inte      
att de är störande.  

Delar av golvet samt material i      
inredning och produktionsmaterial   
gav blänk. Golvet upplevs till viss      
del störande med den skarpa     
reflektionen av ljuset 

Bländning upplevde ingen påtaglig bländning. Upplevde ingen specifik bländning. 

Ljusfärg Varm Varm och murrig, gjorde ljuset     
grumligt. 

Ytfärger Jag tycker att ytfärgena återgavs på      
ett relativt naturligt vis. Dock lite      
grumliga.  

Grundfärgerna på rummets väggar    
och tak hade en ljus naturlig ton.       
Detta bröts av med onaturliga gula      
och blå färger som användes för att       
markera bla truckgångar och    
arbetsytor.  
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Undersöknings belysning 

Fråga Lina Christina 

Din spontana helhetsupplevelse av 
rummets karaktär och stämning.  

Området med den nya belysningen 
upplevs mycket ‘’klarare’’ än där den 
gamla belysningen sitter uppe.  

Undersökningsytan har ett renare    
och klarare sken.  

Ljusnivå Hög, lämplig för arbetet Lite högre och tydligare sken 

Ljusfördelning Jämn I helhet jämn och bra 

Skuggor Upplevde att skuggorna var väldigt     
skarpa 

Tydliga skarpa skuggor pga    
nödlösningen med montering av    
armaturer på en rad isf i en kvadrat 

Ljusfläckar Ljusfläckar från infallande dagsljus    
på vissa ställen, men inga från något       
artificiellt ljus.  

Inget som jag upplever från     
belysningen, men det faller vissa     
ljusfläckar på golvet från dagsljuet 

Reflexer/blänk Golvet är nymålat på vissa delar av       
lokalen, där är det väldigt blank.      
Vissa material vid monteringen är     
även blanka, dock upplever jag inte      
att de är störande.  

Det finns vissa blanka material på      
monteringslinan som ger reflektion    
från det artificiella ljuset, inget     
störande blänk. Utöver det så målas      
golvet om ofta i en högblank ljusgrå       
färg som ger reflektioner i golvet. 

Bländning Upplevde ingen påtaglig bländning.    
Armaturerna är dock ganska skarpa,     
men ingen bländning upplevdes när     
man inte kollade upp i armaturerna.  

Endast när jag tittade rakt upp i       
armaturen 

Ljusfärg Neutral, naturlig Neutral åt det varma hållet 

Ytfärger Jag tycker att ytfärgena återgavs på      
ett bra och naturligt vis. Det blev       
mycket klarare färger än tidigare 

Färgerna i material och inredning     
känns tydligare än innan. 
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CRAFT M

CRAFT M LED13000-840 PC WB LDO WH 42183545

Times New Roman

Med förbehåll för tekniska ändringar. 08.03.2018 © Zumtobel - 5 års garanti enligt garantivillkoren på www.zumtobel.com/garanti

LED high-bay luminaire total power: 87.3 W, includes DALI- and emergency supply-compatible LED converter, die-cast aluminium 
housing in matt, white. Powder-coated cooling ribs for optimum thermal management and minimal dust accumulation. Cover of 
transparent polycarbonate. ). Suitable for use in sports halls (BWS certificate). The following mounting accessories are suitable for 
this: Chain suspension with ceiling bracket. The wire suspension and TECTON mounting are not suitable for use in sports halls. Slave 
luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 85% of the 
initial value over the entire ambient temperature range. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4. Luminaire luminous flux: 12600 
lm, Luminaire efficacy: 144 lm/W.Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Sealed, high-efficiency optical lens system, 
Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam) square, UGR <22. Pre-assembled 5 x 1mm² connecting cable, length 1.
5m, with free ends, included in scope of supply (suspension with at least 250 mm distance to ceiling); Luminaire wired with halogen-
free leads and contains no silicone. Please note: please talk to your adviser if you planning to use the luminaire in environments 
containing chemical pollutants. Class of protection: SC1; degree of protection: IP65; ambient temperature: -40°C to +55°C; 
Dimensions: 390 x 330 x 114 mm. Weight: 6 kg.

ZS_CRF_F_CRAFT_M.jpg ZS_CRF_M_LED_M.wmf

Ljusfördelning STD - standard
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• Ljuskälla: LED
• Ljusflöde från armatur*: 12600 lm
• Armaturverkningsgrad*: 144 lm/W
• Färgåtergivningsindex min.: 80
• Driftdon: 2 x 00154861 DRV PH XI 150W 700mA 300V

D #iXt lp
• Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
• Ljusfärgstolerans (initial MacAdam)*: 4
• Genomsnittlig nominell livslängd*:

50000h L85 vid -40°C
50000h L85 vid 55°C

• Systemeffekt*: 87,3 W Lambda = 0,95
• Standby-effekt*: 0,53 W
• Ljusreglering: LDO reglerbar till 10% via DALI
• Underhållskategori: E - Sluten IP5X

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Ljusflöde och elektrisk effekt har en initial tolerans på +/- 10%. Färgtemperaturtolerans: +/-150 K. Om inget 
annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.
Ljusflödet minskar under användningstiden på grund av tekniska orsaker Att upp till 8 enstaka LED faller bort har ingen negativ inverkan på funktionen och är därför inte skäl 
till reklamation.
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Printed from fagerhult.com
2018-03-13

Best. nr.: 31501

Utvecklad för industri, hallar och lager. Välavbländad med olika
lumenpaket och ger ett bra, bländfritt ljus även från högre höjder.

Montage Dikt tak, dikt tak tandemfäste, rörfäste, linfäste, wirefäste,
ställbart tak-/väggfäste samt infällnadsram. Montagetillbehör beställs
separat, se tillbehör.

Anslutning 2 m anslutningskabel (H07RN-F) med fria ändar. 3G1,5 mm²
alt. 5G1,5 mm²  vid DALI/CLO

Utförande Armaturstomme av gjuten (RAL 9005) aluminium.
Bländskyddsram i lackerad stålplåt. Tryckutjämningsventil i sida av
armaturstomme.

Bländskydd Härdat skyddsglas alt. PMMA för högre IK klassning.

Reflektor Symmetriska reflektorer av halvblank metalliserad aluminium.

Ljusstyrning DALI styrning med CLO (Constant Light Output) innebär att
armaturen ger samma ljusmängd under hela dess livslängd.

Övrigt Hero monterad med takfäste är bollskyddscertifierad enligt VDE
0710-13. Omgivningstemperatur -40°C / +40°C. Versioner med högre Ta° på
förfrågan.

Hero Bredstrålande
Bredstrålande, Härdat glas

UTFÖRANDE

RAL  9005

Skyddsglas  Härdat glas

Vikt, kg  7.0

TEKNISK DATA

Skyddsklass  1

IK klass  08

IP klass  66

ELEKTRISK DATA

W  90

LJUSDATA

Ljusfördelning  Bredstrålande

Ljusflöde, lm  12078

lm/W  134

Bibehållning ljusflöde L90 B50, h  1 00  000

Livslängd driver, h/max utfall  100 000/10 %

SDCM  3

Ra (CRI)  80

CCT, K  4000

Ljuskälla  LED
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Certos
Effektiv IP65-klassad LED-armatur för höga tak

Certos är en effektiv IP65-klassad LED-armatur med 

ett ljusflöde på upp till 28 320 lumen. Den är perfekt 

för belysning i industrier och lagerlokaler, med högt 

i tak. Armaturen är enkel att installera och levereras 

komplett med kedja och kabel. Den har utmärkt färgåtergivning med 

ett CRI-värde på över 80 och SDCM MacAdam 3. Nödljusversion 

har inbyggt batteri på tre timmar. Bland tillbehören finns fästen och 

upphängningskedjor.

LED

CLASS I

 ∙ Energieffektiv – 130  lm/W

 ∙ Flera optiska linser tillgängliga 

för olika användningsområden

 ∙ DALI versioner 

 ∙ 4000K, CRI över 80

 ∙ Nödljusversioner - IP20

 ∙ 5 års garanti

IK08

IK10+
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I D E A LI S K FÖ R : Industri,  

lager, detaljhandel, kyl- och frys- 

anläggningar.

M AT E R IA L : Armaturhus av press-

gjutet aluminium. Nödljusbox 

i stålplåt. Pulverlackerad svart. 

Härdat skyddsglas 120 grader. 

Linsoptik i polykarbonat.

M O N T E R I N G O CH 

A N S LU T N I N G : Ögla för vajer- 

eller kedjeupphängning. Vägg- 

eller takfäste finns som tillbehör, 

gäller ej EM-versioner. Levereras 

med 1,5 m anslutningskabel. 

DALI-versioner med 1,5 m 3-polig 

och 2-polig anslutningskabel. 

T E K N I S K A DATA : 220-240V, 

0/50-60 Hz, IP65 (Nödljus 

IP20), LED-driver med 

överspänningsskydd och 

överhettningsskydd. Nichia LED, 

4000K, SDCM MacAdam 3.  

CR >80. IK08 (glasskiva), 

IK10 (PC-skiva och linsoptik). 

Effektfaktor: λ >0,95. 

Omgivningstemperatur: -30°C till 

+40°C, för EM versioner 0°C till 

+40°C. CE. D-märkt – . Livslängd 

50 000 timmar (L80B10).

HÖGKVALITATIV
LED-DRIVER

EFFEKTIV KYLNING

HÄRDAT, KLART 
SKYDDSGLAS

SKRUVAR AV 
ROSTFRITT STÅL

IP65-PACKNING

SMD NICHIA 
LED-DIODER

CERTOS VÄGGFÄSTE

CERTOS MED DALI DRIVER

CERTOS NÖDLJUSVERSION
IP20

CERTOS, 50O LINSOPTIK CERTOS, 30O LINSOPTIK

CERTOS, 90O LINSOPTIK

CERTOS, 60O LINSOPTIK

CERTOS, 120O  HÄRDAT GLAS

CERTOS NÖDLJUS

81.5

19
3

21
0

151.7

383.5

28

100W/120W/150W

Ø 28

308

19
3

27
8

CERTOS 200 W & 240 W

81.5

20
3.

5

192

383.5

28
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192
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4
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0
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 D
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CERTOS 120 W & 150 W

81.5
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3
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0

151.7

383.5

28

100W/120W/150W

Ø 384
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3

82

21
0

 –
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Aura Light Luminaires AB, Box 8, 598 21, Vimmerby 
Tel. 0492-755 00, order@auralight.se, www.auralight.se

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se.

Tillbehör

PC-skiva, frostad 83300113

Takfäste (ej för DALI/EM) 83300114

Takfäste DALI 0290441

Väggfäste (ej för DALI/EM) 83300115

Kedja för Certos, 37 cm med karbinhakar 83300116

Prismatisk reflektor, PMMA 83300117

Kopplingsbox för linmontage, med karbinhake 83300129

KEDJA FÖR CERTOSKOPPLINGSBOX FÖR LINMONTAGE PRISMATISK REFLEKTOR, PMMA
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Ekonomisk utvärdering av belysningssystem
Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet

Version 2012-10-08

PROJEKT: Fläckt Group AB
DATUM/HANDLÄGGARE: 4/12/2018
PROJEKTNUMMER:

Förutsättningar
Tid kalkylen omfattar [1] år 25
Årlig real ränta (procent) [2] 7%
Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) [3] 2%
Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen (procent) [4] 0%

Armaturtyp [5] Lysrörsarmatur 
INVESTERINGSKOSTNADER
Armaturer
Fabrikat/namn Fagerhult
Antal armaturer st 12
á-pris [6] kr/st 0
Armaturkostnad total kr 0
Ljuskällor
Antal lysrör/lampor per armatur st 2
Lysrörens/lampornas effekt (W) W/st 58
Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster [7] W 72,5
á-pris (per lysrör) [8] kr/st 65
Ljuskällekostnad total kr 1560
Installation
Material- och arbetskostnader/arm kr 400
Styr- och reglerutrustning [9] kr 0
Övrigt kr 0
Installationskostnader kr 4 800

S:A INVESTERINGSKOSTNAD kr 6 360

DRIFTSKOSTNADER Lysrörsarmatur 
Energikostnader
Installerad effekt inkl. driftdonsförluster W 1 740
Parasitisk effekt [10] W 1
Drifttid [11] h/år 4 000
Typ av styrning (Ingen, Manuell, Närvaro, Dagsljus) [12] Manuell
Reduceringsfaktor [13] 1,0
Energianvändning / år [14] kWh/år 6 962
Elpris [15] kr/kWh 0,50
Driftskostnad / år kr/år 3 481
Beräkningsfaktor 1 [16] 14,80
Nuvärde energikostnader kr 51 517

Ljuskällekostnader - inkl byte
Ljuskällans livslängd [17] h 20 000
Utbytesintervall år 5,00
Utbyteskostnad / st kr 1845

Beräkningsfaktor 2 [18] 2,70
Nuvärde ljuskällekostnader kr 123 579

Underhållskostnader
Underhållskostnad per armatur kr/st 100
Drifttid mellan underhåll h 12 000
Underhållsintervall år 3,00
Beräkningsfaktor 3 [19] 11,39
Nuvärde underhållskostnad kr 13 668
S:A DRIFTSKOSTNADER 188 764

TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr 195 124
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Ekonomisk utvärdering av belysningssystem
Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet

Version 2012-10-08

PROJEKT: Fläckt Group AB
DATUM/HANDLÄGGARE: 4/12/2018
PROJEKTNUMMER:

Förutsättningar
Tid kalkylen omfattar [1] år 25
Årlig real ränta (procent) [2] 7%
Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) [3] 2%
Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen (procent) [4] 0%

Armaturtyp [5] CRAFT M LED13000-840
INVESTERINGSKOSTNADER
Armaturer
Fabrikat/namn ZUMTOBEL
Antal armaturer st 6
á-pris [6] kr/st 0
Armaturkostnad total kr 0
Ljuskällor
Antal lysrör/lampor per armatur st 1
Lysrörens/lampornas effekt (W) W/st 87
Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster [7] W 87
á-pris (per lysrör) [8] kr/st 3625
Ljuskällekostnad total kr 21750
Installation
Material- och arbetskostnader/arm kr 400
Styr- och reglerutrustning [9] kr 2480
Övrigt kr 0
Installationskostnader kr 4 880

S:A INVESTERINGSKOSTNAD kr 26 630

DRIFTSKOSTNADER CRAFT M LED13000-840
Energikostnader
Installerad effekt inkl. driftdonsförluster W 522
Parasitisk effekt [10] W 0,58
Drifttid [11] h/år 4 000
Typ av styrning (Ingen, Manuell, Närvaro, Dagsljus) [12] Närvaro
Reduceringsfaktor [13] 1,0
Energianvändning / år [14] kWh/år 2 091
Elpris [15] kr/kWh 0,50
Driftskostnad / år kr/år 1 045
Beräkningsfaktor 1 [16] 14,80
Nuvärde energikostnader kr 15 470

Ljuskällekostnader - inkl byte
Ljuskällans livslängd [17] h 50 000
Utbytesintervall år 12,50
Utbyteskostnad / st kr 1845

Beräkningsfaktor 2 [18] 1,00
Nuvärde ljuskällekostnader kr 32 820

Underhållskostnader
Underhållskostnad per armatur kr/st 100
Drifttid mellan underhåll h 40 000
Underhållsintervall år 10,00
Beräkningsfaktor 3 [19] 2,43
Nuvärde underhållskostnad kr 1 457
S:A DRIFTSKOSTNADER 49 747

TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr 76 377
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Enkät
Vi är två ljusdesignstudenter som just nu gör vårt examensarbete hos er. Denna är en av flera 
enkäter som fylls i av dig för att ge en möjlighet att bidra till ett förbättringsarbete av belysningen på 
er arbetsplats, samt stödja vårt examensarbete.  
Tack för din medverkan! 

1. Hur upplever du ljuset i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt mörkt

 Mörkt

 Mindre mörkt

 Mindre ljust

 Ljust

 Väldigt ljust

2. Hur upplever du ljuset i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt obehagligt

 Obehagligt

 Mindre obehagligt

 Mindre behagligt

 Behagligt

 Väldigt Behagligt

3. Hur upplever du ljuset i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt kallt

 Kallt

 Mindre kallt

 Mindre varmt

 Varmt

 Väldigt varmt

4. Hur upplever du ljuset i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt diffust

 Diffust

 Mindre diffust

 Mindre fokuserat

 Fokuserat

 Väldigt fokuserat
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5. Hur upplever du ljuset i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt onaturligt

 Onaturligt

 Mindre onaturligt

 Mindre naturligt

 Naturligt

 Väldigt naturligt

6. Hur upplever du ytmaterialen i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt reflekterande

 Reflekterande

 Mindre reflekterande

 Mindre matt

 Matt

 Väldigt matt

7. Störs du av reflektioner i rummets ytmaterial idag?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja. lite

 Nej

8. Hur upplever du skuggorna i rummet idag?
Markera endast en oval.

 Väldigt hårda

 Hårda

 Mindre hårda

 Mindre mjuka

 Mjuka

 Väldigt mjuka

9. Störs du av skuggorna när du arbetar idag?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej
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10. Har du upplevt huvudvärk den senaste veckan?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej

11. Har du upplevt koncentrationssvårigheter den senaste veckan?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej

12. Har du känt dig trött idag?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej

13. Har du ändrat din arbetsställning på grund av otillräcklig belysning senaste veckan?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej

14. Har du känt dig fokuserad idag?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej

15. Har du känt dig pigg idag?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej
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Tillhandahålls av

16. Påverkar belysningen din trivsel på arbetet?
Markera endast en oval.

 Ja, mycket

 Ja

 Ja, lite

 Nej

17. Hur tycker du att du har presterat i arbetet den här veckan?
Markera endast en oval.

 Som vanligt

 Bättre än vanligt

 Sämre än vanligt

18. Har du några överiga tankar och synpunkter?

Bilaga 7 sida 4/4 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Sidan 1/17 

Här kommer Undersökningsvecka förkortas UV och uppföljningsvecka UFV. 

Mörkt - Ljust 
Resultatet visar att under UV 2 har undersökningspersonerna upplevt en ljusare belysning            
än de andra veckorna.  

UV 1 
Något mörkt till Väldigt mörkt - 15 personer (44%) 
Något ljust till Väldigt ljust - 19 personer (56%) 

UV 2 
Något mörkt till Väldigt mörkt - 4 personer (12%) 
Något ljust till Väldigt ljust - 30 personer (88%) 

UFV 
Något mörkt till Väldigt mörkt - 6 personer (35%) 
Något ljust till Väldigt ljust - 11 personer (65%) 

Tabell 1. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes mörkt eller ljust, både antal och %. 

Undersökningsvecka 
1 

Undersökningsvecka 
2 Uppföljningsvecka 

Väldigt mörkt 3% 1 st Väldigt mörkt 0% 0 st Väldigt mörkt 0% 0 st 

Mörkt 21% 7 st Mörkt 0% 0 st Mörkt 18% 3 st 

Något mörkt 21% 7 st Något mörkt 12% 4 st Något mörkt 18% 3 st 

Något ljust 6% 2 st Något ljust 15% 5 st Något ljust 29% 5 st 

Ljust 50% 17 st Ljust 71% 24 st Ljust 35% 6 st 

Väldigt ljust 0% 0 st Väldigt ljust 3% 1 st Väldigt ljust 0% 0 st 

Figur 1. Resultat från alla tre veckor om ljuset uppfattas mer ljust eller mörkt. 
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Behagligt - Obehagligt 
Belysningen upplevs generellt behaglig, men framförallt i UV 2. 

UV 1 
Lite obehagligt till Väldigt obehagligt - 11 personer (32%) 
Lite behagligt till Väldigt behagligt - 23 personer (68%) 

UV 2 
Lite obehagligt till Väldigt obehagligt - 6 personer (18%) 
Lite behagligt till Väldigt behagligt - 28 personer (82%) 

UFV 
Lite obehagligt till Väldigt obehagligt - 6 personer (44%) 
Lite behagligt till Väldigt behagligt - 11 personer (56%) 

Tabell 2. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes behagligt eller obehagligt, både antal och %. 

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Väldigt 
obehagligt 6% 2 st 

Väldigt 
obehagligt 0% 0 st 

Väldigt 
obehagligt 0% 0 st 

Obehagligt 12% 4 st Obehagligt 3% 1 st Obehagligt 12% 2 st 

Lite obehagligt 15% 5 st 
Lite 

obehagligt 15% 5 st 
Lite 

obehagligt 24% 4 st 

lite behagligt 12% 4 st 
lite 

behagligt 9% 3 st lite behagligt 24% 4 st 

Behagligt 53% 18 st Behagligt 74% 25 st Behagligt 41% 7 st 

Väldigt 
behagligt 3% 1 st 

Väldigt 
behagligt 0% 0 st 

Väldigt 
behagligt 0% 0 st 

Figur 2. Resultat från  alla tre veckor om ljuset uppfattas mer behagligt eller obehagligt. 
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Kallt - Varmt 
Ljuset upplevs kallare med befintlig belysning än under UV 2 då det är en jämnt fördelad                
uppfattning. 

UV 1 
Lite kallt till Väldigt kallt - 26 personer (76%) 
Lite varmt till Väldigt varmt - 8 personer (24%) 

UV 2 
Lite kallt till Väldigt kallt - 17 personer (50%) 
Lite varmt till Väldigt varm - 17 personer (50%) 

UFV 
Lite kallt till Väldigt kallt - 11 personer (56%) 
Lite varmt till Väldigt varm - 6 personer (44%) 

Tabell 3. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes kallt eller varmt, både antal och %. 

Undersökningsvecka 
1 

Undersökningsvecka 
2 Uppföljningsvecka 

Väldigt kallt 6% 2 st Väldigt kallt 0% 0 st Väldigt kallt 0% 0 st 

Kallt 24% 8 st Kallt 6% 2 st Kallt 18% 3 st 

Lite kallt 47% 16 st Lite kallt 44% 15 st Lite kallt 47% 8 st 

Lite varmt 21% 7 st Lite varmt 35% 12 st Lite varmt 24% 4 st 

Varmt 3% 1 st Varmt 15% 5 st Varmt 12% 2 st 

Väldigt varmt 0% 0 st Väldigt varmt 0% 0 st Väldigt varmt 0% 0 st 

Figur 3. Resultat från  alla tre veckor om ljuset uppfattas mer kallt eller varmt. 
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Diffust - Fokuserat 
Ljuset UV 2 upplevs fokuserat. Upplevelsen mellan diffust och fokuserat är jämnt de andra              
veckorna. 

UV 1 
Mindre diffust till Väldigt diffust - 16 personer (47%) 
Mindre fokuserat till Väldigt fokuserat - 18 personer (53%) 

UV 2 
Mindre diffust till Väldigt diffust - 4 personer (12%) 
Mindre fokuserat till Väldigt fokuserat - 30 personer (88%) 

UFV 
Mindre diffust till Väldigt diffust - 7 personer (41%) 
Mindre fokuserat till Väldigt fokuserat - 10 personer (59%) 

Tabell 4. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes diffust eller fokuserat, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Väldigt diffust 0% 0 st Väldigt diffust 0% 0 st Väldigt diffust 0% 0 st 

Diffust 26% 9 st Diffust 3% 1 st Diffust 18% 3 st 

Mindre diffust 21% 7 st Mindre diffust 9% 3 st Mindre diffust 24% 4 st 

Mindre 
fokuserat 24% 8 st 

Mindre 
fokuserat 24% 8 st 

Mindre 
fokuserat 24% 4 st 

Fokuserat 29% 10 st Fokuserat 65% 22 st Fokuserat 35% 6 st 

Väldigt 
fokuserat 0% 0 st 

Väldigt 
fokuserat 0% 0 st 

Väldigt 
fokuserat 0% 0 st 

Figur 4. Resultat från alla tre veckor om ljuset uppfattas mer diffust eller fokuserat. 
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Naturligt - Onaturligt 
Ljuset UV 2 upplevs mest naturligt, det upplevs även naturligt övriga veckor. 35% respektive              
29% upplever det mer eller mindre onaturligt motsvarande 3% i UV2. 

UV 1 
Mindre onaturligt till Väldigt onaturligt - 12 personer (35%) 
Mindre naturligt till Väldigt naturligt - 22 personer (65%) 

UV 2 
Mindre onaturligt till Väldigt onaturligt - 1 personer (3%) 
Mindre naturligt till Väldigt naturligt - 33 personer (97%) 

UFV 
Mindre onaturligt till Väldigt onaturligt - 5 personer (29%) 
Mindre naturligt till Väldigt naturligt - 12 personer (71%) 

Tabell 5. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes naturligt eller onaturligt, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Väldigt 
onaturligt 3% 1 st 

Väldigt 
onaturligt 0% 0 st 

Väldigt 
onaturligt 0% 0 st 

Onaturligt 21% 7 st Onaturligt 3% 1 st Onaturligt 18% 3 st 

Mindre 
onaturligt 12% 4 st 

Mindre 
onaturligt 0% 0 st 

Mindre 
onaturligt 12% 2 st 

Mindre 
naturligt 15% 5 st 

Mindre 
naturligt 29% 10 st 

Mindre 
naturligt 29% 5 st 

Naturligt 50% 17 st Naturligt 68% 23 st Naturligt 41% 7 st 

Väldigt 
naturligt 0% 0 st 

Väldigt 
naturligt 0% 0 st 

Väldigt 
naturligt 0% 0 st 

Figur 5. Resultat från  alla tre veckor om ljuset uppfattas mer naturligt eller onaturligt. 
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Reflekterande - Matt 
Här skiljer sig inte UV 1 och UV 2 avsevärt. Däremot skiljer sig UFV från UV 1 då det är                    
samma belysningsinstallation.  

UV 1 
Aningen reflekterande till Väldigt reflekterande - 17 personer (50%) 
Aningen matt till Väldigt matt - 17 personer (50%) 

UV 2 
Aningen reflekterande till Väldigt reflekterande - 16 personer (47%) 
Aningen matt till Väldigt matt - 18 personer (53%) 

UFV 
Aningen reflekterande till Väldigt reflekterande - 5 personer (29%) 
Aningen matt till Väldigt matt - 12 personer (71%) 

Tabell 6. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes reflekterande eller matt, både antal och %.

Undersökningsvecka 
1 

Undersökningsvecka 
2 Uppföljningsvecka 

Väldigt 
reflekterande 0% 0 st 

Väldigt 
reflekterande 0% 0 st 

Väldigt 
reflekterande 0% 0 st 

Reflekterande 18% 6 st Reflekterande 18% 6 st Reflekterande 12% 2 st 

Aningeren 
reflekterande 32% 11 st 

Aningeren 
reflekterande 29% 10 st 

Aningeren 
reflekterande 18% 3 st 

Aningen matt 38% 13 st Aningen matt 41% 14 st Aningen matt 29% 5 st 

Matt 12% 4 st Matt 12% 4 st Matt 41% 7 st 

Väldigt matt 0 0 st Väldigt matt 0% 0 st Väldigt matt 0% 0 st 

Figur 6. Resultat från  alla tre veckor om ljuset uppfattas mer reflekterande eller matt. 
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Störs du av reflektioner i rummets ytmaterial idag? 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 9 personer (26%) 
Nej - 25 personer (74%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 11 personer (32%) 
Nej - 23 personer (68%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 5 personer (29%) 
Nej - 12 personer (71%) 

Tabell 7. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 0% 0 st 0% 0 st 0% 0 st 

Ja 15% 5 st 6% 2 st 18% 3 st 

Ja, lite 12% 4 st 26% 9 st 12% 2 st 

Nej 74% 25 st 68% 23 st 71% 12 st 

Figur 7. Diagram som jämför ifall reflektionerna stör personalen i deras arbete 
under de olika undersökningsveckorna 
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Hårda - Mjuka 
Generellt för UV 1 con UV 2 var det mjuka skuggor, medans UFV upplevdes mer jämnt                
fördelat mellan hårda och mjuka skuggor. Flest personer stördes inte av skuggorna i sitt              
arbete under någon av veckorna.  

UV 1 
Lite hårda till Väldigt hårda - 13 personer (38%) 
Lite mjuka till Väldigt mjuka - 21 personer (62%) 

UV 2 
Lite hårda till Väldigt hårda - 11 personer (32%) 
Lite mjuka till Väldigt mjuka - 23 personer (68%) 

UFV 
Lite hårda till Väldigt hårda - 8 personer (47%) 
Lite mjuka till Väldigt mjuka - 9 personer (53%) 

Tabell 8. Sammanställning från alla tre veckor om ljuset upplevdes hårda eller mjuka, både antal och %.

Undersökningsvecka 
1 

Undersökningsvecka 
2 Uppföljningsvecka 

Väldigt hårda 6% 2 st Väldigt hårda 6% 2 st Väldigt hårda 6% 1 st 

Hårda 15% 5 st Hårda 12% 4 st Hårda 12% 2 st 

Lite hårda 18% 6 st Lite hårda 15% 5 st Lite hårda 29% 5 st 

Lite mjuka 29% 10 st Lite mjuka 18% 6 st Lite mjuka 6% 1 st 

Mjuka 26% 9 st Mjuka 50% 17 st Mjuka 35% 6 st 

Väldigt mjuka 6% 2 st Väldigt mjuka 0% 0 st Väldigt mjuka 12% 2 st 

Figur 8. Resultat från  alla tre veckor om skuggorna uppfattas mer hårda eller mjuka. 
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Störs du av skuggorna när du arbetar idag? 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 16 personer (47%) 
Nej - 18 personer (53%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 12 personer (35%) 
Nej - 22 personer (65%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 6 personer (35%) 
Nej - 11 personer (65%) 

Tabell 9. Sammanställning från alla tre veckor om skuggorna stör arbetet, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 3% 1 st 3% 1 st 6% 1 st 

Ja 21% 7 st 6% 2 st 24% 4 st 

Ja, lite 24% 8 st 26% 9 st 6% 1 st 

Nej 53% 18 st 65% 22 st 65% 11 st 

Figur 9. Diagram som jämför ifall skuggorna stör personalen i deras arbete under de olika 
undersökningsveckorna
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Har du upplevt huvudvärk senaste två dagarna? 
Mer huvudvärk UV 1 och uppföljningsveckan. 12% (motsvarande 2 pers) hade Ja, 
mycket som svar i UFV. 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 22 personer (65%) 
Nej - 12 personer (35%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 13 personer (32%) 
Nej - 21 personer (68%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 7 personer (41%) 
Nej - 10 personer (59%) 

Tabell 10. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %. 
Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 3% 1 st 0% 0 st 12% 2 st 

Ja 32% 11 st 15% 5 st 12% 2 st 

Ja, lite 29% 10 st 24% 8 st 18% 3 st 

Nej 35% 12 st 62% 21 st 59% 10 st 

Figur 10. Diagram som jämför ifall personalen har huvudvärk under de olika undersökningsveckorna
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Har du upplevt koncentrationssvårigheter de senaste två dagarna? 
Här syns det att svaren för UV 1 och UFV är väldigt jämn. Det är också ett större antal 
personer som anser att de inte haft koncentrationssvårigheter UV 2. 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 21 personer (62%) 
Nej - 13 personer (38%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 10 personer (29%) 
Nej - 24 personer (71%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 10 personer (59%) 
Nej - 7 personer (41%) 

Tabell 11. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %. 
Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 3% 1 st 0% 0 st 6% 1 st 

Ja 18% 6 st 15% 5 st 12% 2 st 

Ja, lite 41% 14 st 15% 5 st 41% 7 st 

Nej 38% 13 st 71% 24 st 41% 7 st 

Figur 11. Diagram som jämför hur koncentrerad personalen känner sig under de olika undersökningsveckorna
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Har du känt dig trött de senaste två dagarna? 
Mindre trötthet UV 2 jämfört med andra två veckorna. 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 27 personer (79%) 
Nej - 7 personer (21%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 13 personer (38%) 
Nej - 21 personer (62%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 10 personer (59%) 
Nej - 7 personer (41%) 

Tabell 12. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %. 
Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 3% 1 st 0% 0 st 6% 1 st 

Ja 24% 8 st 12% 4 st 18% 3 st 

Ja, lite 53% 18 st 26% 9 st 35% 6 st 

Nej 21% 7 st 62% 21 st 41% 7 st 

Figur 12. Diagram som jämför hur trött personalen känner sig under de olika undersökningsveckorna
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Har du ändrat din arbetsställning på grund av otillräcklig belysning de senaste två 
dagarna? 
Resultatet för UV 1 och UFV är väldigt jämn. Men genomgående så 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 15 personer (44%) 
Nej - 19 personer (56%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 12 personer (35%) 
Nej - 22 personer (65%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 8 personer (47%) 
Nej - 9 personer (53%) 

Tabell 13. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %. 
Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 3% 1 st 0% 0 st 0% 0 st 

Ja 18% 6 st 6% 2 st 24% 4 st 

Ja, lite 24% 8 st 29% 10 st 24% 4 st 

Nej 56% 19 st 65% 22 st 53% 9 st 

Figur 13. Diagram som jämför ifall personalen ändrar arbetsställning under de olika undersökningsveckorna

Har du känt dig fokuserad de senaste två dagarna? 
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UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 32 personer (94%) 
Nej - 2 personer (6%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 30 personer (88%) 
Nej - 4 personer (12%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 16 personer (94%) 
Nej - 1 personer (6%) 

Tabell 14. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 3% 1 st 12% 4 st 6% 1 st 

Ja 59% 20 st 59% 20 st 47% 8 st 

Ja, lite 32% 11 st 18% 6 st 41% 7 st 

Nej 6% 2 st 12% 4 st 6% 1 st 

Figur 14. Diagram som jämför hur fokuserad personalen känner sig under de olika undersökningsveckorna
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Sidan 15/17 

Har du känt dig pigg de senaste två dagarna? 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 28 personer (82%) 
Nej - 6 personer (18%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 32 personer (94%) 
Nej - 2 personer (6%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 14 personer (82%) 
Nej - 3 personer (18%) 

Tabell 15. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 6% 2 st 12% 4 st 6% 1 st 

Ja 32% 11 st 44% 15 st 29% 5 st 

Ja, lite 44% 15 st 38% 13 st 47% 8 st 

Nej 18% 6 st 6% 2 st 18% 3 st 

Figur 15. Diagram som jämför hur pigga personalen känner sig under de olika undersökningsveckorna
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Sidan 16/17 

Påverkar belysningen din trivsel på arbetet? 

UV 1 
Ja, lite till Ja, mycket - 30 personer (88%) 
Nej - 4 personer (12%) 

UV 2 
Ja, lite till Ja, mycket - 31 personer (91%) 
Nej - 3 personer (9%) 

UFV 
Ja, lite till Ja, mycket - 15 personer (88%) 
Nej - 2 personer (12%) 

Tabell 16. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Ja, mycket 24% 8 st 12% 4 st 24% 4 st 

Ja 29% 10 st 47% 16 st 47% 8 st 

Ja, lite 35% 12 st 32% 11 st 18% 3 st 

Nej 12% 4 st 9% 3 st 12% 2 st 

Figur 16. Diagram som jämför trivsel i belysningen under de olika undersökningsveckorna
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Sidan 17/17 

Hur tycker du att du har presterat i arbetet de senaste två dagarna? 
Genomgående under hela undersökningen har de flesta känt att de presterar som vanligt i                           
deras arbete. UV 1 och UV 2 är det 6% (motsvarande 2 personer) som känner att de presterat                                   
sämre än vanligt. UFV har 24% (motsvarande 4 personer) upplevt en sämre prestation. 

Under UV 1 har 12% (motsvarande 4 personer) upplevt att de presterar bättre än vanligt och                               
9 procentenheter mer (motsvarande 3 personer) har presterat bättre än vanligt under UV 2                           
än UV 1. 6% (motsvarande 1 person) har presterat bättre under UFV. 

Tabell 17. Sammanställning från alla tre veckor om reflektioner stör arbetet, både antal och %.

Undersökningsvecka 1 Undersökningsvecka 2 Uppföljningsvecka 

Som vanligt 82% 28 st 74% 25 st 71% 12 st 

Bättre än vanligt 12% 4 st 21% 7 st 6% 1 st 

Sämre än vanligt 6% 2 st 6% 2 st 24% 4 st 

Figur 17. Diagram som jämför prestationen under de olika undersökningsveckorna
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Är du nöjd med 
dagens 

belysningslösning? 

Ja

Nej Vad är du mest 
missnöjd med? 

Kvalitén

Arbetsmiljön 

Energianvändning 

Vad är det 
största 

problemet? 

Armatur/ljuskälla

Färgåtergivning

Placering

Färgtemperatur

Otillräcklig ljusnivå

Ansträngande

Trygghet/Säkerhet

Skuggbildning

Ekonomi

Miljöpåverkan

Status/konkurrens

Åtgärd

Byt till LED-armatur

Byt till ny ljuskälla/armatur med 
högre Ra värde (min Ra80)

Byt till armatur med högre
ljusflöde & bred spridningsvinkel

Byt till ny ljuskälla/armatur med 
önskad färgtemperatur

Reglera ljuset

Byt till ny ljuskälla/armatur med 
högre ljusflöde

Tydliga kontraster

Byt till ny ljuskälla/armatur med 
högre ljusutbyte. lm/W
Upprätta en underhållsplan

Installera styrsystem som minskar 
energianvändningen och ökar 
användarvänligheten

Använd bländskydd

Inledning Metod/Kategorisering Resultat/Specificering Slutsats/åtgärdsförslag
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Använd armatur med högre
ljusflöde & bred spridningsvinkel

Gör LCC beräkningar




