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SAMMANFATTNING 

Rumsliga kunskaper kan bidra till att spara energi inom belysningsområdet. ”Om rummets 

förutsättningar utnyttjas väl kan man minska antalet ljuskällor”. Detta är en av slutsatserna i 

vårt examensarbete. ”Upplyst design i handeln” är ett pilotprojekt med representanter från 

Eskilstuna kommun, Svensk handel i Eskilstuna, Eskilstuna Energi & miljö och 

Energikontoret i Mälardalen. 
   Syftet med arbetet har varit att ta fram ett belysningsförslag till butiken Blomsterpralinen. 

Belysningsförslaget berör en skärningspunkt mellan energieffektivitet och visuella kvaliteter. 

De visuella bitarna kan kopplas till vårt ämne Rumslig gestaltning som innefattar tankar om 

informationsdesign och övertalningsdesign. När vi talar om belysning i butiken ger sig 

informationsdesignen uttryck i goda synförhållanden som tydliggör produktinformation och 

navigering. Övertalningsdesignen framhäver/förskönar produkter i relation till 

butikskonceptet.  

   Blomsterpralinen har idag ett koncept som signalerar en gammalmodig och varm känsla. 

Butikens målgrupp uttalas som medelålders och äldre. Detta är faktorer vi tar hänsyn till i 

projektet.   

   I vårt arbete kommer vi att använda oss av litteraturstudier, kvalitativa intervjuer av 

informanter, observation och kvalitativa intervjuer av respondenter. Dessa metoder redogör vi 

för löpande i rapporten i den ordning vi har utfört dem.   

   För att kunna utforma ett belysningsförslag gör vi förstudier för att framförallt få lärdom om 

visuella begrepp för ljus samt ljuskällors fysikaliska beteckningar. Utifrån dessa kunskaper 

gör vi en nulägesanalys av butiken för att kartlägga nuvarande problem. Därefter genomför vi 

en utprovning samt kvalitativa intervjuer på butikens kunder för att belysningsförslaget ska 

kunna ta form.     
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1. INTRODUKTION 

1.1. Bakgrundsbeskrivning
Detta examensarbete ”Upplyst design i handeln” har sin uppkomst ur ett pilotprojekt som har 
diskuterats fram av Eskilstuna kommun, Svensk handel i Eskilstuna, Eskilstuna Energi & 
miljö och Energikontoret i Mälardalen. Representanter från dessa organisationer utgör 
tillsammans en projektgrupp. 

 Genomförandet av projektet ”Upplyst design i handeln” delas in i tre steg varav den första 
delen består av två examensarbeten på Mälardalens högskola. Enligt den utgivna 
projektplanen är målet att våra erfarenheter från examensarbetet ska lägga en grund för vidare 
utveckling av projektet och sedan tillämpas inom Svensk handel. Projektgruppen efterfrågar 
ett underlag som kan nyttjas för att skapa energieffektivare belysningslösningar och samtidigt 
bibehålla butikers visuella kvaliteter för att försäljningen ska gynnas. 

 År 2008 genomfördes projektet Upplysning i Borås på uppdrag av Energirådgivningen i 
Borås. Linda Ternström, miljöstrateg på kommunledningskansliet i Borås, berättar att syftet 
var att ta fram energieffektiva belysningsförslag till ett tiotal butiker inom handeln. Visuella 
förhållanden undersöktes inte alls. De energisparande åtgärderna förväntas inom några år 
resultera i minskade elkostnader och lönsamhet för de deltagande butikerna, vilket redovisas i 
rapporten Upplysning (Energirådgivningen, 2008). I rapporten redogör projektledaren Jesper 
Peterson för de energieffektiva ljuskällor som använts men han beskriver inte hur ljuset som 
de avger upplevs visuellt. I vårt examensarbete kommer vi att undersöka denna 
skärningspunkt mellan ljuskällors energieffektivitet och deras visuella kvaliteter. Utvald 
pilotbutik i projektet ”Upplyst design i handeln” är butiken Blomsterpralinen i Eskilstuna som 
har ett sortiment bestående av ost, blommor och choklad. Dessa produkter kräver en låg 
temperatur vilket gör situationen mer komplex då belysningen har hög värmealstring. 
 Lena Hollås från Svensk handel har tydliggjort vilken nytta vårt arbete kan ha för 

butiksväsendet i Sverige idag. Butiker prioriterar det visuella och säljande i sin belysning trots 
att det är kostsamt och kräver stora mängder energi. Ett byte till energieffektiv belysning får 
inte innebära försämringar av det visuella säger Lena Hollås. Hon berättar vidare att ingen 
butik idag har energieffektiv belysning som samtidigt ser attraktiv ut och gynnar 
försäljningen. 

1.2. Problembakgrund
Idag har många butiker problem med att elförbrukningen upptar en för stor del av 
kostnaderna. Lamporna är ofta gamla och belysningslösningarna ogenomtänkta. Detta 
belysningsproblem kan påverka den attraktiva och säljande delen av butiksmiljön 
(Energirådgivningen, 2008:4). Blomsterpralinen i Eskilstuna består idag av gamla 
återanvända armaturer samt armaturer och ljuskällor från sporadiska inköp. Detta resulterar i 
att belysningsplaneringen saknar ett helhetstänk när det gäller det visuella intrycket och 
energieffektivitet. Vår uppgift blir således att ta fram ett mer energieffektivt alternativ när det 
gäller Blomsterpralinens belysning.

1.3. Problemställning
Går det med belysningens hjälp att göra Blomsterpralinen till en mer miljömedveten och
energieffektiv butik? Går det vidare att kombinera detta med god informationsdesign och 
övertalningsdesign?
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1.4. Syfte
Syftet med projektet är att ta fram ett belysningsförslag till butiken Blomsterpralinen. Detta 
förslag ska tillgodose önskemål om en mer energieffektiv belysning. Detta innebär inte att vi 
utesluter visuella kvaliteter i förslaget. Syftet är, trots byte till en mer miljömedveten och 
energieffektiv belysning, att butikens produkter ska framhävas på bästa sätt i sin exponering.  
Ett mål i projektet är att butiken ska bibehålla sin försäljningsnivå samtidigt som utgifter för 
energiförbrukningen ska minska. Det arbete vi utför ska ge grundläggande tankar och 
argument för hur man kan kombinera visuella aspekter med energieffektiva och 
miljömedvetna. 

1.5. Informationsdesign och rumslig gestaltning
Eftersom projektet fokuserar på energieffektiv belysning vill vi tydliggöra kopplingen till vårt 
ämne informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Vi menar att vårt arbete hamnar 
i en skärningspunkt mellan energieffektiva och rumsliga aspekter. De rumsliga delarna i 
projektet, det vill säga skyltning, produkter och butiksinredning, är de som kan kopplas till 
informationsdesign och rumslig gestaltning.

 I butiken är det inte bara viktigt med god informationsdesign utan även övertalningsdesign, 
som har stor betydelse för hur produkterna upplevs. Informationsdesign kan underlätta
navigeringen i butiken och tydliggöra produktinformationen, medan övertalningsdesign 
snarare har som uppgift att förhöja och försköna produkterna och därmed locka kunden till 
köp. Ljus skapar rumsligheter med kontraster vilka bidrar till rumsuppfattningen. God 
belysning är av stor betydelse för informationsdesignen i butiken, speciellt för äldre 
människor då ljusbehovet ökar med åldern.

1.6. Avgränsningar
Eftersom vårt huvudämne är informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning kommer 
vi fokusera på upplevelsen av ljus. När det gäller energieffektivitet kommer vi inte att 
genomföra så kallade ekonomiska kalkyler som inkluderar underhållskostnader, inköpspriser 
och ljuskällans livslängd. Däremot kommer vi sänka antalet Watt i belysningsförslaget. Detta 
görs endast för butikens kundytor och inkluderar inte personalutrymmen, kylsystem och 
ventilation.
Vi ser inte över eventuella ommöbleringar. Färger och material ser vi över i viss mån där det 
kan gynna den visuella upplevelsen.

1.7. Källkritik
Vi har i arbetet använt oss av flera litteraturstudier. Ämnet belysning är komplext och 
omfattande, då det finns mycket forskning på det. Belysningsområdet utvecklas i en rasande 
fart vilket medför att litteraturen snabbt kan bli inaktuell. Som ett försök att motverka att vi 
levererar inaktuell information har vi använt oss av uppdaterade broschyrer och rapporter från 
stora verksamma fabrikanter på marknaden. Vi har också använt oss av informantintervjuer 
för att komplettera med de nyaste kunskaperna inom belysning. Eftersom vi tittar på 
skärningspunkten mellan det visuella och energieffektiva i belysningen får vi i
informantintervjuerna vara kritiska till vilken information vi väljer att ta till oss. Vänder vi oss 
till en person kunnig inom energieffektiv belysning får vi vara kritiska till vad denne yttrar om 
ljusets visuella kvaliteter. Vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer på 
respondenter. Vi har använt oss av få testpersoner vilket kan innebära bristfällig fakta i 
arbetet. Mer fakta kan leda till fler värdefulla tankar i utvecklandet av ett rättfärdigt 
belysningsförslag.
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1.8. Arbetsfördelning
Arbetsfördelningen oss emellan har varit jämn genom arbetets gång. Vi har haft en löpande 
dialog genom hela arbetet vilket har gynnat arbetets utveckling. 

 I framställningen av rapporten har Katarina Schmitt haft huvudansvar för bildarbete och 
Rebecka Knås för sammanställning av text. 

2. TEORI
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som vi anser ger en övergripande grund 
för de tankar vi behöver ta hänsyn till och reflektera över i våra egna kommande 
undersökningar. Vi kommer att använda oss av följande tre teorier som vi kan stödja vårt 
arbete på: Rune Petterssons teori om informationsdesign och övertalningsdesign, Anders 
Liljefors teori om belysningsplanering samt Åke Svedmyrs teori om föremåls färger.

2.1. Informationsdesign och övertalningsdesign
Detta examensarbete har sitt utgångsläge inom informationsdesign. Redan tidigt under arbetet
såg vi det som viktigt att särskilja på begreppen informationsdesign och övertalningsdesign då 
detta kan komma att ha betydelse för vad vi väljer att lägga fokus på i våra undersökningar 
och utprovningar. Vi vänder oss till Rune Pettersson, professor i informationsdesign, då vi ser 
denna källa som högst pålitlig. Rune Petterssons teori om hur informationsdesign och 
övertalningsdesign skiljer sig åt kommer att vara av stor vikt för att avgöra om vi med ljuset
informerar om produkterna så bra vi förmår eller om vi använder ljuset för att övertala en 
kund till köp. Vi vill därför, översatt från Rune Petterssons bok Information Design - An 
introduction (Pettersson, 2002), återge de två begreppens betydelse. 
 Pettersson beskriver övertalningsdesign som typiskt för att uppmana mottagaren till att 

”göra något”, till exempel sluta röka eller att köpa en särskild vara. Designtypen sägs finnas 
konstant i vår omgivning och vi har ofta ingen aning om när vi blir exponerade för den och 
inte heller när vi använder den. Övertalningsdesign är en form av kommunikationsmodell där 
ord, bilder, musik, ljud, karaktärer och själva handlingen fungerar som element. Strukturen för 
modellen kommer sig av hur elementen är kombinerade för att skapa effekt på meddelandet. 
Sändaren måste förstå och identifiera mottagarens vanor. Pettersson säger att god 
övertalningsdesign kan handla om att påverka mottagaren till att vilja köpa nya produkter 
(2002:19). Informationsdesign, redogörs av Pettersson, som en designtyp som bottnar i 
”informativ layout” där ord, bild och grafisk design samverkar för att forma ett meddelande 
som är lätt för läsaren att ta emot och tolka. Pettersson refererar till Easterby och Zwaga som 
säger att informationsdesign är något som skapats för att i samhället informera och vägleda 
oss människor genom byggnader, vägar, industrier, konsumentprodukter och så vidare 
(2002:20).
 För oss är Rune Petterssons teori något vi kan stötta oss mot när vi resonerar om hur 

belysningen i Blomsterpralinen relateras till informationsdesign och övertalningsdesign. För 
att förtydliga hur Rune Petterssons teori kan kopplas till rumslig gestaltning har vi också vänt 
oss till boken Bild & form för informationsdesign (Pettersson, 2004). Där beskriver Pettersson 
form i följande citat; ”Formen skall underlätta användningen, vara estetiskt tilltalande och 
anpassad efter krav på ekonomi, material, människa, miljö, organisation och teknik” 
(2004:15).
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2.2. Belysningsplanering
”Utgå från det visuella, inte det fysiska” (Liljefors, 2006:248).
I antologin Forskare och praktiker om färg, ljus, rum redogör Anders Liljefors för sin teori 
om belysningsplanering i kapitlet ”Ljus och färg i seendets rum” (Liljefors, 2006: 229ff). 
Liljefors teori säger att man ska utgå från det visuella, inte det fysiska när man planerar 
belysning. Teorin bygger på att det fysikaliska, i form av mätvärden som lux och luminans, 
aldrig ensamt kan ge förståelse för vad belysningsplanering handlar om, utan att det är 
beroende av det vi ser. I slutet av kapitlet presenterar Liljefors en planeringsgrund som han 
kallar visuell utvärdering (Liljefors, 2006:250). Syftet är att den ska ge en förståelse för 
sambanden mellan fysikaliskt och visuellt. Liljefors redogör för sin teori om 
belysningsplanering i följande citat: 

Huruvida matematiska modeller av seendets komplexa processer kan ge stöd för praktisk 
planering får framtiden utvisa. Att de processer som sker i vårt synsinne ännu till stor del är 
outforskade, hindrar inte att vi söker praktiskt användbar kunskap genom omsorgsfulla 
visuella observationer av fysisk verklighet. Det är den enda vägen för den som vill ha grepp 
om hur resultatet kommer att se ut när man väljer kombinationer av material och ljuskällor 
(Fridell Anter 2006:248).

Vi kommer att utgå från Liljefors teori dels när vi genomför vår visuella utvärdering av 
Blomsterpralinens befintliga belysning (4.1.) och dels vid utprovningen av den nya 
belysningen (5.1.). Vi bedömer ljusets kvaliteter, som exempelvis ljusnivå, ljusfördelning och 
bländning. Syftet är att se hur dessa samspelar med färger, former och texturer i butiken. 
 Liljefors menar att enbart det fysikaliska inte kan ge oss svar på hur ljuset samspelar med 

rummet vilket också är ett argument för att vi ska utgå från det visuella. Men han påpekar 
även att det är nödvändigt att förstå det fysiska bakom det vi ser (Liljefors, 2006:248). Risken 
vi ser med detta tillvägagångssätt är att man prioriterar bort det fysikaliska vilket omöjliggör 
en god förståelse för sambanden mellan visuellt och fysikaliskt. Om så är fallet går man miste 
om verktygen för att skapa tillfredställande rum. Liljefors uttrycker det enligt följande; ”Den 
som inte är säker på sina val vad gäller material, konstruktion, form färg, ljus etc. i fysikalisk 
mening, kan heller inte vara säker på det upplevda resultatet av det byggda” (Liljefors, 
2006:248).

 Eftersom Anders Liljefors har en bakgrund som arkitekt SAR/MSA och professor vid 
Kungliga Tekniska högskolan samt Ljushögskolan i Jönköping ser vi denna källa som högst 
trovärdig. Antologin Forskare och praktiker om färg, ljus, rum består av relativt aktuella 
forskningsresultat samt erfarenheter från aktiva arkitekter, vilket också bidrar till att källan 
upplevs högst relevant och trovärdig.

2.3. Föremåls färg
”Ett föremåls färg är inte konstant” är en teori som tas upp av Åke Svedmyr.
Åke Svedmyr skriver i boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö (Hård, Kuller, Sivik, 
Svedmyr, 1995) och dess kapitel ”Färg och varierande yttre betingelser” att föremål har en 
konstant färg, något han kallar för ”egenfärg”, samt en ”uppfattad färg” som innebär att 
föremålet kan se olika ut i olika förhållanden (1995:81). I denna teori, om föremåls färg 
resonerar Svedmyr om hur olika faktorer inverkar på hur vi människor upplever färger på 
föremål samt hur färgerna fysikaliskt återges.
 Svedmyr hävdar att belysningen är den faktor som anses ha den största betydelsen för 

färgförändringar hos föremål. Han säger att ljusets riktning och styrka kan inverka men 
framför allt belysningens spektrala fördelning. Egenskaper hos själva föremålet sägs också 
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bidra till skillnader mellan dess egenfärg och uppfattad färg: form, storlek, glans och yttextur 
(1995:83). Svedmyr pekar på ett konkret problem i denna teori att även i så vardagliga
situationer som köp av kläder eller möbeltyger har de flesta upptäckt att färgen ibland inte är 
densamma i butiken som när man kommer ut på gatan eller hem till sitt, enligt Svedmyr, 
glödlampsbelysta rum (1995:84). Svedmyr redogör i boken för att man i flera 
forskningsprojekt försökt kartlägga färgförändringar, men att området är långt ifrån 
färdigutforskat (1995:83-84).
 Vi anser att en fördel med Åke Svedmyrs teori är att den hävdar att belysning är den faktor 

som anses vara av störst betydelse för att förändra färger hos föremål. Detta skulle i vårt 
arbete innebära att vi har goda förutsättningar att påverka de enskilda produkterna, blommor, 
choklad och ost, på det vis vi eftersträvar. Vi får reda på att man kan se över produkternas 
egenskaper såsom färg, form, glans, storlek och yttextur. Teorin hjälper oss att förstå hur 
Blomsterpralinens produkter, färgmässigt kan uppfattas av butikens kunder. Man kan utläsa, 
ur den del av boken, att forskningen har kommit en bit på väg vad gäller spektral fördelning 
och att man idag nått vissa forskningsresultat i form av olika mätvärden, vilka vi kan granska 
och nyttja i vårt arbete. 
 Denna teori har många aspekter som kan vara värda för oss att granska vidare genom 

litteraturstudier. Boken är en av tre, som skrivits i syfte att presentera resultaten av 20 års 
färgforskning. Vi ser källan till denna teori som trovärdig då Åke Svedmyr tillsammans med 
många andra forskare varit delaktig i dessa verk.  

3. FÖRSTUDIER
I denna fas skaffar vi oss förkunskaper om ljus och belysning samt om energieffektivitet. Det 
gäller för oss att förstå båda dessa områden om vårt belysningsförslag ska kunna tillgodose 
önskemål om sänkta energikostnader samtidigt som butiken Blomsterpralinen ska vara en 
visuellt attraktiv butik vad gäller belysningen. För att ta reda på fakta om detta kommer vi att 
använda oss av litteraturstudier och kvalitativa intervjuer på informanter. Vi anser oss behöva 
studera hur belysning påverkar miljö och energiåtgång. Vi behöver vidare skapa oss en 
djupare förståelse för visuellt ljus, ljuskällor med dess beteckningar och armaturer, för att 
senare veta hur vi ska gå tillväga vid vår utprovning. 

3.1. Litteraturstudie
Litteraturstudien ger kunskap om den forskning och de konstateranden som finns inom 
belysningsområdet. Belysningsområdet utvecklas i ett mycket högt tempo vilket medför att 
litteraturen fort blir inaktuell. Litteraturstudien kompletterar vi därför med aktuell information 
från företag inom branschen (3.2.). Fördelen med litteraturstudien är att vi samlar in konkret 
och användbar information som vi kan återkoppla till under arbetets gång. 
 Vid informationsinsamlingen har vi använt böckerna Ljus inomhus (Hjertén m.fl., 2001), 

Ljus & Rum (Månsson, 2003), Ljus & Belysning (Renström & Håkansson, 2004), Lärobok i 
belysningsteknik (Wall, 2005) samt kompendium och belysningskatalog från Annell Ljus + 
Form AB. Författarna till Ljus inomhus och Ljus & Belysning var vid utgivningen på olika sätt 
aktiva inom området belysning samt erhåller en gedigen utbildningsbakgrund inom området, 
vilket gör att vi ser dessa källor som högst trovärdiga och relevanta för ändamålet. Denna 
litteratur kompletterar vi med aktuell information från Belysningsbranschen samt 
Energimyndigheten.
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3.1.1. Miljöpåverkan
Miljö är, enligt oss, ett stort område och en ljuskällas livscykel består av många faser som 
påverkar miljön. Vi diskuterade faser i form av transporter, avfall från ljuskällor, tillverkning, 
energiförbrukning och förpackningsmaterial. I vårt projekt är ett av målen att förbättra energi-
och kostnadseffektivitet genom att planera belysningen annorlunda. I denna miljöstudie har vi 
undersökt om en ljuskällas energiförbrukning har lika stor miljöbelastning som de ovan 
nämnda faktorerna. Detta är viktigt att känna till för att kunna argumentera för att vårt 
belysningsförslag är framtaget med hänsynstagande till miljön.
 Vi vände oss till följande tre källor för att undersöka om det fanns tidigare studier inom 

detta område; Ljus och Rum (Månsson, 2003), Lärobok i Belysningsteknik (Wall, 2005) samt 
informationshäftet En ljusare framtid (Belysningsbranschen, 2008).
 I boken Ljus och Rum kan vi läsa att energiförbrukning för belysning, under sin drift, står 

för den största miljöbelastningen, närmare bestämt 80-90 procent under en ljuskällas
livscykel. Med andra ord säger denna källa att störst möjlighet att påverka miljöbelastningen 
har man om man minskar energiförbrukningen i belysningsanläggningar (Månsson, 2003:44).     
 I En ljusare framtid läser vi dessutom att de övriga 10-20 procenten är miljöbelastning i 

form av transporter, återvinning och så vidare (Belysningsbranschen, 2008:1). Detta stärker 
våra argument till att vi i vårt arbete fokuserar på att minska energiförbrukningen då det utgör 
den största miljöbelastning inom belysningsområdet. 

Bild 1 (Månsson, 2003:44).

Leif Wall nämner en, enligt oss, intressant aspekt om att kvicksilverlampor, natriumlampor 
och lågenergilampor ännu inte kan återvinnas på samma effektiva sätt som lysrör (2005:93).
Wall anger T5-lysrören som exempel på en miljövänlig ljuskälla. De har inte bara ett högt 
ljusutbyte som minskar energiförbrukningen utan har också lång livslängd och innehåller 
mindre material vilket i sin tur minskar avfallet. Wall säger att dessa lysrör kan återvinnas till 
98 procent. Samtidigt minskar transporterna då det krävs betydligt mindre emballage till 
denna typ av ljuskälla (2005:91). När det gäller kvicksilveranvändningen i ljuskällor menar 
Wall att det är ett av våra farligaste miljögifter (2005:89). Utifrån det vi har läst konstaterar vi 
att det är bättre att prioritera en ljuskälla som innehåller kvicksilver än en som drar mycket 
energi. Hög energiåtgång är skadligare för miljön.
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Under senare tid har det kommit fram lampor som inte innehåller kvicksilver. Detta kan 
uppfattas som ett stort steg framåt. Tyvärr är dessa lampor inte lika energieffektiva som 
de som innehåller kvicksilver. Totalt kan därför de kvicksilverfria lamporna bidra till 
större föroreningar än de med kvicksilver. Den lilla mängd kvicksilver som finns i 
moderna ljuskällor har vi dessutom god kontroll över medan utsläpp i luften inte kan 
kontrolleras lika bra (Wall 2003:91-92).

3.1.2. Energisparande
Då vi nu vet att energiförbrukningen står för den största miljöbelastningen är det intressant att 
veta på vilka sätt elenergi kan sparas.  
 Vi läste i rapporten Upplys Sverige att det har gjorts beräkningar på hur mycket vårdlokaler 

skulle kunna minska sina utgifter genom att byta ut sin belysning. Det hävdas i rapporten att 
man totalt sett i Sverige skulle spara 252 miljoner kronor om alla vårdlokaler bytte ut 
belysningen. Dessa pengar skulle, grovt räknat, antingen räcka till 600 sjuksköterskor eller
250 distriktsläkare eller 3600 höftledsoperationer (Belysningsbranschen, 2008:21). Vi vet, 
genom information från energimyndighetens webbsida, att glödlampan börjar fasas ut i 
samhället hösten 2009. Glödlampan är inte energieffektiv, men den har bra färgåtergivning. 
Att denna ljuskälla kommer att försvinna ställer krav på marknaden att ljuskällor ska 
utvecklas till det bättre i sina ljusegenskaper. Glödlampan är dyr i drift. Vi vill påvisa ett 
exempel på hur kostnaden kan se ut på en belysningsanläggning under ett år i nuläget:

 

 Bild 2 (Månsson, 2003:48)

Granskar man bilden ovan ser man att energiförbrukningen är den största kostnaden för en 
belysningsanläggning, cirka sjuttio procent uppskattas det till. Vill man hålla de totala 
kostnaderna nere innebär det att belysningen ska vara så energieffektiv som möjligt 
(Månsson, 2003:48). Vi undersöker om energisnåla ljuskällor är det enda alternativet för att 
minska energikostnaderna. I Ljus inomhus skriver Ragnar Hjertén, Ingemar Mattsson och 
Helena Westholm om olika styrsystem för belysning. Styrsystem är ett alternativ till minskade
energikostnader (2001:80). 
Eftersom minskad energiåtgång innebär lägre kostnader vill vi veta hur man säkerställer att en 
ljuskälla är energieffektiv. Litteraturen redogör för att man kan följa ekonomiska kalkyler för 
att beräkna ljuskällors års- och livscykelkostnader (Wall, 2005:87-88). Vad vi förstår, går det 
med dessa kalkyler att räkna ut hur investeringskostnader, energiåtgång och livslängd 
påverkar den totala kostnaden. LCC-kalkylen (life cykle cost) ger svar på under hur lång 
tidsperiod en ljuskälla blir ekonomiskt lönsam (Energimyndigheten, 2009).
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Magnus Frantzell säger så här i rapporten Upplys Sverige;

Fokus har hittills legat på enskilda ljuskällor och förslagen omfattar i första hand 
att fasa ut glödlampor. Men verklig energibesparing åstadkoms först när man tittar 
på belysningen som helhet med moderna lysrör, reflekterande armaturer och olika 
typer av styrsystem (Belysningsbranschen, 2008:16).

3.1.3. Visuella begrepp
Inom området belysning används både visuella och fysikaliska begrepp för att beskriva ljus. 
Vi kommer att använda oss av begrepp från båda kategorierna för att förstå samt beskriva 
ljuset i Blomsterpralinen. Genom att se sambanden mellan visuellt och fysikaliskt kan vi 
skapa oss en djupare förståelse för ljuskällornas påverkan på omgivningen. Denna förståelse 
är nödvändig för att vi ska kunna ta fram ett belysningsförslag, som både är energieffektivt, 
miljövänligt och ger attraktivt ljus.
 Under denna rubrik beskriver vi sju grundläggande begrepp, som är av betydelse för hur vi 

upplever ljusförhållanden. Begreppen är hämtade från Anders Liljefors rapport Seende och 
ljusstrålning (Liljefors, 2003:10-16). Liljefors inleder med att beskriva vår synupplevelse dels 
som en helhet och dels som visuella delförhållanden. Helheten innefattar hur vi till exempel 
uppfattar rumslighet, atmosfär och synbarhet och ur dessa kan vi urskilja visuella 
delförhållanden som berör färg och ljus (2003:11). 
 Till grundbegreppen hör ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning, reflexer, ljusfärg och

ytfärg och dessa beskriver vår upplevelse av ljuset. Liljefors skriver att ljusnivån beskriver 
hur ljust eller mörkt det är i ett rum eller i en del av rummet, men beskriver inte hur bra eller 
dåligt man ser. Ljusnivån kan graderas på en skala från mycket ljust till mycket mörkt men 
hur många steg vi uppfattar på denna skala beror på sammanhanget. Ljusnivån i omgivningen 
har betydelse för hur ljus eller mörk en viss plats upplevs och bör därför nämnas i 
bedömningen (2003:13).

 För att beskriva var det är mörkare respektive ljusare i ett rum använder man begreppet 
ljusfördelning och den kan variera från helt monotont till dramatiskt ljus. Ljusfördelningen 
beror på rummets förutsättningar och varifrån ljuset kommer och är precis som ljusnivån 
beroende av omkringliggande ytor. Eftersom synsinnet är känsligt för ljusskillnader i synfältet 
är det tacksamt att använda ljusfördelningen för att gestalta rum (2003:14).
 Anders Liljefors menar att vår upplevelse av ljusmiljön i ett rum påverkas också av skuggor,

var de faller och deras karaktär. Skuggan karaktäriseras både av sin kontur och också sin 
ljushet i förhållande till belysta ytor i omgivningen. Den uppträder i form av egenskugga på 
det belysta föremålet och som slagskugga av det belysta föremålet (2003:14-15).
 Bländning uppstår vid för stora kontraster i synfältet som ögat inte klarar av att adaptera till. 

Vår upplevelse av bländningen beror på var den finns och hur märkbar den är. Bländning kan 
förekomma vid exempelvis fönster, otillräckligt avskärmade ljuskällor och starkt belysta ytor. 
Anders Liljefors beskriver två olika sorters bländning; obehagsbländning och synförsvårande 
bländning. Obehagsbländning kan exempelvis uppstå i en dataskärm vänd mot ett fönster 
eftersom ögat då adapteras till en större ljushet än synobjektets, vilket i detta fall är 
dataskärmen (2003:15). Något som kan ge upphov till bländning är reflexer. Liljefors 
definierar reflexer som ytspeglingar, ofta benämnda glans eller blänk, vilka uppstår från 
ljuskällor eller ljusa ytor i omgivningen. Dessa uppstår på alla ytor som inte är helt matta men 
är mest märkbara på ljusa och/eller blanka ytor (2003:15). 

 Liljefors beskrivning av reflexer kan kompletters med Åke Svedmyrs syn på belysning i 
samband med glans och textur på material i omgivningen (Svedmyr, 1995:97). 
Sambanden är av stort intresse för oss eftersom det kan leda till nya infallsvinklar på hur vi 
skapar en tillfredställande ljusmiljö i Blomsterpralinen som samtidigt uppfyller 
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uppdragsgivarens önskemål på energieffektivitet och miljömedvetenhet. Medvetna val av ytor 
och texturer i den rumsliga gestaltningen resulterar i att vi kan påverka ljusupplevelsen i en 
bestämd riktning. Svedmyr förklarar sambanden i följande citat:

Med belysningsgeometri menas i vilken mån ljuset är diffust eller riktat och i 
vilken vinkel ljuset faller mot en yta. Detta kan påverka den uppfattade färgen hos 
ytan, och i samspel med ytans glans och textur kan det ibland uppstå högst påtaliga 
förändringar. Matta ytor förändrar färg minst eftersom de oberoende av det 
infallande ljuset reflekterar ljuset diffust. Blanka ytor ser mörkare ut i riktad 
belysning än i diffus belysning med undantag av partier med glansdagrar. 
Skillnaden är störst för mörka färger och effekten blir väldigt tydlig när man har 
matta och blanka ytor i ungefär samma egenfärg intill varandra (Svedmyr, 
1995:97).

Begreppet ljusfärg avser hur ljusets färgton uppfattas i rummet, alltså inte ljuskällans färg. 
Den upplevda ljusfärgen i ett rum kan variera beroende på ljusfärgen i omgivande rum. Den 
beskrivs ofta som varm eller kall eller med olika färgtermer. Slutligen nämner Liljefors 
begreppet ytfärg vilken är den färg vi upplever på en yta eller ett föremål. Vid utvärdering av 
ytfärgen bedöms om den ser naturlig eller förvanskad ut. Ytfärgen kan påverkas av ytans 
struktur och hur ljuset uppträder på denna (Liljefors, 2003:16).
 Anders Liljefors menar att man inte enbart kan läsa in kunskap om dessa begrepp utan att 

man måste observera visuella förhållanden för att få användbar kunskap, därför kommer vi att 
genomföra en visuell utvärdering som Liljefors förespråkar (Liljefors, 2003:32). Denna 
litteraturstudie ligger till grund för en djupare förståelse för dessa begrepp, vilken vi kommer 
att erhålla vid våra utvärderingar av ljusmiljön i Blomsterpralinen. Genom att studera 
exempelvis ljusfördelning, skuggor och reflexer i butiken och samtidigt se till rummets 
förutsättningar och omgivande material och ytor kan vi förstå sambanden mellan dessa. En 
helhetsförståelse för ljus i rumsliga sammanhang får vi genom att komplettera det visuella 
med det fysikaliska.

3.1.4. Fysikaliska begrepp
Åke Svedmyr skriver i boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö (Svedmyr, 1995) att 
belysning är den faktor som anses ha störst betydelse för att förändra färg på föremål. Därför 
anser vi att det är intressant att veta hur ljusfärger samverkar med föremåls färger. Alla 
ljuskällor avger olika färgnyanser på sitt ljus. För att kunna orientera oss på detta område 
måste vi känna till några väsentliga mätvärden för ljuskällor och dess beteckningar. 
Kännedom om mätvärden ger oss en föraning om hur ljuskällans ljusegenskaper kan yttra sig 
i rumsliga sammanhang.
 Utifrån litteraturen bedömer vi att forskningen lett fram till tre för oss väsentliga begrepp i 

form av fysikaliska mätvärden. Begreppen är lumen, Ra-index och kelvin. Dessa begrepp 
finner vi i direkt anslutning till de ljuskällor som presenteras i Annells produktkatalog Våra 
vanligaste ljuskällor (2007:46-54), vilken vi väljer ljuskällor ifrån till utprovningen (5).
 Renström och Håkansson beskriver i boken Ljus & Belysning (Renström & Håkansson, 

2004) begreppet Lumen (lm) som ett mått på hur mycket ljusstrålning en ljuskälla totalt avger 
i alla riktningar. Man kan också förklara lumen som ett ljusflöde. En ljuskällas ljusflöde 
samverkar sedan med en armaturs kapacitet. Att känna till begreppet lumen är en förutsättning 
för att vi ska förstå vidare begrepp såsom lm/W, vilket betyder ljusutbyte. Begreppet 
ljusutbyte är ett förhållande mellan ljusflödet och ljuskällans förbrukning angivet i Watt. Med 
andra ord kan man säga att ljusutbyte är samma sak som en ljuskällas verkningsgrad. 
Ljusutbyte har ingenting att göra med en ljuskällas Ra-index och Kelvin-värde, men vi kan 
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tack vare kännedom om begreppet utläsa om en ljuskälla är energieffektiv i relation till 
mängden ljusstrålning (Renström & Håkansson, 2004:24).
 Leif Wall hävdar i boken Lärobok om belysningsteknik att färgåtergivningen på ett föremål 

brukar beskrivas med två begrepp: färgtemperatur (Kelvin) och färgåtergivningsindex (Ra-
index). Beteckningen K (Kelvin) syftar till ljuskällans färgtemperatur, ljusfärgen. Detta är den 
egenskap hos en ljuskälla som du lättast kan få en upplevelse av i form av varm eller kall
(Renström & Håkansson, 2004:25). Wall kategoriserar de olika mätvärdena enligt följande: 
2700K - miljö, 3000K – varmvit, 4000K - vit (kallvit), >5000 – dagsljus, 8000 – skywhite
(Wall 2005:28). Renström och Håkansson förtydligar dock att begreppet dagsljus endast är en 
färgbeteckning för ett kallare ljus som har mycket gemensamt med det verkliga dagsljuset. De 
nämner också att 2000K kategoriseras till gult ljus (2004:25). Wall menar på att det inte ser 
bra ut om man i samma anläggning blandar olika ljusfärger, till exempel om man blandar ett 
varmtvitt gultaktigt ljus med ett kallt blåvitt (Wall, 2005:28). 
 Ra-index betecknar däremot hur väl en ljuskälla återger ett föremåls egenfärger. Ra-index 

sträcker sig på en skala mellan 0-100, där 100 är bästa färgåtergivningsförmåga. Ett Ra-index 
på över 90 kategoriseras som utmärkt färgåtergivning, över 80 som bra färgåtergivning och 
under 80 som mindre bra färgåtergivning (Renström & Håkansson, 2004:25). Enligt avsnittet 
”Belysningskrav för interiörer” i Ljus & Rum (Ljuskultur, 2003) används ett Ra-index högre 
än 90 i miljöer där det ställs stora krav på färgkontroll, till exempel i operationssalar eller för 
hårvård (Månsson, 2003:105-127). Svedmyr säger dock att det har riktats stark kritik mot 
detta Ra-index då ett högt värde, alltså bra färgåtergivning, ändå kan medföra påtagliga 
förvanskningar av somliga färger (Svedmyr, 1995:87). Ett högt Ra-index behöver inte ge 
korrekt färgåtergivning eftersom andra faktorer/egenskaper hos en ljuskälla eller i miljön den 
placeras kan väga över och förvanska föremåls egenfärger. 
 Vi vill åter knyta an till Liljefors teori om att man ska utgå från det visuella (2.2). Enda 

sättet att förstå hur ljusstrålning och färgsättning passar ihop är att med egna ögon se och 
bedöma materialet i sin rätta ljusmiljö. Vi har, trots Liljefors teori, valt att presentera de
fysikaliska mätvärdena, Ra-index, Kelvin och Lumen, eftersom vi behöver känna till deras 
beteckningar och innebörd vid val av ljuskällor till vår utprovning.

3.1.5. Ljuskällor och armaturer 
Vi har under denna rubrik valt att beskriva de armaturer och ljuskällor (Bilaga 1) som är 
intressanta för oss i detta projekt. Det vill säga de ljuskällor som vi anser vara energieffektiva 
alternativ till Blomsterpralinens befintliga belysning. Kort redogör vi också för några av de 
ljuskällor som butiken använder idag i jämförande syfte. Ljuskällorna kan delas in i fyra 
huvudgrupper, alla med sina undergrupper. Ljuskällorna vi nämner under denna rubrik tillhör; 
glödljus och urladdningsljus (Bilaga 2).

Befintliga ljuskällor i Blomsterpralinen
I Blomsterpralinen används idag mestadels glödlampor och halogenglödlampor, men även ett 
fåtal lysrör. En av nackdelarna med både glödlampan och halogenlampan är att de har hög 
värmebildning (Renström & Håkansson, 2004:41), vilket vi anser vara ytterst olämplig i 
Blomsterpralinen (1.1.). De är inte heller särskilt energieffektiva då de har kort livslängd och 
lågt ljusutbyte. Båda ljuskällorna har däremot de bästa egenskaperna vad gäller 
färgåtergivningsförmåga (Renström & Håkansson, 2004:41).

Lysrör
Lysrör är den vanligaste ljuskällan inom industrin och på kontor. Idag brukar man tala om två 
typer av lysrör; det äldre T8-röret och det nyare T5-röret. De kräver olika armaturer eftersom 
de har olika längder och effekter (Wall, 2005:44-45). T8-röret hittar man i de flesta av våra 
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äldre belysningsanläggningar. Skillnaden mellan de båda lysrörstyperna är att T5-röret drivs 
av ett så kallat HF-don, vilket ger ljuskällan längre livslängd och bidrar till energibesparing 
(Wall, 2005:55) samt att ljuskällan ger ett flimmerfritt ljus (Renström & Håkansson, 
2004:42). Den största utvecklingen av lysrörsarmaturer sker idag för T5. T5-rören ger mest 
ljus vid en omgivningstemperatur på 35 grader Celsius vilket innebär att deras användning är 
mindre lämpad för utomhusanvändning och i kylrum (Wall, 2005:44-45). Denna ljuskälla
finns i två olika varianter; High Efficiency och High Output. High Efficiency (maximalt 
ljusutbyte) är det vanligaste T5-lysröret och detta ska man välja om man vill ha en mer
energieffektiv belysning. High Output (maximalt ljusflöde) är inte lika energieffektivt men 
avger däremot mycket ljus vilket lämpar sig där det är högt i tak, till exempel i industrilokaler 
(Renström & Håkansson, 2004:42).

Lysrörslampor
Lysrörslampan har vanligen sockel E27 eller E14 för att kunna ersätta glödlampan, med 
samma sockel, och på så vis användas i samma armatur. Däremot är det inte många armaturer 
som är utformade så att lysrörslampor fungerar optimalt i dem. Från glödlampan strålar ljus i 
alla riktningar medan flertalet lysrörslampor sänder en stor del av sitt ljus åt sidan. Detta kan 
medföra bländning eller att visst ljus stängs inne i armaturen.
 Alla nya lysrörslampor har idag inbyggda elektroniska driftdon vilket gör att lampan tänder 

utan blinkningar. Det kan däremot ta ett par minuter innan ljuskällan ger fullt ljus. Viktigt att 
känna till är att en lysrörslampa måste kallna någon minut innan den tänds igen eftersom 
livslängden annars kan minska (Wall, 2005:48). I dagligt tal brukar både lysrörslampan och 
kompaktlysröret kallas för lågenergilampa (Renström & Håkansson 2004:43).

Kompaktlysrör
Kompaktlysrör kräver speciella socklar. Eftersom driftdon finns monterade i armaturen gör 
detta kompaktlysröret till ett mer ekonomiskt alternativ än lysrörslampan. Därför är det vid en 
nyinstallation av belysning bättre att använda kompaktlysrör med tillhörande armatur (Wall, 
2005:49).

Keramiska metallhalogenlampor 
En vidareutveckling av metallhalogenlampan är keramisk metallhalogenlampa. Dess 
färgåtergivning förändras minimalt under dess livslängd (Wall, 2005:51). Den har även ett 
högre ljusutbyte och längre livslängd vilket i framtiden kommer att bidra till att den med 
största sannolikhet kommer att ersätta halogenglödlampan i butikssammanhang då en stor 
utveckling sker för spotlights (2005:51). En nackdel med denna ljuskälla är dyr i inköp
(Renström & Håkansson, 2004:45). Detta kan vägas mot dess höga ljusutbyte och långa 
livslängd (Wall, 2005:51).

Lysdioder
LED består av små lysdioder, 3-4mm i bredd, som avger ljus på ett effektivt sätt samt har en 
lång livslängd. Det är egenskaper som endast LED-belysningen kommer att kunna förena i 
framtiden (LED-gruppen, 2006:1).

 LED finns i flera ljusfärger, men det ljus som är aktuellt för inomhusbelysning är det vita 
ljuset. Kvaliteterna på det vita ljuset, såsom färgtemperatur och Ra-index, är idag jämförbart 
med andra ljuskällor (2006:2). Vad som däremot måste utvecklas för det vita LED-ljuset för 
att det ska bli en kvalitativ och användbar ljuskälla är dess ljusutbyte (2006:22) samt att 
ljuskällan måste uppnå en högre effektivitet (2006:8). Det vita LED-ljuset används idag som 
punktbelysning på museum samt i butik, men då med kort avstånd från den yta som ska 
ljussättas (2006:9). Då ljuset saknar infraröd strålning kan även värmekänsliga material 
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belysas eftersom den belysta ytan inte blir varm (2006:13). Precis som metallhalogenen är en 
nackdel med LED att det är dyrt i inköp (Renström & Håkansson, 2004:46).

Armaturer
Belysningens egenskaper påverkas i hög grad av armaturen eftersom den formar ljuset som 
kommer från ljuskällan. Ljuskällan kan med hjälp av armaturen formas för att ljusets 
verkningsgrad ska förbättras. Att diffusera ljuskällan med hjälp av en, helt eller delvis 
ogenomskinlig, armatur innebär att bländskyddet blir bättre. Placeras ljuskällan i en 
avskärmande armatur stänger vi in ljuset från ljuskällan, vilket medför att verkningsgraden 
minskar. Denna egenskap går att vändas genom att måla insidan vit eller montera reflektorer 
på insidan av armaturen. På så sätt riktar man ljuset och ser till att det gör så stor nytta som 
möjligt (Wall, 2005:59). Det kan vara svårt att välja rätt armatur. Oftast bör armatur väljas i 
samråd med både belysningsexpert och arkitekt eftersom både tekniskt kunnande och känsla 
för stil och estetik krävs för bästa resultat (Wall, 2005:61).

3.2. Kvalitativ intervju av informanter 
Efter våra litteraturstudier ansåg vi oss ha grundläggande kunskap för vårt projekt. Men våra 
kunskaper om området behövde utvecklas och få understöd från kvalitativa intervjuer på 
informanter – yrkesverksamma inom belysning och energieffektivitet. Vi ville ta reda på om 
vi förstått våra litteraturstudier rätt och om det finns ytterligare aspekter om belysning vi bör 
känna till. Vi ansåg oss också behöva information från butiksägaren av Blomsterpralinen för 
att förstå vilka tankar som idag finns angående butikens ljussättning och exponering.
Kvalitativa intervjuer har gett oss möjlighet att ställa öppna frågor inom vårt arbetsområde. 

3.2.1. Intervju med Anna Lavrell, VD Blomsterpralinen
Vi anser att vi bör känna till vilken målgrupp Blomsterpralinen riktar sig till eftersom olika 
åldersgrupper kan behöva olika ljusförhållanden. Anna Lavrell, VD för Blomsterpralinen,
berättar under en intervju (31/3-2009) att butikens målgrupp alltid har uttalats som 
medelålders och äldre. Hon hävdar att denna målgrupp är störst, men även unga kommer in 
och är intresserade av att köpa presenter. Konceptet för butiken ser Anna Lavrell som ”en 
gammalmodig” butik med ”varm känsla”.  
 Vi frågar butiksägaren om hennes åsikter och tankar om den nuvarande belysningen och hur 

den är planerad. Till svar får vi att belysningen är planerad av hennes man och att hon 
personligen haft åsikter om hur det ska se ut. Hon hävdar att varken hon eller hennes man är 
kunniga inom belysning eller energiförbrukning. Som ljuskällor används blandade typer som 
till exempel glödlampor, halogenglödlampor och lysrör. Anna önskar hitta en lampa som 
lämpar sig bättre för choklad. Choklad smälter vid kroppstemperatur. Anna Lavrell har gjort 
försök med vit LED i spotlight ovanför ett bord med choklad. Fördelen hon såg med LED-
belysningen var deras förmåga att inte avge lika hög grad av värme som glödlampor gör och 
att de är mer energieffektiva. Hon säger sig snabbt ha insett att dessa LED-lampor gav oerhört 
svagt och oattraktivt ljus, vilket bekräftas i våra litteraturstudier (3.1.5.). Idag har Anna 
Lavrell bytt tillbaka till halogenglödlampor eftersom hon prioriterar en attraktiv belysning 
som gynnar försäljningen. Anna Lavrell påpekar att Blomsterpralinens största problem är att 
belysningen måste hålla en temperatur i butiken på 17-18 grader Celsius för att choklad och 
blommor ska må bra. En luftkonditionering behövs för att hålla denna temperatur, vilken är 
mycket energikrävande. På sommaren är inte bara lamporna ett värmeproblem, utan de stora 
fönstren släpper in mycket solljus. Chokladen flyttas därför från fönstren under denna del av 
året.
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 Anna Lavrell berättar vidare att ljusförhållandena ändras i butiken beroende på årstid. Vi 
frågar hur hon tycker att allmänljuset känns vid de mörka tiderna på året. Till svar får vi att 
den känns tillräcklig; ”Man ser ju” uttrycker hon sig. Detta svar gör att vi som Rumsliga 
gestaltare ser en möjlighet att förbättra situationen. Anna erkänner att vissa ytor i butiken kan 
verka extra dunkla under den mörka tiden på året och säljer därför sämre. Hörnen säljer alltid 
sämst enligt Anna Lavrell, därför påpekar hon att de behöver ljussättas lite extra. Som 
kontrast till dessa dåliga säljytor är kassan en betydligt bättre säljyta som hon tycker fungerar 
utan särskild ljussättning. 

3.2.2. Intervju med Karl-Magnus Larsson, Energikontoret i Mälardalen
Vi ville förskaffa oss information från en yrkeskunnig person inom energieffektiv belysning 

för att förstå vilka ljuskällor som är att föredra i butiken Blomsterpralinen. Därav vände vi oss 
till Karl-Magnus Larsson, energiingenjör på Energikontoret i Mälardalen (6/4-09). När han får 
höra att Blomsterpralinen mestadels har glödlampor och halogenglödlampor i belysningen, 
nämner han att båda dessa förbrukar mycket energi och därav blir olämpliga för det 
energieffektiva förslag vi arbetar på. Vi frågar honom om han anser att LED är framtidens 
ljuskälla. Karl-Magnus Larsson berättar att det vita LED ljuset idag anses vara alldeles för 
kallt och det ger ett för spritt ljus vilket gör att det idag inte lämpar sig som punktbelysning i 
butik. Men han tror garanterat att kvaliteterna kommer att utvecklas i den nära framtiden. 
 Karl-Magnus Larsson tar upp dimmer som ett alternativ till minskad energiförbrukning. T5-

lysrör kan dimmas med så kallade HF-don. Vanliga lågenergilampor går däremot inte att 
dimma. Det viktigaste att tänka på vid införskaffandet av en ljuskälla är att den billigaste
kanske inte är billigast i längden, avslutar Karl-Magnus Larsson. 

3.2.3. Intervju med Caroline Moberg, Annell Ljus + Form AB
I intervjun med Caroline Moberg (Annell Ljus + Form AB, 8/4-2009) frågade vi om LED-ljus 
och hur användbart det är idag. Då vi förstår att det är en ljuskälla som är på frammarsch, 
undrar vi hur möjligheterna ser ut för oss att använda det i Blomsterpralinen. Caroline Moberg 
förklarar att det är många som vill vara först med användningen av den nya tekniken för det 
vita LED-ljuset. Tyvärr har ljuskällan brister som marknaden inte kunnat åtgärda ännu. Ett 
stort problem är att det saknas armaturer som får ut LED-ljuset på lämpligt sätt. Det kan dröja 
5-10 år innan det vita LED-ljuset kommer att kunna fungera som en lämplig ljuskälla i våra 
miljöer. Caroline Moberg ger dock exempel på att LED idag kan fungera utmärkt i till 
exempel kylar eller som punktbelysning på närliggande föremål.
 Caroline Moberg förtydligar LCC-kalkylens innebörd (3.1.2.) om att alla faktorer i den 

samverkar för att man ska få ett ärligt resultat och veta att man tjänar på att byta ut sin 
belysning. Caroline Moberg tillägger att det är svårt att se att kostnaderna har minskat på 
endast ett år. Man bör därför titta på en längre period som exempelvis 5år. Hon avslutar med 
att bekräfta att det i vårt projekt räcker med att minska antalet Watt i butiken och sedan
multiplicera det med den tid ljuskällorna är tänkta att brinna. På så vis får vi fram om 
driftskostnaden blir lägre eller inte. 
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3.2.4. Intervju med Staffan Annell, Annell Ljus + Form AB
I intervjun med Staffan Annell, från Annell Ljus + Form AB (15/4-09), förklarar vi att det är 
viktigt för oss att vår kommande belysningslösning för Blomsterpralinen gynnar både den 
energieffektiva och den visuella upplevelsen för att butiksmiljön ska vara attraktiv och 
säljande. Han bekräftar då att det är en god idé att kombinera ljuskällorna, som redan väckt 
vårt intresse i litteraturstudien; lysrör och metallhalogen (3.1.5.). Lysrören kan fungera som 
allmänbelysning och metallhalogenen som accent- eller punktbelysning. Vi var oroliga för 
värmen från ljuskällorna. Staffan Annell förklarar att ju högre effekt (Watt) desto mer värme 
avger ljuskällan.

 Vi hade funderingar om vilket av T5 lysrören som är lämpligast för oss att välja, High 
Output eller High Efficiency. Staffan Annell bekräftar att High Effieciency är mer 
energieffektiva men att dessa lysrör inte är ett självklart val då fler ljuskällor av denna typ kan 
behövas för god ljuskvalitet än vad High Output kräver. High Output som istället avger mer 
ljus kan lämpa sig bättre eftersom det kan vara så att High Efficiency i slutänden blir dyrare. 
Om Staffan Annell fick välja skulle han använda sig av High Output då användningsområdet 
är en butiksmiljö, där det viktigaste är att sälja. Då detta handlar om en blomsterbutik, 
rekommenderar Staffan Annell att använda ett vitare och ”krispigare” ljus, det vill säga ett 
högre Kelvin-tal, cirka 4000K. Detta för att blommornas färger blir ”friskare” och
”krispigare” i ett sådant ljus. Till chokladen däremot så rekommenderar han ett lägre Kelvin-
tal, exempelvis 3000K. Vi blir då fundersamma över det som Leif Wall påstått (3.1.5) att det 
inte ger något bra resultat att blanda varmt och kallt ljus i en och samma lokal. Staffan Annell 
förklarar att det som Wall säger handlar främst om allmänbelysning då det bör ligga som ett 
jämnt ljus över hela lokalen. I accentbelysning kan kombination av olika ljuskällors ljusfärger 
snarare förhöja stämningen och skapa ”rum i rummet”.  
 Slutligen bekräftar Staffan Annell att butiken bör kalibrera sina kylsystem till den nya 

värmesituationen som uppstår vid en ny energibesparande belysning. Detta bör leda till 
ytterligare energibesparingar. 
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4. NULÄGESANALYS 
Genom en nulägesanalys vill vi ta reda på hur ljuset i butiken upplevs samt hur 
energiförbrukningen ser ut idag. Det är i denna fas också viktigt att vi bildar oss en 
uppfattning av Blomsterpralinens målgrupp (3.2.1). Nulägesanalysen innehåller följande 
metoder; visuell utvärdering (3.1.3.) och fysikalisk inventering av ljuset i butiken, samt dold 
observation och kvalitativa intervjuer på respondenter - butikens kunder.  

 Den visuella utvärderingen och den fysikaliska inventeringen gör vi utifrån våra egna 
iakttagelser med stöd av våra förstudier (3.1). Genom den visuella utvärderingen av ljuset och 
fysikaliska inventeringen av ljuskällor och armaturer kartlägger vi Blomsterpralinens 
problem, när det gäller belysningen. Den dolda observationen och de kvalitativa intervjuerna 
på respondenter genomför vi för att förstå om och hur ljuset i butiken inverkar på butikens 
kunder i nuläget. Genom att kombinera de två sistnämnda metoderna får vi ut mer värdefull 
information än om vi bara hade förlitat oss på resultatet från en av dem.

4.1. Visuell utvärdering 1
Den visuella utvärderingen är en av metoderna vi använder för att kartlägga ljusmiljön i 
butiken. Resultatet från utvärderingen visas i tabellen (Bild 3) och anger visuella förhållanden 
för butiken som helhet (1.6.). Tabellen kompletteras med en planritning (Bild 4) vilken 
illustrerar hur ljusnivå, ljusfördelning och skuggor yttrar sig i butiken.

 Förutsättningarna för den visuella utvärderingen var eftermiddagssol. Tack vare lokalens 
höga fönster får butiken ett stort ljusinsläpp. Eftersom butiken, bortsett från ostrummet, inte är 
djupare än två gånger fönstrens höjd, räknat från golvet, anses rummet som väl belyst 
(Hjertén m.fl., 2001:18). Vi menar dock att ljusinsläppet påverkas av flera faktorer i 
omgivningen, exempelvis närliggande husfasader som antingen reflekterar eller skymmer 
dagsljuset.

Visuella 
begrepp

Blomsterpralinens kundytor

Ljusnivå Ljuset i butiken varierar från mycket ljust till mycket mörkt och allt däremellan

Ljusfördelning Det är ljust vid fönstren där dagsljuset reflekteras mot fönsternischernas ljusa ytor samt vid 
det punktbelysta podiet med blommor. Mörkt är det i hörnen, speciellt hörnen intill 
fönsterväggen. Även längre in i butiken och vid det centrerade bordet med choklad är det 
mörkt.

Skuggor Skuggorna är diffusa till sin karaktär och är knappt märkbara i den mörkare delen av 
butiken. Vid de produkter som är punktbelysta uppstår något skarpare skuggor.

Reflexer Både dagsljus och elljus reflekteras i butikens ljusa inredning såsom väggar, tak, bord och 
en del hyllor. Dessa ytor leder in ljuset i butiken.

Bländning Viss bländning kan uppstå i glasytor, exempel på detta är dagsljus som reflekteras i 
ostdisken.

Ljusfärg Dagsljuset i butiken ger ett kallt ljus medan elljuset ger ett varmt glödljus.

Ytfärger Färgerna i butiken upplevs mestadels naturliga trots dämpad belysning och mörklagda ytor 
i delar av butiken. 

Bild 3. Tabell över visuell utvärdering av Blomsterpralinen.



19

Bild 4. Planritningen visar Blomsterpralinens ljusförhållanden.

Soliga dagar under den ljusa delen av året bidrar dagsljusinsläppet till att väsentligt höja 
ljusnivån i butiken. Butikens ljusa väggar och vitmålade inredning reflekterar både dagsljus 
och elbelysning vilket också bidrar till att förbättra ljusnivån. Ljusfördelningen beror på 
ytornas reflektans och vilken ljuskälla som används samt var den är placerad. Butiken saknar 
allmänbelysning och har istället fokuserat på punktbelysning. Den upplevda ljusfärgen 
påverkas av flera faktorer, exempelvis ljuskällans färgtemperatur, ljusnivån och ytfärger i 
omgivningen (Månsson, 2003:103). Som slutgiltig bedömning anser vi att de mörklagda 
ytorna behöver ljusas upp, speciellt under de mörkare delarna av året.
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4.2. Fysikalisk inventering
Genom en fysikalisk inventering vill vi främst räkna ut vad energikostnaden för samtliga 
ljuskällor blir idag. Ljuskällornas sammanlagda effekt, angivet i Watt, är av intresse för att vi 
ska kunna jämföra och säkerställa att vårt belysningsförslag visar på en lägre 
energiförbrukning, vilket är ett av huvudmålen med projektet. Till den fysikaliska 
inventeringen hör skissen nedan (Bild 5) vilken visar de ljuskällor Blomsterpralinen använder 
idag och efterföljs av en tabell (Bild 6) som redogör för ljuskällornas olika mätvärden.

Bild 5. Planritningen visar placeringen av Blomsterpralinens befintliga ljuskällor.
Symbolens form har inget med ljusets spridning att göra. 
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På planritningen (Bild 5) syns vilken typ av ljuskälla som sitter vart i butiken 
Blomsterpralinen samt dess riktningar. De befintliga ljuskällorna är; glödlampor, 
halogenlampor och lysrör. Glödlamporna dominerar tätt följda av halogenlamporna – de 
ljuskällor som i våra förstudier visat sig vara mest energikrävande (3.1.5.). Vi kan genom 
denna utvärdering konstatera att ljuskällornas ljusfärger har ett värde på 2700-2900K i hela 
butiken, vilket ger en varm ljusfärg som drar åt det gula hållet. 

Ljuskälla Kelvin Watt Antal Watt totalt
T8 lysrör 2700 36 6 216
Glödlampa 2700 40 31 1240
Halogenglödlampa 2900 20 15 300
Alla ljuskällor 1756

  Bild 6. Tabellen visar några av ljuskällornas fysikaliska mätvärden.

4.3. Dold observation
Genom den dolda observationen vill vi undersöka om ljussättningen i butiken kan ha något 
samband med hur kunderna rör sig i lokalen. Vår förhoppning är att få en föraning om de 
ljussatta ytorna säljer mer än de mörklagda delarna av butiken. Vi observerar kundernas 
rörelsemönster och noterar eventuella köp. Observationen består av iakttagelser av 20 kunder 
samt dokumentation av deras rörelsemönster och eventuella köp (Bild 7-8).
 På planritningarna har vi delat in de 20 kunderna i kategorierna målmedveten shopping och 

spontan shopping för att tydliggöra vår studie. Hur kunderna väljer att gå beror på om de är 
ute efter något speciellt eller om de gör ett spontant besök i butiken. Totalt är 13 personer 
observerade i kategorin målmedveten shopping och 7 personer i kategorin spontan shopping. 
 Då observationen ägde rum (kl.13-18, 2/4-09) var det soligt väder och relativt ljust i 

butiken. Vi valde denna tidpunkt eftersom butiken har flest kunder på eftermiddagarna samt 
dagarna innan helg, enligt butiksinnehavare Anna Lavrell. En risk är att denna metod sker en 
vecka innan påskhelgen vilket innebär att många kunders mål med butiksbesöket kan vara att 
köpa exempelvis påskägg eller påskliljor.
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Bild 7-8. Planritningarna visar kundernas rörelsemönster i butiken. Målmedveten shopping (t.v.) 
och spontan shopping (t.h.). En tjock linje innebär mycket rörelse och en tunnare linje 
symboliserar färre rörelser på ytan.

Målmedveten shopping  Spontan shopping
De målmedvetna kunderna har under 
observationen direkt frågat personalen om 
en särskild vara, eller yttrat vad de ska 
köpa. Däremot har inte alla handlat den 
vara de varit ute efter. 
 Nackdelen med att observera dessa 

kunder som har ett klart syfte med sitt 
besök är att det kan ge ett missvisande 
resultat för det vi undersöker.

Dessa kunder tar lång tid på sig i butiken 
och tittar till synes slumpmässigt på 
produkterna. De tar inte kontakt med 
personalen för att få hjälp. Rörelsemönstret 
från dessa kunder anser vi intressantare 
eftersom deras val troligtvis styrs mer av 
butikens exponering. Vi kan dock inte vara 
helt säkra på om dessa personer är ute efter 
en särskild vara eftersom vi endast förlitat 
oss på kundens beteende.

Vi kan konstatera att skuggbelagda ytor i hörn besöks mindre, precis som butiksinnehavare 
Anna Lavrell tidigare har påstått (3.2.1).  Blompodiet och de två chokladborden, vilka är 
centrerade på golvytan, lockade besökarnas uppmärksamhet. Eftersom ljusnivån på borden 
varierade från mycket ljust till mycket mörkt drar vi dock slutsatsen att bordens placering var 
mer avgörande än belysningen. Vi kan utifrån denna observation inte dra några slutsatser som 
är av större betydelse för utformningen av vårt belysningsförslag.  
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4.4. Kvalitativ intervju av respondenter 
Syftet med den kvalitativa intervjun av respondenter - butikens kunder, är att vi vill undersöka 
samband mellan belysningen och det som kunderna själva säger sig lägga sin uppmärksamhet 
på. Vi vill genom dessa intervjuer skapa en förståelse för om kunderna är medvetna eller inte 
om ljuset. Vi vill höra deras förklaringar om hur de tror att ljus kan påverka dem i handeln. 
Våra öppna frågor har gjort att vi fått ta del av värdefulla åsikter och tankar, vilket en 
kvantitativ intervju inte skulle ha gett.
 Förutsättningarna för denna intervju är densamma som observationerna (4.3.) då dessa 

skedde på samma dag. Intervjuerna har utförts på sju av de kunder som observerades och 
samtliga innehar en ålder mellan 55-80 år. En brist är dock att vi endast pratat med de kunder 
som i observationen varit målmedvetna med sin shopping. Varför det föll sig så beror på att 
dessa var de enda som var villiga att ställa upp på intervjun. Vi hade önskat att alla som 
observerades också skulle ställa upp på intervjun därför att vi då lättare skulle ha kunnat se 
kopplingar till varför varje kund gått som han/hon gjort. 

 Sammanställningen av dessa kvalitativa intervjuer gör vi genom att samla, de enligt oss, 
viktigaste påståenden som kunderna har yttrat och som är relevanta för vårt syfte med 
undersökningen. Vi kan sammanfattningsvis säga att orden stämningsfull, gammaldags, varm 
och ljus är hur kunderna helst beskriver butiken utifrån sina egna uppfattningar. Några kunder 
säger att deras upplevelse av ljuset passar till butikens koncept (3.2.1.). Somliga kunder 
upplever butiken som både varm och kall. Detta kan ha att göra med att det finns en blandning 
av dagsljus och elljus i Blomsterpralinen. Dagsljus avger ett kallt ljus (3.1.4.) och glödlampor, 
som dominerar i butiken, avger ett varmt ljus (4.2.). Vi gör ett antagande om att detta kan 
bidra till kundernas blandade upplevelser av ljuset. 
 Några kunder pratar om punktbelysningens stora betydelse i butikssammanhang och hävdar 

att de särskilt lagt märke till det välbelysta blompodiet när de gick in i Blomsterpralinen. En 
person berättar vidare hur hon funderade på att köpa blommorna från podiet även om det inte 
var hennes avsikt med besöket i Blomsterpralinen. Några av kunderna säger sig se dåligt och 
därför påpekar de att det är viktigt att det är ljust i de butiker som de ska handla i. 

 Som slutsatser av denna kvalitativa intervju kan vi konstatera att ljuset inte hade någon 
större betydelse för de intervjuade kunderna vid deras besök av blomsterpralinen eftersom de 
var målmedvetna med sin shopping och visste vad de skulle ha. Den person som blev 
intressant i denna undersökning var hon som påstod att hon gått in och uppmärksammat 
blompodiet, som hon nu funderade på att köpa en blomma ifrån. Kunden var mycket verbal 
och uttryckte tydligt att hon blev påverkad av ljuset. Vi funderade på om fler kunder kan ha 
påverkats av denna yta, även om de själva inte reflekterade över det. Vi vill åter knyta an till 
det Rune Pettersson säger om att vi ofta inte har någon aning om när vi utsätts för 
övertalningsdesign (2.1). 
 Ytterligare en slutsats vi drar utifrån denna intervju är att det är viktigt för en äldre 

åldersgrupp att ljusnivån inte är för låg, då dessa ser sämre. 

Ju äldre du blir desto mer och bättre fördelat ljus behöver du för att se. En tumregel 
är att en 60-åring behöver oftast 3-5 gånger mer ljus än en 20-åring för att kunna 
uppfatta samma kontraster. Ditt öga blir också mer känsligt för bländning eftersom 
ögonen får svårare att anpassa sig till olika ljusförhållanden (Renström & 
Håkansson, 2004:13).

Ur informationsdesignsperspektiv är ovanstående citat viktigt att ha i åtanke vid 
belysningsplanering eftersom målgruppen är medelålders och äldre. För att dessa kunder inte 
ska missa produkter på grund av att de är placerade i ett för mörklagt område bör ljusnivån 
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där höjas. Ytterligare ett argument är att kunderna vill kunna läsa på förpackningar och detta 
kräver en lämplig ljusnivå. 
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kunderna från våra intervjuer är nöjda med ljuset. 

Detta anser vi beror på att dagens förutsättningar bjöd på mycket solljus. Ytterligare en
iakttagelse vi gjorde var hur svårt kunderna hade att beskriva ljus på andra sätt än kallt och 
varmt. Svårigheten låg förmodligen i att sätta ord på vad de fick för känsla av ljusupplevelsen. 
Därav kan denna intervju kännas någorlunda tunn. 

5. UTPROVNING 
Utifrån våra litteraturstudier har vi gallrat bort ljuskällor som inte är aktuella för 
Blomsterpralinen (3.1). I denna fas redogör vi för den utprovning som vi utfört i 
Blomsterpralinen. Till utprovningen lånade vi ljuskällor och armaturer (Bilaga 1) från 
företaget Annell Ljus + Form AB. Vi kommer att beskriva vilka ljuskällor och armaturer vi 
har använt och varför just detta urval har skett. Utprovningen har skett på en begränsad yta av 
butiken, den del där blommorna är placerade (Bild 9).

1. Chokladprovarbord
2. Kyldisk med blommor
3. Blompodium
4. Vägghyllor i hörn

 Bild 9. Utsnittet visar utprovningsytan.

Vi valde denna yta eftersom vi vill prova hur de färgrika blommornas egenfärger förändras i 
olika ljus. I denna del av butiken valde vi ut fyra stationer som vi såg som problemområden; 
chokladprovarbord, kyldisk med blommor, blompodium samt vägghyllor i hörn. Med 
armaturerna och tillhörande ljuskällor tillfälligt placerade på de fyra områdena, gör vi egna 
iakttagelser av vad som händer med ytan som ljuset riktas mot. Utifrån våra slutsatser har vi
formulerat ett antal frågor till kunderna som senare används i ytterligare en kvalitativ intervju
på respondenter. 



25

5.1. Visuell utvärdering 2

Visuella 
begrepp

1. 
Chokladprovarbord

2. Kyldisk med 
blommor

3. Blompodium 4. Hyllor i hörn

Ljusnivå Ganska mörkt Ljust Mycket ljust Mycket mörkt

Ljusfördelning Det är mörkast på 
bordet som står längst 
in i rummet och ljusast 
på det närmast fönstret.

Ljusast är det på 
blommorna på den 
översta raden och 
mörkast på den 
nedersta.

Ljusast är det på den 
övre delen av podiet 
och mörast på de 
nedre delarna, längst 
ifrån ljuskällan.

Det är mörkast längst 
in i hörnet. Ljusast 
nära fönstret där 
dagsljuset reflekteras.

Skuggor Vi upplever inga 
tydliga skuggor på 
bordet.

Diffusa skuggor 
faller på blommorna i 
den nedre delen.

Slagskuggor 
förkommer på 
podiets nedre delar. 
De är skarpast intill 
föremålet som ljuset 
faller på.

Skuggorna under 
hyllplanen är både 
skarpa och diffusa till 
sin karaktär, det beror 
på var ljuset faller.

Reflexer Ljuset som omger 
bordet reflekteras något 
i den vita bordsytan.

Ljuset reflekteras i 
glasväggarna och 
spegeln.

Inga reflexer. Podiets 
ytor består av mörka 
obehandlade träytor.

Ljuset reflekteras 
något mot den vita 
väggen bakom 
hyllorna.

Bländning Ingen bländning Det finns risk för 
bländning i glas och 
spegel.

Ingen bländning Ingen bländning

Ljusfärg Dagsljuset från fönstren 
upplevs som kallt och 
elljuset som varmt gult.

Lysrören ger ett 
gulaktigt ljus.

Elljuset som faller på 
podiet upplevs varmt 
men blandas med 
kallt dagsljus. 

Dagsljuset som faller 
på hyllorna upplevs 
kallt.

Ytfärger* Färgerna på bordet blir 
något förvanskade i det 
skuggbelagda området 
längst in i butiken.

Färgerna på 
blommorna är något 
förvanskade.   

Färgerna på 
blommorna upplevs 
naturliga. En del 
färger återges dock 
sämre än andra.

Produkternas färger 
framträder dåligt på 
de skuggbelagda 
områdena, men 
upplevs trots allt 
naturliga.

* Om föremåls ytfärg upplevs förvanskad eller naturlig beror, i detta fall, på hur mörkt det är. Även ljuskällans 
ljusfärg kan förvanska ett föremåls egenfärg, hur stor förvanskningen är beror på ljusfärgens karaktär (Liljefors, 
2003:16).

Bild 10. Tabellen visar vår bedömning av det befintliga ljuset på de utvalda ytorna. 
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5.2. Urval av ljuskällor och armaturer
Eftersom energieffektivitet ska bemöta en attraktiv ljusmiljö (1.1), väljer vi ljuskällor och 
armaturer (Bilaga 1) som kan tillgodose båda dessa önskemål vid de fyra utvalda områdena. 
Vi har jämfört ljuskällornas effekt (Watt) i relation till deras färgåtergivning (Ra-index) och 
färgtemperatur (Kelvin). Vi väljer lampor med så låg effekt som möjligt för att minska
lampornas värmealstring och butikens energikostnader. Det är viktigt för oss att understryka 
att en ljuskälla med låg effekt inte behöver ha samband med ljusets kvalité. Generellt för de 
utvalda ljuskällorna är att ingen av dem understiger Ra-index 85. Värdet 85 räknas som god 
färgåtergivning (3.1.4.). Vi har valt ljuskällor mellan 3000-4000K eftersom vi i den visuella 
utvärderingen (5.1.) såg att blommornas färger blev något förvanskade med 2700K (3.1.4.) 
3000K hör till kategorin varmvitt ljus vilket, enligt oss, bör stämma överens med butikens 
uttalade koncept (3.2.1.).
 På blommorna har vi provat ljuskällor med värden på 4000K eftersom blommorna upplevs 

som ”friskare” och ”krispigare” med denna ljusfärg (3.2.4.).
Vi kommer nu att beskriva de ljuskällor och armaturer vi valt till de fyra stationerna. 
Samtidigt förklarar vi vilka iakttagelser vi har gjort. Vi vill påpeka att fotografierna vi 
redovisar inte är professionellt tagna utan att våra egna iakttagelser är mer pålitliga.

Chokladprovarbord
Problemet vid chokladprovarbordet är att ljusnivån är för låg. Detta beror på att de opaliserade 
armaturerna sprider ett diffust ljus åt alla håll (3.1.5.) Vi anser att det krävs mer riktat ljus mot 
bordsytan för att kunder, vid choklad- och ostprovning, på tydligaste sätt ska kunna se
produkterna de smakar. Därav väljer vi att prova en nedpendlad armatur, ”Lilliput”, som i 
huvudsak riktar ljuset nedåt mot bordsytan. Kompaktlysröret i armaturen, har vi valt med 
3000K eftersom varmvit belysning lämpar sig bättre än kallvit till choklad (3.2.4.). Ett annat 
argument till att vi endast provar det varmvita ljuset på chokladprovarbordet är att ljusnivån vi 
vill uppnå kommer att påverka omgivande ytor och helhetsintrycket av butiken. Vi anser att
en kallvit ljusfärg inte lämpar sig till butikens uttalade koncept (3.2.1.).
 Vi iakttog hur en produkt framställdes i ljuset från båda armaturerna. Ljusnivån på 

bordsytan blir märkbart högre med den nya armaturen. Det bekräftas av de skuggeffekter som 
nu framträder (Bild 11-12).

Bild 11-12. Chokladprovarbordet visas med befintlig klotformad armatur (t.v.) 
samt en ny nedpendlad armatur (t.h.).
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Kyldisk med blommor
I kyldisken med blommor beslutar vi oss för att endast prova kalla ljusfärger. Det befintliga 
ljuset är gulaktigt (2700K). Vi väljer att testa ett T8-lysrör med 4000K (kallvitt) och ett med
6500K (dagsljus) för att iaktta vilken av dessa kalla ljuskällor som återger blommornas färger 
bäst samt vilken som passar bäst i konceptet (3.2.1.). Armaturen på denna station är den 
befintliga och passar ett T8-rör. 
 Att här använda ett ännu mer energieffektivt alternativ som T5-lysrör är inte aktuellt då vi 

vet att dessa inte lämpar sig för kylrum (3.1.5.). Fördelen med att göra en utprovning i denna 
kyl är att det finns en stor variationsbredd av färger på de många blommorna. 4000K gav oss 
ett positivt intryck av blommorna som ”friska” och ”krispiga”. Lysröret på 6500K däremot 
stack i ögonen och gav ett oerhört artificiellt intryck, vilket gör att vi utesluter dessa till
kundintervjuerna. På fotografierna ser däremot blommornas färger friskare och fräschare ut 
där lysröret med 6500K använts. Samtliga lysrör vi använde är på 36W.

  

Bild 13-15. Kyldisken med blommor belyst med olika ljusfärger; 2700K(t.v.), 4000K(mitten) och 6500K(t.h.).

Blompodium
Blompodiet är idag ljussatt med glödlampor i spotlights. 
På grund av glödlampans höga energiförbrukning ser vi 
metallhalogen som ett bra alternativ, då vi vet att denna
ljuskälla kommer att bli mer aktuell i butikssammanhang
(3.1.5.). 
 Vi provar med två sorters keramiska 

metallhalogenlampor, en med 3000K och en med 4000K, 
för att se hur blommornas egenfärg förändras i varmvitt 
respektive kallvitt ljus. Vi vill understryka att skillnaden 
mellan varmvitt och kallvitt ljus är det enda vi undersöker 
vid denna station. 

Bild 16. Blompodiet med befintlig belysning.
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Vi riktade armaturerna mot den blombukett som stod nederst på podiet (Bild 17-18). Buketten 
bestod av övervägande gula och gröna nyanser. När denna belystes med 3000K tyckte vi att 
blommornas egenfärg framträdde bättre än med 4000K. Förmodligen har denna iakttagelse att 
göra med att det varmvita ljuset lyfter fram varma färger. Vi drar en parallell till Robert 
Ricciuti föreläsning där han förklarade att ett föremåls egenfärg förstärks om det belyses med 
samma sorts ljusfärg (Ricciuti, 2007). Med 4000K upplevdes blommorna ”friskare” och 
”krispigare” (3.2.4.). Vi upplevde inte någon bländning från omkringliggande ytor eller 
produkter.

   

 Bild 17-18. Blombuketten på blompodiet belyst med ljusfärg på 3000K (t.v.) och 4000K (t.h.).

Vägghyllor i hörn
Problemet med hyllorna i hörnet, är att ljusnivån är alldeles för låg (5.1.). Belysning saknas 
helt och därför vill vi se den skillnad ljus faktiskt kan göra med detta hörn. Eftersom choklad 
ibland exponeras på hyllan vill vi minimera antalet Watt för att få så låg värmealstring som 
möjligt (3.2.4.). En lämplig ljuskälla är LED-skenan ”Slimline” på 5W. LED-skenan finns 
med två olika värden av Kelvin; 3200K och 5600K. Vi väljer här att testa skenan med 3200K 
för att återigen knyta an till butikens uttalade ”varma känsla” (4.4.). 

Bild 19. Produkterna på det nedersta hyllplanet inom markeringen är ljussatta 
med LED. T.h. visas en närbild av det markerade området.
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Hyllorna är mörkt träfärgade. Vi vill här testa om en annan färg på hyllorna kan medverka till 
att få hörnet att upplevas som ljusare. Därav väljer vi att testa med en matt vit kartongbit på 
ett av hyllplanen. Med denna kartongbit upplevde vi en märkbar skillnad för hur ljuset 
reflekterades (3.1.3.) ut i rummet och gjorde produkterna mer iögonfallande. Vi anser att den 
vita ytan samverkade med den vita väggen varpå ljuset reflekterades mellan ytorna och 
minskade de tidigare skuggorna. Tidigare föll dagsljus på en del av hyllan och gav en kylig 
känsla (5.1.). Vår utvalda LED-skena gav, precis som vi antagit, en varm känsla. 
 Då vi var oroliga för att chokladen skulle smälta av värmen från ljuskällan utförde vi ett 

värmeprov. Under 18 timmar hade vi LED-belysningen tänd på hyllorna där vi placerat ut 
chokladtryfflar. Resultatet blev att chokladen inte påverkades, vilket är en betydelsefull
iakttagelse. LED-skenan består av 5 dioder á 1W.

5.3. Kvalitativ intervju av respondenter
Som komplettering till vår egen visuella utvärdering väljer vi att ännu en gång använda oss av 
kvalitativa intervjuer av respondenter - butikens kunder. Denna intervju är till för att vi ska få 
reda på kundernas upplevelser av de ljuskällor och armaturer vi valt samt hur de samverkar 
med butikens produkter och helheten av rummet. Vi vill höra vad kunderna anser om vårt 
urval av belysning. Vi fick ut en hel del värdefulla tankar från den tidigare kvalitativa 
intervjun vad gäller ljuset i butiken som helhet. Nu vill vi ha lika värdefull information, men 
på de fyra utvalda stationerna. 
 Vi hade först tänkt använda oss av kvantitativa intervjuer i denna fas. Men då vi i de tidigare 

kvalitativa intervjuerna upptäckte hur svårt kunderna hade att beskriva ljus med ord valde vi 
att utföra en kvalitativ intervju istället. Det finns en stor risk att resultatet från en kvantitativ
intervju blir missvisande på grund av missförstånd i kommunikationen mellan oss och 
målgruppen då vi använder olika ord för att beskriva ljus. Urvalet till denna intervju består av 
kunder från den uttalade målgruppen (3.2.1). Intervjupersonerna består mest av äldre kunder i 
åldrarna 60-80 år. Den yngre skaran är cirka 50 år. Totalt är tio personer intervjuade. 

Chokladprovarbordet
Ljuskällor: Kompaktlysrör i nedpendlad armatur ”Lilliput”
Fokus: Ljusnivå på bordsyta
 Här blev vår undersökning ganska enkel att genomföra då kunderna genomgående ansåg 

samma sak. De var eniga om att den nedpendlade armaturen vi valt gav en bättre ljusnivå på 
bordet och fick produkten (5.2. Bild 12) att framträda bättre. Några kunder sa att de upplevde 
viss bländning från den utvalda armaturen om de tittade upp mot den. Ett alternativ för att 
motverka detta skulle vara att sänka armaturerna. Men detta är inget vi rekommenderar 
eftersom viktig sikt skulle skymmas.  
 En kund kom med en värdefull åsikt; ”Ska jag äta vid bordet vill jag ha de klotformade 

lamporna för de ger bättre stämning, men ska jag provsmaka matvaror känns det viktigt att jag 
ser dem tydligt.” 
 Vår slutsats blir att en ny armatur behöver rikta ljuset mot bordsytan för att man tydligare 

ska se det man provsmakar. 

Kyldisken
Ljuskälla: T8-lysrör, 2700K och 4000K, i befintlig armatur
Fokus: Ljusfärg på blommor

 I kyldisken låter vi kunderna bedöma det befintliga lysröret med en färgtemperatur på 
2700K och det nyinköpta på 4000K. Reaktionerna skiljer sig från blompodiet, trots att det är 
blommor på båda ställena.
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Det varmvita ljuset anser samtliga kunder passa in i butiken. En kund uttrycker att 2700K ger 
blommorna en vardaglig färg medan en annan menar att det passar men att det inte framhäver 
kyldisken som exponeringsyta. En intressant reflektion var att det kallvita ljuset ansågs passa 
bättre in på blommorna i kyldisken än på blompodiet, eftersom det är en kyl som man 
förknippar med kyla. Trots att det kallvita ljuset skiljer sig från butikens övriga ljussättning så 
ger det liv till butiken. Kunderna beskrev även det kallvita ljuset som friskt, klart och att 
blommornas färger uppfattas som naturliga. 
 Slutsatsen från intervjuerna vid denna station är att blommornas färger framträdde på bästa 

sätt med det kallvita ljuset, trots att meningarna var delade om huruvida det passade in i 
butiken eller inte. Ingen bländning uppstod, varken med det varmvita eller kallvita ljuset. 

Blompodiet
Ljuskällor: Keramiska metallhalogen, 3000K och 4000K, i spotlights ”Tore 40” och ”Match”
Fokus: Ljusfärg på blombukett
 Några kunder hävdar att den gula blombukettens färger blir mer attraktiva med varmvitt 

ljus, 3000K. Ytterligare omdömen är att varmvitt ljus känns behagligt och lugnande att se på 
samt att det är trevligt att mötas av vid entrén. Enligt några av kunderna gör det kallvita ljuset, 
4000K, däremot att den gula blombukettens färger inte upplevs som lika klara och rena. Detta 
motsägs av en annan kund som säger att blommornas färger framträder mycket bättre i detta 
ljus. Vi kan konstatera att kunderna har svårt att avgöra vilken ljusfärg som ger bäst återkall 
på blommornas färger. 

 Helhetsresultatet med det kallvita ljuset säger en kund blir sämre då det skapar en alltför 
artificiell känsla – ”Det sticker i ögonen”, hävdar hon. Samma kund uttrycker att vid 
ljussättning med det kallvita ljuset slutar denna butiksyta samspela med den övriga butiken. 
Detta argument stärks av flera andra kunder som ansåg att kallvitt ljus blev alldeles för 
dominant eftersom det märker ut sig från den i övrigt varmvita belysningen.
 En slutsats efter denna utprovning anser vi vara att alltför iögonfallande kallvitt ljus 

inkräktar på Blomsterpralinens koncept (3.2.1.) Kunderna har dessutom i tidigare intervju 
(4.4.) uttryckt att de upplever Blomsterpralinen som varm och gammaldags. I denna intervju
hörde vi en genomgående önskan från samtliga kunder att ljuset ska passa in på butikens 
helhetskoncept. 

Vägghyllor i hörn 
Ljuskällor: LED i armatur ”Slimline”
Fokus: Ljusnivå på hyllplan
 Vi bad kunderna beskriva skillnaderna de upplevde mellan ett ljussatt hyllplan och ett 

befintligt, som saknar belysning (Bild 19). De som tilltalades av de ljussatta hyllplanen 
menade att produkterna blev mer framträdande och attraktiva. Ljuset var extra viktigt för de 
äldre kunderna då deras synförmåga var nedsatt. En kund beskriver de ljussatta hyllplanen 
enligt följande - ”Det ger ett mer direkt budskap och priserna framhävs och blir mer 
iögonfallande”. En annan kund uttryckte att ”vill man sälja ska man ljussätta”. Några kunder 
sa att de trodde att de hellre skulle köpa produkter från det ljussatta hyllplanet än det icke 
ljussatta. Det rådde delade meningar om hyllplanen skulle vara ljusa eller mörka. De som 
föredrog mörkbruna hyllplan uttryckte att vita hyllplan blev för ljust, att den bruna färgen 
kontrasterade bättre mot den ljusa bakomliggande väggen eller att de passade bättre till 
butikskonceptet. Kunderna som föredrog vita hyllor förklarade att de framhävde produkterna 
bättre samt att de passade med butikens övriga hyllor, som är vitmålade. Kunderna upplevde 
ingen bländning. En slutsats vi drar utifrån kundernas beskrivningar är att butikens mörklagda 
hörn bör ha någon form av belysning för att produkterna ska framträda.
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6. BELYSNINGSFÖRSLAG
Vid framtagningen av belysningsförslaget till Blomsterpralinen (Bild 20) har vi utgått från 
tidigare nämnda teorier, förstudier, nulägesanalys samt våra empiriska kunskaper från 
utprovningen. Nulägesanalysen (4.) har hjälpt oss förstå vilka problem som finns i butiken 
idag och i belysningsförslaget har vi försökt lösa dessa.
 Vi har vägt ljusets kvaliteter mot energieffektiva lösningar. Om förslaget endast fokuserade 

på energieffektivitet skulle detta medföra att visuella kvaliteter skulle försämras eller tvärtom. 
Eftersom ljusets visuella kvaliteter är avgörande för upplevelsen av den rumsliga 
gestaltningen har vi sökt en jämvikt mellan dessa faktorer. 

Bild 20. Belysningsförslag. Symbolens form har inget med ljusets spridning att göra. 
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Glödlamporna och halogenglödlamporna som finns i butiken idag är inte energieffektiva 
(3.2.2.). Vårt förslag innehåller ljuskällor med längre livslängd och lägre Watt (Bild 21) än
butikens befintliga belysning (Bild 6), vilket på lång sikt kan bli mer lönsamt.
Blomsterpralinen kan spara 46 % av elkostnaderna under ett års tid (Bilaga 4). Den lägre 
effekten i vårt förslag sänker dessutom temperaturen i butiken (3.2.4.).  
 Ljuskällorna i belysningsförslaget har övervägande en ljusfärg inom det varmvita området

(3.1.4.) med undantag från lysdioderna i blomkylen och lysrörslamporna i skyltfönstren och 
vid ostdisken. Grundtanken med det varmvita ljuset är att det ska passa till det gammalmodiga 
konceptet (3.2.1.) och väga upp det kalla dagsljuset från fönstren. Det varmvita ljuset kan 
dessutom motverka den kalla känsla som butikens svala temperatur ger. Kristian Renström 
och Paul Håkansson uttrycker sambandet mellan ljusfärg och klimat i följande citat; ”I 
Norden vill vi ha ett varmare ljus med tanke på vårt kalla väderklimat” (Renström & 
Håkansson, 2004:25).
 Ljuskällorna i förslaget understiger inte Ra-index 85 (3.1.4.). Vad gäller lm/W har vi 

eftersträvat ett högt värde för att få så mycket ljus per Watt som möjligt (3.1.4.). Högt lm/W 
bidrar till bättre ljusnivå och därav god informationsdesign samtidigt som det är 
energieffektivt.
 Allmänbelysningen är tänkt att användas den mörka delen av året, för att höja ljusnivån 

(3.1.3.) i butiken. Under den ljusa delen av året kan dagsljuset utnyttjas som tillräckligt 
allmänljus (4.4.). Vi har sett över eventuell ljusstyrning (3.1.2.) i butiken men finner inte det 
lönsamt för en så liten butik. Butiksägaren tänder/släcker allmänbelysningen vid behov.
Allmänljusets armaturer ”Café” väljer vi i vitt, samma färg som taket, för att de ska bli mer 
diskreta. Armaturerna bör inte vara iögonfallande anser vi. I armaturen ”Café” används två 
kompaktlysrör. 
 Som vi ovan nämnt avviker lysrörslamporna med sin färgtemperatur på 2700K, vilket 

kategoriseras som varmt ljus (Annell, 2007:8), från övriga ljuskällor i förslaget. 
Lysrörslamporna valde vi eftersom de är energieffektiva och passar i de befintliga 
armaturerna, vid skyltfönster och ovanför ostdisk, som vi väljer att behålla.

 Ovanför arbetsytorna och chokladprovarbordet väljer vi nedpendlade armaturer, ”Lilliput”,
som riktar ljuset nedåt (5.2.) för att förbättra synförhållandena. Armaturen är i rostfritt stål 
men bör lackas om till en färg som överensstämmer bättre med butikens koncept (3.2.1.). I 
”Lilliput” används ett kompaktlysrör. Ostdisken som också är en arbetsyta behåller som sagt 
sin armatur för att undvika reflexer i glaset och därmed bländning (3.1.3.). I floristrummet 
byter vi ut de befintliga T8-lysrören i taket mot energieffektivare T5.

 För att åtgärda de mörka hyllplanen i butikens hörn ger vi förslag på att placera LED,
”Slimline”, under varje hyllplan samt vitmåla hyllorna som idag är mörka (5.2.). 
 I samtliga kylar har vi valt att använda LED ”Talexxengine”. Denna ljuskälla är 

energieffektiv och passar bra som punktbelysning (3.1.5.) samt i kylutrymmen (3.2.3.). I 
kyldisken med blommor avviker ljuskällans kallvita ljusfärg från övriga varmvita ljuskällor. 
Detta beslut grundar vi på vår utprovning (5.2.). 

För att belysa övriga exponeringsytor, såsom blompodiet och de två chokladborden, 
använder vi keramiska metallhalogen i den vita armaturen ”Tore 40”. Denna ljuskälla och 
armatur monteras också i Blomsterpralinens skyltfönster.
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Butiksyta* Ljuskälla Kelvin Watt Antal Watt totalt
Allmänljus i hela butiken Kompaktlysrör 3000 18 16 288

Ostrum Lysrörslampa 2700 11 4 44

Skyltfönster Lysrörslampa 2700 8 5 40

Floristrum, kassa, 
chokladprovarbord

Kompaktlysrör 3000 18 9 162

Floristrum T5-lysrör, High Efficiency 3000 35 2 70

Hyllplan LED, Slimline 3200 5 28 140

Kyldisk med blommor LED, Talex 4200 22 1 22

Kylar i ostrum LED, Talex 3000 22 3 66

Skyltfönster, blompodium, 
chokladbord

Keramisk 
metallhalogenlampa

3000 20 13 260

Allmänbelysning 288
Punktbelysning 804
Alla ljuskällor 1092
* se bilaga 3: Planritning över Blomsterpralinen.

Bild 21. Tabellen visar belysningsförslagets ljuskällor och deras totala effekt (Watt).
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7. DISKUSSION
I denna del återkopplar vi till vår problemställning, redogör för våra slutsatser samt ger 
förslag på fortsatt arbete inom vårt område. 

7.1. Återkoppling till problemställning
I vår problemställning undrade vi om vi kunde göra Blomsterpralinen till en mer 
miljömedveten och energieffektiv butik vad gäller belysningen. Vi undrade vidare om detta 
kunde kombineras med god informationsdesign och övertalningsdesign. Vi anser att vårt 
belysningsförslag har tillgodosett alla dessa aspekter. Dock vill vi understryka att 
kompromisser har varit nödvändiga vid skärningspunkterna mellan dessa, för att uppnå ett 
optimalt resultat.

Energieffektivitet och kostnadseffektivitet har vi uppnått genom att vi lyckats sänka 
ljuskällornas totala effekt (Watt) i butiken. Det finns i vår litteraturstudie slagkraftiga 
argument om hur mycket pengar som kan sparas bara genom att byta belysning inom Sveriges 
vårdlokaler idag (3.1.2.). I vårt fall blir det framtagna belysningsförslaget med energieffektiv 
belysning inte lika ekonomiskt slagkraftigt eftersom det gäller en liten butiksyta med färre 
ljuskällor. Men det viktiga är att vi har nått ett resultat som påvisar att kostnaderna för 
Blomsterpralinen faktiskt kan sänkas. 

Butiken blir automatiskt mer miljömedveten då energiförbrukningen sänks. Detta finner vi 
stöd för i våra litteraturstudier där det hävdas att energiförbrukningen är den faktor som 
åsamkar högst miljöbelastning i en ljuskällas livscykel (3.1.2.). Därav har vi prioriterat 
ljuskällor med låg effekt (Watt). Vi är medvetna om att lågenergilamporna och lysrören i
belysningsförslaget innehåller kvicksilver och att det kan ses som en brist för hur 
miljömedveten butiken blir. Å andra sidan är det dessa ljuskällor som idag finns med låga 
Watt-tal på marknaden.   

God informationsdesign får vi in i vårt förslag genom att höja ljusnivån på skuggbelagda 
ytor och områden. Synförhållanden blir påtagligt bättre och på så vis tydliggörs produkterna 
samt information om dessa. Övertalningsdesignen kommer in i vårt förslag genom att vi 
anpassar belysningen till butikens koncept. I Blomsterpralinens anser vi att varmvitt ljus 
bidrar till att framhäva produkterna i sin kontext. Svaret på frågan om det går att göra 
Blomsterpralinen mer miljömedveten och energieffektiv med god informations- och 
övertalningsdesign, blir ja. 

7.2. Slutsatser
En väsentlig slutsats vi drar är att rumsliga kunskaper kan bidra till att spara energi. Om 
rummets förutsättningar utnyttjas väl kan man minska antalet ljuskällor. Med faktorer i den 
rumsliga gestaltningen kan man förändra ljusets karaktär, exempelvis ljusnivån, utan att 
behöva byta ljuskälla. Men ljuset påverkar också upplevelsen av den rumsliga gestaltningen. 
Rummet, i detta fall Blomsterpralinen, är beroende av ljuset när de ska informera om eller 
förhöja/försköna produkter i butiken. 

För en butiksinnehavare är det viktigt att hitta en balans mellan allmän- och punktbelysning. 
Ljuset ger liv och karaktär åt butiken. En produkts egenfärg upplevs olika beroende på om en
kallvit eller varmvit ljusfärg riktas mot den. Vid val av ljuskälla ska man inte bara utgå från 
dess energieffektivitet och fysikaliska värden, utan även se till dess visuella kvaliteter. 
Generellt sett bör man först bestämma vad man vill åstadkomma med belysningen exempelvis
vilken känsla och atmosfär man eftersträvar i rummet eller hur man vill att produkterna ska 
framhävas.
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En slutsats från observationer och kvalitativa intervjuer av respondenter är att belysningen
inte är den enda avgörande faktorn för kundernas rörelsemönster i butiken. Ljuset samverkar 
med möbleringen. Ytterligare en slutsats, ur informationsdesignperspektiv, är att butiker med 
en äldre målgrupp kräver en högre ljusnivå då de generellt ser sämre. Den slutsats vi finner 
mest intressant är att kunderna hade svårt att kommunicera och beskriva ljus, vilket kan bero 
på bristfällig kunskap inom ämnet. Bland annat på grund av detta är de omedvetna om när de 
blir utsatta för god övertalningsdesign som är skapad med hjälp av belysningen.

 Slutligen vill vi rekommendera butiksinnehavare som ska investera i ny belysning att göra
en LCC-kalkyl för att få reda på hur lönsamt bytet blir under en längre tidsperiod. Kalkylen är
också användbar när man jobbar med belysning då den kan bevisa för kunden, i det här fallet
butiksinnehavaren, att nyare belysningslösningar lönar sig.

7.3. Förslag på fortsatt arbete
Som förslag på fortsatt arbete med energieffektivitet och belysning i Blomsterpralinen kan 
nya lösningar för skyltfönstren ses över. Skyltfönster som avleder värme från solljus, kan vara 
aktuellt för Blomsterpralinen. Detta område måste dock utforskas vidare innan slutsatser kan 
dras.  

Eftersom vi idag inte kan svara på hur lönsamt vårt belysningsförslag blir under en längre 
tidsperiod bör en LCC-kalkyl göras. Belysningsförslaget bör därefter genomföras för att 
ytterligare slutsatser ska kunna dras. En ny observation av kundernas rörelsemönster i butiken 
kan då utföras för att undersöka om butiken faktiskt säljer mer. Att föra statistik på detta kan 
ge svar på om butiken kan bibehålla eller öka sin försäljningsnivå samtidigt som utgifter för 
energiförbrukningen minskar.
 Ytterligare förslag på fortsatt arbete är att kalibrera butikens luftkonditionering till det nya 

klimatet som belysningslösningen leder till. Det skulle innebära ytterligare en sänkning av 
energikostnaderna.
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BILAGA 1

BILAGOR
Armaturer och ljuskällor

1.*  2.*  3.*

4.*  5. 6.

7. * 8. 9.* 10.

11. 12.*

Armaturer Ljuskällor
1. Pendlare Lilliput
2. Spotlight Match
3. Spotlight Torpedo Tore 40
4. LED Slimline
5. LED Talexxengine
6. Café (allmänbelysning)

7. Kompaktlysrör
8. Lysrörslampa
9. Keramisk metallhalogen
10. Lysrörslampa
11. T5-Lysrör
12. T8-Lysrör

*Ljuskällor och armaturer (Annell Ljus + Form AB) som vi använde till utprovningen. 
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BILAGA 2

Kategorisering av ljuskällor

(Annell Ljus + Form AB, 2007:1)
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BILAGA 3

Planritning över Blomsterpralinen
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BILAGA 4

Beräkningar av elpriser
Ljuskällornas brinntid vid butikens öppettider: 2600h/år
Brinntid för allmänbelysning under vinterhalvåret: 1300h 

Beräkning baserad på elpris (inkl. skatter och moms): 116,5 öre/kWh
(Eskilstuna Energi & Miljö kundcenter, 090518)

FÖRE
1756 W = 1,756 kW
1,756 kW x 2600h= 4 565,6 kWh
4 565,6 kWh x 1,165 = 5318,924 SEK

EFTER
Punktbelysning
804 W = 0,804 kW
0,804 kW x 2600h = 2 090,4 kWh
2 090,4 kWh x 1,165 = 2435,316 SEK

Allmänbelysning
288 W = 0,288 kW
0,288 kW x 1300h = 374,4 kWh
374,4 kWh x 1,165 = 436,176 SEK

Allmänbelysning och punktbelysning totalt/år = 2871,536 SEK

Minskad kostnad i procent

2871,536 / 5313,924 = 0,54
100 % - 54 % = 46 %

Butiken sänker sina kostnader med 46 %
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