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Abstract 

This thesis aims to provide municipalities and professionals with a reasonable starting point 
when planning for light emitting signs in urban environments, thus contributing to perceptually 
cohesive urban spaces. The questions raised in this report examine appropriate contrast ratios 
as well as digital signage’s impact on the spatial experience.    

Based on scientific theory concerning human vision, spatial experience and digital signage’s a 
20-square meter digital sign was installed at Tändstickstorget in Jönköping, where a field 
experiment took place on the 15th of March 2017. The sign was programmed into six different 
scenarios with regard to its screen luminance and contrast ratio to its immediate surroundings, 
all of which were reviewed by 20 respondents. Furthermore, an extensive visual evaluation was 
carried out to investigate the perceptual impact the digital sign had on the city square, with the 
sign set to the scenario deemed most pleasant.  

The results show that a low contrast ratio between the light emitting sign and its immediate 
surroundings is preferred to a high ratio, seeing as a clear correlation between high contrasts 
and discomfort has been identified. Moreover, the results show that a digital sign makes the 
urban space perceptually darker overall, whilst at the same time affecting the form and size of 
the space. Competition arises between the local landmarks and the sign, as its luminous surface 
becomes the dominant object in the field of view.  

It is clear from the study that decisions regarding the implementation of digital signs in urban 
environments should be strengthened with a good knowledgebase, which the results along with 
the measurement data form developed specifically for the study intends to contribute with.   
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att förse kommuner och fackmän med en rimlig utgångspunkt vid 
upprättande av ljusemitterande skyltar i stadsmiljö och på så vis bidra till perceptuellt väl 
sammansatta stadsrum. De vägledande frågeställningar som tas upp i rapporten ser till såväl 
lämpliga kontrastförhållanden som digitala skyltars påverkan på rumsupplevelsen. 

Med grund i vetenskapsteori rörande seende, rumslig upplevelse och digitala skyltar 
upprättades en 20 kvadratmeter stor digital skylt på Tändstickstorget i Jönköping, vari ett 
fältexperiment kom att äga rum den 15 mars 2017. Under experimentet kom skylten att ställas 
till sex olika scenarier med avseende på skyltluminans och kontrastförhållande till dess direkta 
omgivning, vilka samtliga granskades av en respondentgrupp om 20 personer. Därefter följde 
en omfattande visuell utvärdering av den digitala skyltens perceptuella påverkan på det aktuella 
torgrummet, med skylten inställd på det scenario som dömts behagligast. 

Av resultaten framgår att ett lågt kontrastförhållande mellan den ljusemitterande skylten och 
dess direkta omgivning föredras framför ett högt, då en tydlig korrelation mellan höga 
kontraster och obehag identifierats. Vidare visar resultaten att en digital skylt leder till att 
stadsrummet som helhet upplevs mörkare och att dess upplevda form och storlek förändras. 
Konkurrens uppstår mellan lokala landmärken och skylten, då dess luminanta yta blir det 
dominerande objektet i synfältet. 

Det framgår tydligt av undersökningen att beslut vid implementering av digitala skyltar i 
stadsmiljö bör styrkas med en god kunskapsgrund, något som resultaten och det specifikt för 
studien utformade mätdataformuläret avser bidra till.  
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1 Introduktion 
 
Denna undersökning behandlar digitala skyltar och dess upplevelsemässiga påverkan på de 
offentliga rummen i stadens exteriöra miljö. Vidare ser studien till lämpliga 
kontrastförhållanden mellan skylt och direkt omgivning. Genom fältexperiment och visuella 
utvärderingar syftar avhandlingen klargöra LED-storbildsskärmars påverkan på 
rumsupplevelsen i torgmiljöer, samt ta reda på vilket kontrastförhållande och vilka 
luminansnivåer som är upplevelsemässigt behagligast. 
 
Studien har genomförts i form av ett examensarbete om 15 högskolepoäng, som del i en 
utbildning inom Produktutveckling med inriktning Ljusdesign på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I den mörka stadsmiljön planeras exteriörbelysningen för såväl vägar som parker och 
torgmiljöer med syftet att frambringa en rad perceptuella kvalitéer som ämnar bidra till en ökad 
känsla av trygghet, visuell komfort och läsbarhet för stadens invånare och besökare 
(Trafikverket, 2014; Nikunen & Korpela, 2011).  
 
Till följd av den intensiva utvecklingen av LED-tekniken det senaste årtiondet har 
belysningsteknikens förutsättningar förändrats kraftigt. I belysningsbranschen föranledde 
denna utveckling ett ökat fokus på ljuskvalité, energieffektivitet, komfort och hälsopåverkan 
(Kitsinelis, 2015). Utvecklingen av LED-tekniken har inneburit ännu större förändringar för 
skyltbranschen och möjliggjort en ny typ av storbildskärmsannonsering (Flore & Pozzoni, 
2012). Då marknadsföring står i centrum för denna bransch har fokus ej kommit att lega på att 
upprätthålla en god ljuskvalité vilket återspeglas i de aktuella regelverken (PBL 2010:900; PBF 
2011:338). 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Till följd av det tillsynes föråldrade regelverk (PBL 2010:900; PBF 2011:388) som finns att följa 
vid upprättande av digitala skyltar riskerar bristfälliga bygglov för ljusemitterande skyltar 
utfärdas. En påföljd av detta skulle kunna vara att flertalet av dessa kraftigt reducerar eller helt 
och hållet eliminerar flera av de kvalitéer den permanenta utomhusbelysningen avser bidra 
med.  
 
De exteriöra stadsrummen är komplexa och de digitala skyltarna ombesörjs vanligen inte vid 
helhetsplaneringen av den permanenta belysningen, utan tillkommer i efterhand. Med höga 
luminansnivåer och stora kontraster mot angränsande ytor i utomhusmiljöerna (P. Talborn, 
personlig kommunikation, 23 januari, 2017; WSP, 2015a, 2015b) leder de digitala skyltarna i 
många fall till obehags- såväl som direkt synnedsättande bländning. 
 
Med en trend som går mot en ökad närvaro av digital media- och annonsnärvaro i stadsrummen 
är det av hög relevans att undersöka hur stadsmiljöer upplevelsemässigt påverkas av de digitala 
skyltarna och vilka kontrastförhållanden som är att föredra mellan dessa och de aktuella 
stadsrummen (Reisinger, 2013). 
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1.3 Syfte, mål och frågeställning 
 

1.3.1 Syfte 
 
Undersökningen syftar till att förse kommuner och fackmän med grundläggande kunskap vid 
upprättande av ljusemitterande skyltar i stadsmiljö och bidra till perceptuellt väl sammansatta 
stadsrum. 

1.3.2 Mål 
 
Målet med denna studie är att öka förståelsen för i vilken utsträckning digitala skyltar påverkar 
det upplevda stadsrummet under dygnets mörka timmar, samt ta reda på hur luminant en 
digital skylt bör vara i förhållande till sin direkta omgivning. 
 

1.3.3 Frågeställning 

 Hur påverkar digitala skyltar det upplevda stadsrummet? 
 Vilket kontrastförhållande mellan digital skylt och direkt omgivning upplevs behagligast? 

Den senare frågeställningen följs av antagandet att förhållandet mellan digital skylt och direkt 
omgivning upplevs behagligare desto mindre kontrastförhållandet är, en hypotes denna studie 
avser bekräfta eller dementera. 
 

1.4 Omfattning och avgränsningar 
 
I studien inbegrips stadsrummets visuella läsbarhet samt den upplevelsemässiga känslan av 
trygghet och visuell komfort. 
 
Fältstudien har avgränsats till att enbart innefatta torgmiljöer, då denna typ av stadsrum 
identifierats som en av de vanligare exteriörmiljöerna som förses med digitala skyltar. Vidare 
ser undersökningen enbart till ljusemitterande skyltar av typen LED-storbildskärmar med 
växlande stillbilder. LCD (Liquid Crystal Display)-, Neon- och bakbelysta skyltar samt digitala 
storbildskärmar med statisk bild alternativt rörligt medium (video) innefattas ej av studien.  
 
Utvärderingar och fältexperiment görs sett ur gångtrafikanters ögon, bilister och övriga 
fordonsförares upplevelser av de för studien aktuella stadsrummen bortses från. Studien tar 
hänsyn till experimentdeltagarnas ålder med anledning av åldersförändringar i ögat, men 
omfattar inte genusperspektiv. 
 
Undersökningen är tydligt kontextbunden till den aktuella experimentmiljön (Bilaga 1) och ser 
enbart till Sverige med hänsyn till geografiska såväl som kulturella skillnader i världen.  
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel ett introducerar studiens bakgrund, syfte och allmänna förutsättningar. I kapitel två ges 
en översikt av den tidigare forskning som underbygger denna studie. Det teoretiska underlaget 
är indelat i fyra delar som tillsammans förmedlar kunskap om seende och ljusstrålning, ljus och 
rumslig upplevelse, digitala skyltar samt lagar, regler och rekommendationer rörande dessa. 
 
I kapitel tre presenteras vald metod med tillhörande metodteori och planerat genomförande. 
Resultaten analyseras och redovisas i kapitel fyra, för att därefter sammanfattas och diskuteras 
i kapitel fem där slutsatser dras och förslag på vidare forskning inom ämnet ges. 
 
Erkännanden, källförteckning och bilagor återfinns i slutet av rapporten. 
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1.6 Begreppsförklaring 
 
Nedan förklaras termer och begrepp som återkommande återfinns i texten. Listan följer 
alfabetisk ordning.  

 Belysningsstyrka: En fotometrisk storhet för att mäta hur mycket ljus som träffar en yta. 
Enhet Lux (lx). 
 

 Betraktningsvinkel: Vinkelförhållande mellan öga och det studerade objektet. 
 

 Bländning: En störning av den visuella uppfattningen, orsakad av en obehagligt ljus 
ljuskälla eller reflektion. En form av visuellt oljud som uppkommer som ett resultat av 
alltför stora kontraster i synfältet. 
 

 Obehagsbländning: Bländning som upplevs distraherande eller obehaglig men ej 
signifikant reducerar möjligheten att ta in visuell information. 
 

 Synnedsättande bländning: Bländning som reducerar möjligheten att ta in visuell 
information. 
 

 Digital skylt: Storbildsskärm av typ LED, med växlande stillbilder i reklamsyfte. Benämns 
även som ”skylten”. 
 

 Direkt omgivning: Avser den yta som den digitala skylten omges av, vanligen en fasad. 
 

 Färgtemperatur: Används för att definiera en ljuskällas spektrala egenskaper, som 
föranleder den aktuella ljuskällans ljusfärg. Mäts i enheten Kelvin (K). 
 

 Färgåtergivning: Är ett mått på hur naturtrogna färger återges, belysta av en ljuskälla. 
 

 Gradient: När mötet mellan två skiljaktiga fält sker utan märkbar gräns. 
 

 Kontrastförhållande: Kontrast betyder motsats, med kontrastförhållande avses därmed 
skillnaden mellan två olika fält. Mer specifikt rör det sig i detta fall om hur stora skillnader 
i ljushet som uppkommer mellan den digitala skylten och dess direkta omgivning. 
 

 Ljusflöde: Den totala mängden ljusstrålning en ljuskälla avger i alla riktningar. Anges i 
Lumen (lm). 
 

 Ljusfärg: Den färgton som ljuset i en specifik rumsmiljö uppfattas ha. 
 

 Ljusnivå: Uttrycker hur ljust eller mörkt det är i en rumslighet. 
 

 Ljusstyrka: Belysningsteknisk grundenhet för hur mycket ljus som strålar i en viss riktning 
från en ljuskälla. Anges i Candela (cd). 
 

 Ljustopografi: Ljusets placering i höjd. Det upplevda rummets höjd påverkas av vilken höjd 
armaturerna monteras på.  
 

 Luminans: Mått på mängden ljusstrålning som reflekteras från en yta. Enhet cd/m2. 
 

 Luminansmeter: Handhållet instrument för att mäta en ytas luminans. 
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 Nominell färg: Den uppfattade färgen hos ett föremål i en standardsituation. Ett exempel 
på detta är de koder som är tryckta på NCS-färgprover (Natural Color System). De anger 
provets utseende i standardsituationen och talar inte om hur provet uppfattas under en 
annan ljuskälla eller i en annan omgivning. 
 

 Pixelpitch: Avståndet (centrum-centrum) mellan pixlar. Anges i millimeter.   
 

 Reflexer: Ljuseffekter skapade av ljusstrålning som återkastats från ett material, vanligen 
beskrivet som blänk eller glans.   
 

 Spektrum: Avser området för elektromagnetisk ljusstrålning, cirka 400–700 nanometer.  
 

 Visuell förorening: Uppkommer när människan påverkar den visuella miljön på ett negativt 
sätt i form av ett rörigt eller oorganiserat landskap eller när det är överskott av objekt. 
 

 Visuell utvärdering: En okulär mätmetod för att bedöma synförhållanden och belysning. 
 

 Ytfärg: Karakteriseras av hur ytmaterialets absorption av ljusstrålning varierar över 
spektrumet. Vanligen reflekterar färger strålning över hela spektrumet, men i olika 
utsträckning. 
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2 Teoretisk grund 
 
I detta kapitel sammanfattas studerad litteratur relevant för studiens syfte och frågeställning. 
 

2.1 Seende och ljusstrålning 
 
Seendet uppkommer som så många andra livsprocesser genom omvandling av energi. 
Transformationen sker i ögats näthinna som består av ett stort antal mottagare, så kallade 
receptorer. Mottagarna omvandlar den elektromagnetiska energin till bioelektriska 
nervimpulser och möjliggör på så sätt synsinnets uttolkning av information i form av kontraster 
i ljushet och färg. Efter bearbetning förs informationen vidare till hjärnan via synnerven 
(Liljefors, 2000). 
 
Syninformationen består utav kontraster, det vill säga de visuella ljushets- och färgskillnader 
som uppfattas i synfältet. Informationen innefattar inte enbart de olika områdenas 
skiljaktigheter i ljushet och färg, utan även hur mötet mellan de kontrasterande fälten ser ut. 
Liljefors (2006) anger att dessa möten kan uppträda i tre olika former; skarp, diffus eller 
gradient (Figur 1). 
 
 
 

 
Figur 1. Tre grundformer av kontraster. Från vänster; skarp-, diffus- respektive gradient kontrastmöte. 

 
 
Synsinnet hämtar in information om dessa kontraster 
genom parvisa jämförelser av receptorernas signaler. 
Om två intilliggande mottagare träffas av olika strålning 
berättar jämförelsen om en olikhet i ljushet eller färg och 
förs vidare genom synnerven (Figur 2). 
 
Den upplevda vistelsemiljöns ljusfördelning och 
kontrastförhållande mellan dess olika ytor och 
rumsdelar skapar en ljushetshierarki då ögat dras till den 
ljusaste punkten i synfältet (Flynn & Mills, 1962; Liljefors 
& Ejhed, 1990). 
 
Det mänskliga ögat har en god förmåga att gradvis 
adaptera till kontrasterande ljusheter (Vos, 2003). Omställningen från mörker till ljus 
(ljusadaptation) sker vanligen inom loppet av några sekunder, medan anpassningen från ljus 
till mörker (mörkeradaptation) är betydligt mer krävande (Pokorny & Smith, 2006; Kline 1991). 
Anpassningen från en ljus- till en mörk vistelsemiljö eller yta tar oftast flera minuter, där en 
total mörkeradaptation kan ta nästan en timma (Mainster & Turner, 2012; Starby, 2006). 
 
Enligt en tidigare undersökning (James, Smith & Hayes, 2005) framkommer att stora 
kontrastförhållanden mellan olika rumsytor leder till en försämrad synprestanda på grund av 
den besvärande omadaptationen ljusheterna sinsemellan. Vidare kommer James, Smith & 
Hayes (2005) fram till att ett kontrastförhållande om 1:1 eller något högre är att föredra mellan 
en digital skärm och dess direkta omgivning. 

Figur 2. Signalbehandling för information. 
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Ljusa och mörka områden upplevs olika beroende på vilken ljushet ögat anpassats till. Om ögat 
exempelvis adapterats till en luminans om 480 cd/m2 upplevs ett angränsande område med en 
tio gånger så hög luminans som bländande, medan en tio gånger så hög luminans är acceptabel 
för ett öga adapterat till 30 cd/m2 (Reisinger, 2013). Kontrasttoleransen ökar med andra ord 
desto lägre luminans ögat är adapterat till, vilket kan förklaras med att de ljuskänsliga 
receptorerna som till största del utgör mörkerseendet (stavarna) kräver större 
kontrastskillnader än vad som krävs av synsinnet under ljusare förhållanden (Pokorny & Smith, 
2006; Mainster & Turner, 2012). 
 
Mycket stora luminansskillnader i synfältet kan orsaka obehags- såväl som synnedsättande 
bländning (Starby, 2006). Synnedsättande bländning har varit möjlig att behandla matematiskt 
allt sedan Holladay (1926) gjorde de första kvantifierbara mätningarna av slöjluminans. 
Bländning uppstår då ljusstrålning från en ljuskälla i synfältets periferi träffar ögat och sprids 
över näthinnan på grund av ögats grumlingar och defekter. Den bländande ljuskällan lägger 
därmed en ”slöja” av ljus över näthinnan och försämrar på så vis seendet. Slöjluminansen 
(bländningen) beror därmed på belysningsstyrkan på ögat och vinkeln mellan blickriktningen 
och riktningen mot den bländande ljuskällan (Holladay 1926).  
 
Obehagsbländning är till skillnad från synnedsättande bländning inte fysiologisk, utan 
psykologisk (Starby, 2006). Bländningseffekten uppstår på samma sätt som synnedsättande 
bländning, när en ljuskälla i synfältets periferi stör ögats centrala detaljseende. Det obehagliga 
ljuset attraherar ögat och skapar en konflikt mellan den aktuella blickriktningen och riktningen 
mot den bländande ljuskällan i periferin (Vos, 2003). Vos (2003) anger att irritationen som 
uppstår är inte direkt synnedsättande, men diskomfortabel. 
 
Vikten av hierarkiska ljushetskontraster och visuell komfort har sammanfattats väl av 
ljusdesignern William M.C. Lam (1977, 69–70): 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Ljus och rumslig upplevelse 
 
Ljus och färg påverkar hur vi uppfattar och förstår rummet. Färgsättningen kan antingen störa 
eller stödja rumsuppfattningen och påverkar om rummets ljusnivå upplevs tillräcklig eller 
otillräcklig (Billger, Fridell Anter & Häggström, 2014). Vidare menar Billger et al. (2014) att 
ljusfördelningen i rummet även kan bidra till att rummets form blir mer eller mindre tydlig. 
Om belysningen skapar skarpa gränser mellan ljust och mörkt kan det leda till att de mörkare 
delarna uppfattas som extra mörka, genom kontrastverkan. En ökad belysning på vissa ställen 
i rummet kan göra att rummet som helhet uppfattas mörkare (Billger, Fridell Anter & 
Häggström, 2014). 
 
Wänström Lindh (2011, 2012, 2013b) upptäckte att när ljusnivån ökade kunde rummets 
upplevda höjd, bredd och djup både öka eller minska. När rummets gränser är väl definierade 
med hjälp av ljus kan rummet upplevas både större eller mindre. Även motsatsen upptäcktes, 
att upplevd rumsligt höjd, bredd och djup ökade eller minskade vid mörker, då dess rumsliga 
gränserna blir oklar och det blir otydligt var rummet slutar. Både mörker och ljus kan skapa 
otydliga förhållanden mellan objekt samt bidra till konceptuella missförstånd vilket därigenom 
påverkar rummets upplevda storlek. I tillägg till detta har även ljustopografin en inverkan på 
den upplevda storleken av ett rum. Ljuset från en lägre placerad armatur som betonar 
eventuella fasader gör att utrymmet upplevdes lägre. De faktorer som visat sig påverka upplevd 
rumsligheten är bland annat rummets ljusnivå, vilka ytor i rummet som är ljusast, 
ljustopografin, horisontella eller vertikala mönster och kompositionen av ljusfläckar 
(Wänström Lindh, 2012). 
 

”We are comfortable when we are free to focus our attention on what we 
want or need to see, when the information we seek is clearly visible and 
confirms our desires and our expectations, and when the background 

does not compete for our attention in a distracting way.” 
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2.2.1 Trygghet 
 
En av utomhusbelysningens huvudfunktioner är att bidra till upplevd trygghet. I en studie fick 
informanter svara på vilka miljömässiga karaktärsdrag som var relevanta för den upplevda 
tryggheten. Undersökningen visade att ljuset var den mest nämnda faktorn, följt av öppna ytor 
och tydliga flyktvägar (Loewen, Steel, & Suedfeld, 1993). 
 
Trygghet är för människan subjektivt och upplevs olika av olika individer (Boverket, 2010). För 
att förstärka upplevelsen av trygghet kan ett rums visuella gränser tydliggöras genom att 
fasader och vegetation belyses, vilket möjliggör överblick över rummet och främjar djupseendet 
(Wänström Lindh, 2012; Nikunen & Korpela, 2009, 2011). Även ljustopografin påverkar 
trygghetupplevelsen. Lågt placerade ljuspunkter gör ofta att en plats eller väg upplevs som 
trivsam, medan höga stolpar kan göra att en plats upplevs som ödslig (Trafikverket, 2014; 
Wänström Lindh, 2012). Ljus som faller diagonalt från en lägre sittande armatur skapar bättre 
förutsättningar för att avläsa ansikten än högt sittande armaturer. Ljus som faller från ett längre 
avstånd från en högre placerad armatur riskerar att skapa hårda och skarpa skuggor i ansiktet 
vilket kan upplevas som onaturligt (Wänström Lindh, 2012). 
 
Ur ett trygghetsperspektiv bör ett rum gestaltas så att möjligheten att avläsa omgivningen och 
andra människor underlättas. Att inte kunna se ansikten och ansiktsuttryck på mötande 
människor stärker oftast känslan av otrygghet (Boverket, 2010). För möjlighet till avläsning bör 
ljusets färgåtergivning vara god, armaturer vara väl avbländande och för stora kontraster 
mellan ljus och mörker undvikas (Boverket, 2010). Ljus som faller diagonalt från en lägre 
sittande armatur skapar bättre förutsättningar för att avläsa ansikten än högt sittande 
armaturer då ljus som faller från ett längre avstånd från en högre placerad armatur riskerar att 
skapa hårda och skarpa skuggor i ansiktet vilket kan upplevas som onaturligt (Wänström Lindh, 
2012). 
 

2.2.2 Orienterbarhet 
 
En väl gestaltad ljusmiljö hjälper människor att tolka omgivningen och dess karaktär, 
exempelvis ett torgs rumslighet eller en gatas riktning. Platser och stråk som identifieras som 
särskilt viktiga i det nattliga rörelsemönstret bör få en genomtänkt belysning som främjar 
orienteringsförmågan (Boverket, 2010).  
 
Det är även viktigt att med ljus skapa miljöer som är visuellt intressanta, då ett jämnt och 
enhetligt ljus riskerar resultera i att inget i rummet betonas, vilket ger svagt stöd för orientering 
och rumslig förståelse (Wänström Lindh, 2012). Genom att identifiera vilka landmärken som 
är viktiga att synliggöra och belysa dessa under dygnets mörka timmar underlättas möjligheten 
för orientering och visuellt intressanta blickfång skapas. Genom att strategiskt välja vad som 
ska belysas undviks även visuell konkurrens mellan olika objekt och ljuspunkter, vilket i sin tur 
underlättar förmågan att orientera sig (Boverket, 2010). 
 
Genom att vägytan belyses framträder dess sträckning och eventuella hinder och faror kan 
upptäckas i tid (Trafikverket, 2014). Även armaturernas placering och ljusfördelning kan skapa 
rytm som bidrar till visuell ledning (Bülow, 2013; Wänström-Lindh, 2013a). Punkter, linjer 
eller sträck av ljus kan exempelvis integreras i eller på gågator för att visa en riktning (Brandi 
& Geissmar, 2007). Ljustopografin och ljusnivån kan även skapa hierarkier och skillnader 
mellan olika typer av gator och funktioner. Lägre placerade armaturer framhäver en mer privat 
atmosfär medan armaturer högt placerade förstärker känslan av en offentlig miljö (Wänström 
Lindh, 2012).   
 
Att synliggöra vertikala ytor är också viktigt för orientering och igenkänning. Det är svårt att 
känna igen sig genom att endast se marken (Wänström Lindh, 2012). Därför bör armaturerna 
vara placerade så att ljus faller på vertikala ytor såsom fasader, träd och annan vegetation. När 
armaturen står placerad i anslutning till vertikala ytor blir även konstrasterna mjukare och 
risken för bländning minimeras. Om armaturen hade varit fritt placerad i relation till den 
mörka natthimlen hade risken för bländning varit större (Wänström Lindh, 2012).  
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2.3 Digitala skyltar i urban miljö 
 
Dagens rekommendationer gällande ljus och belysning finns till för att säkerställa visuell 
komfort för användaren. Ny teknologi genererar möjligheter att skapa bättre 
belysningslösningar men bidrar även till utveckling i motsatt riktning. Reisinger (2013) menar 
att ny teknologi bland annat ökar användningen av starkt lysande reklamskyltar i offentliga 
miljöer. Digitala skyltar har en stor inverkan på stadens helhetsupplevelse. Graden av inverkan 
beror dels på tillämpad teknik och skyltens integration i arkitekturen samt dess 
visningsinnehåll och interaktiva förmåga. Med interaktiv förmåga menas om och hur väl 
skyltens visningsinnehåll interagerar med betraktaren, omgivningen och miljön. De två 
viktigaste faktorerna för upplevelsen är skyltens storlek och visningsinnehåll (Flore & Pozzoni, 
2012).  
 
Digitala skyltar har som syfte att tillkalla uppmärksamhet från åskådaren, vilket kan bidra till 
ett ökat visuellt intresse eller irritation. I en undersökning utförd av WSP (2015b) i Stockholms 
innerstad studerades 700 cyklister som passerade en digital skylt med rörligt, både lugnt och 
livligt, reklaminnehåll. Av studien framkom att en stor majoritet (84%) av cyklisterna inte alls 
tittade mot skylten och att en mycket liten del (2%) fäste blicken på skylten.  
 
Skylten sänder även ut en betydelsefull mängd ljus. Belysningsplaneraren eller ljusdesignern 
kan sällan kan råda över skyltens position eller ljusstyrka, då skylten ofta tillkommer i 
efterhand. Konsekvensen blir att skylten blir dominerande i rummet, skapar spilljus som 
reflekteras på andra ytor och orsakar irritation hos användare som inte är intresserad av dess 
reklam (Reisinger, 2013). Enligt Chen-Ying Ho, Hsien-Te och Lin Kuang-Yu Huang (2013) bör 
skyltars ljusstyrka begränsas så att motstående fasads belysningsstyrka ej överstiger 25 lux, 
samt att bildväxlingsfrekvensen ska vara över fyra sekunder för att säkerställa minimalt obehag. 
Vidare menar Reisinger (2013) att den primära funktionen hos en byggd miljö hade fungerat 
bättre utan reklamannonsering som orsakar obehag eller irritation hos förbipasserande. 
 
Skyltar kan även bidra till visuell förorening (Lascu, 2015; Chmielewski, Lee, Tompalski, 
Chmielewski & Węz ̇yk, 2016). Visuell förorening uppkommer när människan påverkar den 
visuella miljön på ett negativt sätt i form av ett rörigt eller oorganiserat landskap eller när det 
är överskott av objekt. Faktorer som kan bidra till visuella förorening är till exempel 
reklamskyltar, gatumöbler, belysning, vegetation och andra föremål. Till skillnad från luft- eller 
vattenföroreningar, som med forskning har bevisats göra skada, förblir visuella föroreningars 
påverkan på människan svåra att identifiera (Lascu, 2015). Visuella föroreningar kan påverka 
människors fysiska och mentala hälsa genom trötthet, irritabilitet, minskad produktivitet, 
försvårad adaptation och minskad uppmärksamhet, vilket bidrar till en sänkt livskvalitet. 
 
Vid en visuell analys av Bukarests visuella kvalitet framkom det att variationen av kommersiella 
skyltar (olika typsnitt, placeringar, horisontella eller vertikala tecken, teckenstorlek och 
kontraster) var den faktor som hade störst negativ inverkan på gatubilden (Lascu, 2015). Trots 
lagar och regler som reglerar användningen av skyltar i stadsmiljö hamnar skyltar ofta i konflikt 
med byggnaders form, fasad och funktion, inte minst i historiska stadsdelar. Den allmänna 
gränsen för accepterad visuell förorening till följd av skyltar har visat sig vara då sju eller fler 
skyltar syns samtidigt i synfältet. Dessutom har det konstaterats att mängden visuell förorening 
påverkas av antalet synliga skyltar snarare än deras storlek. Det bör även noteras att 
acceptansen för visuell förorening från skyltar varierar beroende på plats, användning och 
kulturella förväntningar (Chmielewski, Lee, Tompalski, Chmielewski & Węz ̇yk, 2016). 
 
För att kunna integrera digitala skyltar i en stadsmiljö har WSP (2015a) tagit fram råd och 
riktlinjer, samt identifierat vilka parametrar som har störst betydelse för hur de digitala 
skyltarna upplevs. De parametrar som påverkar upplevelsen av en skylt är: 

 Omgivningens ljushet/mörker, kontrasten mellan ljus och mörker i hela synfältet. 
 

 Total ljusmängd från skylten. 
 

 Ytans luminans. 
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 Typ av teknik i storbildsskärmen. 

 
 Skyltens fysiska storlek. 

 
 Ljusets riktning och spridningsvinklar. 

 
 Andra skyltar eller annan belysning i omgivningen. 

 
 Placeringen i rummet. 

 
 Rummets utformning, struktur och tydlighet. 

Skyltar som är lågt placerade i stadsrummet (mindre än tre meter över marken) och har en 
storlek under tre kvadratmeter upplevs mindre störande. Vid denna typ av placering är chansen 
större att skylten försvinner in i den allmänna visuella bilden av stadsrummet. Skyltens 
luminans upplevs godtagbar vid 80 cd/m2, placerad i en ljus innerstadsmiljö. Skyltens 
spridningsvinkel och ljusflöde är det som avgör hur ljuset faller på omgivande ytor och om ljuset 
eventuellt kan blir störande (WSP, 2015). 
 

2.4 Lagar, regler och rekommendationer vid digital skyltning 
 

2.4.1 Plan- och bygglagen 
 
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och plan- och byggförordningen (PBF 2011:338), reglerar 
användningen av skyltar inom detaljplanerat område. Det krävs bygglov för att göra en 
fasadförändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och för att sätta upp, flytta 
eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Det framgår av plan- och byggförordningens 
6 kap 3 §. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot kan andra tillstånd 
behövas.  
 
Skyltar som är en fast monterad anordning är bygglovspliktig, vilket innebär att det krävs ett 
bygglov för själva skyltprodukten. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som 
sådant. Om endast textinnehållet ändras på en skylt som tidigare fått bygglov behövs inget nytt 
bygglov. Enligt 1 § i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), Byggnadsverkets utformning, skall 
såväl en byggnad som skyltar och ljusanordningar: 
 
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
 
Elektroniska skyltar är betraktas som både skyltar och ljusanordningar och innefattas därmed 
av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). De 
digitala skyltarna innehåller elektronik och kräver energitillförsel för att ett budskap med hjälp 
av ljus ska synas, även under dagtid. Skyltarna växlar vanligtvis innehåll, färg och ljusintensitet.   
 

2.4.2 Kommunala skyltprogram 
 
Många kommuner har framtagit ett skyltprogram eller en skyltpolicy där de dels redogör för 
vilka skyltar som enligt dem kräver lov och dels vilka principer som kommunen använder när 
de avgör om lov kan beviljas eller inte. Dessa skyltprogram är till hjälp både för handläggare 
och sökande men har ingen juridisk status. Skyltars lovplikt avgörs inte av vad 
byggnadsnämnden anser i ett skyltprogram utan av lagstiftning, förarbeten och rättspraxis 
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(Boverket, 2014). I skyltpolicyn kan riktlinjer finnas för hur skyltar får se ut och var de får 
placeras. Det kan också finnas olika riktlinjer för olika områden beroende på vilken karaktär 
och vilka värden som området har. Har kommunen ett skyltprogram är det viktigt att följa det.  
 
Syftet med skyltprogrammen är oftast att ge råd och riktlinjer till de som vill sätta upp skyltar. 
Programmen kan ses som ett sätt för kommunen att tolka och tydliggöra plan- och 
bygglagstiftningen, dels lovplikten och dels vilka krav som ställs på utformning och placering 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden.  
 
Många kommuner har ett skyltprogram eller en skyltpolicy, men det är långtifrån alla som 
innehåller råd och riktlinjer gällande digitala skyltar såsom storbildsskärmar. Malmö Stad är 
en av få kommuner som i dagsläget har utformat ett skyltprogram som innefattar omfattande 
riktlinjer och råd gällande elektroniska skyltar och dess ljusstyrka (Malmös 
stadsbyggnadsnämnd, 2016). De tekniska riktlinjer för elektroniska skyltar som Malmö Stad 
beskriver för att minska risken för olägenheter är: 

 Elektroniska skyltar skall förses med en automatisk reglerbar ljussensor, som mäter det 
omgivande ljuset och justerar ljusstyrkan automatiskt därefter. I normalfallet tillåts en 
maximal ljusstyrka på 300 cd/m2 efter mörkrets infall (mätning sker 90° mot skyltytan på 
tre meters avstånd).  
 

 Elektroniska skyltar får inte flimra eller blinka. Vid fel skall skylten stängas av. 
 

 För att minska risken för störningar och stressande inslag i stadsmiljön bör varje 
bildsekvens vara minst 15 sekunder lång. Byte mellan bilder bör ske med mjuka övergångar, 
där efterföljande bilder tonas in i varandra (s.k. dissolve). Bilderna som visas bör utformas 
med mörk bakgrund. 
 

 Skylten ska inte vara tänd eller lysa starkare än nödvändigt och energieffektiv teknik skall 
användas. 

Andra kommuner såsom bland annat Jönköping och Stockholm nämner i sina skyltprogram 
mer generella råd och rekommendationer gällande elektroniska skyltar, såsom att ljusstyrkan 
bör regleras efter omgivningsljuset samt att animationer och bildväxling bör användas mycket 
sparsamt (Jönköpings stadsbyggnadsnämnd, 2016; Stockholms stadsbyggnadsnämnd, 2009). 
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3 Metod och genomförande 
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning valdes en deduktiv insamlingsmetod där tidigare 
forskning styrde genomförandet och föranledde studiens hypotes (1.3.3). Empiriska data 
inhämtades genom ett fältexperiment som följdes upp med en grundlig visuell utvärdering 
enligt analysverktygen PERCIFAL (Klarén, 2011), Branzell (Branzell, 1995) och Lynch (Lynch, 
1960). De valda metoderna besvarade varsin frågeställning och hade därmed en likvärdig 
importens för undersökningsresultatet. 
 
Fältexperimentet och utvärderingen ägde rum i en typisk torgmiljö med närvaro av en digital 
skylt med växlande stillbilder. Metoden valdes för att nå fram till ett resultat med hög extern 
validitet, vilket den naturligt fullskaliga experimentmiljön bidrog till (Williamson, 2002). 
 

3.1 Tändstickstorget 
 
Undersökningen genomfördes på det kulturhistoriska Tändsticksområdet i Jönköping, där 
tändstickstillverkning pågick mellan år 1847–1970. Torget är cirka 1300 m2 stort och präglas i 
hög grad av de drygt 170 år gamla tegelbyggnaderna. Idag används torget bland annat som 
samlingsplats och omges av en variation av verksamheter; såsom butiker, krogar, restauranger, 
ateljéer, museum med mera (Figur 3). 
 
 
 

 
Figur 3. Tändstickstorget, dag- respektive kvällstid. 

 
 
Kvällstid belyses torgmiljön till stor del med hjälp av indirekt ljus från de omslutande 
byggnadsfasaderna, där väggmonterade armaturer finns installerade (Bilaga 1). 
 

3.2 Fältexperiment 
 

3.2.1 Fältexperimentets relevans för frågeställningen 
 
En experimentell fältstudie valdes för att utvärdera vilka kontrastförhållanden som ansågs 
behagliga i ett exteriört stadsrum i verklig fullskala. Fältexperimentet möjliggjorde en aktiv 
manipulation av kontrastförhållanden under ekologiska förutsättningar, till skillnad från en 
experimentell uppläggning i laborationsmiljö. Precision och allmän kontroll försvårades 
emellertid, men avsågs styrkas upp genom noggranna tekniska mätningar och en omfattande 
dokumentering (Williamson, 2002). Vidare var experimentet vitalt för den efterföljande 
utvärderingen, då dess resultat kom att styra inställningen av den digitala skyltens ljusstyrka 
och dess omgivande kontrastförhållande under utvärderingstillfället. 
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3.2.2 Urval av fältexperimentets informanter  
 
Då fältstudien behandlade upplevd synkomfort hos gångtrafikanter var populationen stor. Med 
anledning av den korta tidshorisonten och studiens omfattning kom informanterna att väljas 
ut genom ett bekvämlighetsurval där informanter i författarnas närhet valdes ut. Vid urvalet 
eftersträvades deltagare av varierande kön och ålder för att säkerställa ett så representativt 
urval som möjligt, även om deltagare inom åldersspannet 19–40 identifierats som den för 
studien mest intressanta med anledning av synsinnets åldrande. Detta resulterade i en 
experimentgrupp som kom att innehålla tio kvinnor och tio män i olika åldrar (Tabell 1). 
 
Deltagarna utgjordes av till största del av studenter från Jönköping University. Samtliga 
deltagare tillfrågades i förväg. 
 
 

          Tabell 1. Experimentgruppen fördelat per åldersintervall och kön. 

Ålder Kvinnor Män 

19–40 7 8 

41–60 2 - 

61–80 1 2 
 
 

3.2.3 Fältexperimentets genomförande 
 
Fältexperimentet genomfördes på Tändstickstorget på Tändsticksområdet i Jönköping. 
Experimentet föregicks av en litterär kartläggning av vanligt förekommande skyltluminanser 
och kontrastförhållanden i stadsmiljöer. Tillsammans med kommunala rekommendationer 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2016; WSP, 2015a) utgjorde kartläggningen grunden vid 
framtagningen av experimentets olika scenarier. Extremt höga skyltluminanser (och därmed 
även kontrastförhållanden) bortsågs från då utvärderingsresultatet av dessa med stor 
sannolikhet var givna. 
 
Den 14 mars iordningställdes experimentplatsen och den digitala skyltens 40 LED-moduler 
installerades (Figur 4–5). 
 
 
 

 
Figur 4. Installation av de 40 LED-modulerna, totalt 20 kvadratmeter digital skyltyta. 
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Figur 5. Den digitala skylten och dess fasadbelysning monterad och klar. 

 
 
Vidare utfördes även tekniska mätningar av den direkta omgivningens ljusförhållanden (Bilaga 
1). Tegelfasadens luminans uppmättes med en systemkamera av modell Canon EOS 550D med 
ett 18–50 mm objektiv, kalibrerad av TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH särskilt för 
luminansfotografering. Bilderna togs i exponeringssekvenser om fem, med objektivet låst till 
18 mm, ett fast bländartal om F8 och ISO-hastighet om 100. Framkallningen utfördes i den 
tillhörande analysmjukvaran LMK LabSoft (Figur 6). 
 
 
 

 
Figur 6. Fem fotografier sammanlagda och formaterade till en luminansbild i analysmjukvaran LMK LabSoft. 
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Vid mätning av den digitala skyltens ljusstyrka kom en 
kalibrerad luminansmeter av typen Konica 
Minolta LS-150 att användas (Figur 7). Att den 
var kalibrerad säkerställer också en hög 
reliabilitet hos mätningarna, vilket var viktigt då 
den kalibrerade systemkameran inte var 
tillförlitlig nog eftersom dess exponeringstid 
riskerade sammanfalla med den digitala skyltens 
frekvens så att bilder togs där en stor del av skyltens 
dioder var släckta.  
 
Med luminansmetern gjordes mätningar enligt den mittpunkts-
, niopunkts- och solfjäderprincip som utarbetats som del av 
undersökningen. Genom de tre mätprinciperna var det möjligt 
att nå fram till ett enkelvärde, medelvärde samt 
luminansskillnader till följd av betraktningsvinkeln med samma 
enkla, vanligt förekommande mätinstrument (Figur 8–10). Ett 
mätdataformulär (Bilaga 2) togs fram, vari detaljerade data 
sedan sammanställdes i form av ett mätdataregister (Bilaga 3). 
 
Mittpunktsmätningen utformades med stöd i International 
Committee for Display Metrology (ICDM) ”Information Display Measurements Standard 
1.03” (2012). Med hjälp av en luminansmeter mättes en central punkt på den digitala skylten i 
helt vitt fullskärmsläge.  
 
Mätinstrumentet monterades på en höjd om 1600 mm ovan mark med avseende på en stående 
person, enligt vedertagen standard SS-EN 12464–1:2011 (Swedish Standards Institute [SIS], 
2011). Med den digitala skyltens centrum på en höjd om 2750 mm blev vinkeln ”C” 12°. 
Mätavståndet sex meter fastställdes med hjälp av skyltens pixelpitch om 6,25 mm (Figur 8). 
Denna princip för mätavstånd är en vedertagen tumregel vid estimering av rekommenderat 
minsta betraktelseavstånd till digitala skyltar (Min Display, 2017). 
 
 
 

 
Figur 8. Mittpunktsmätning för enkelvärde, förkortat MPM. 

 
 
Niopunktsmätningen utgick ifrån den tidigare metoden vid mätning av projektorers ANSI 
Lumen, där luminansen beräknades som ett medelvärde av den projicerade bilden (American 
National Standards Institute [ANSI], 1997). Genom att dela in den digitala skylten i ett 
rutmönster om tre gånger tre rutor uppmättes nio mätvärden för att få fram ett medelvärde. 
Mätningen genomfördes från samma position som mittpunktsmätningen (Figur 9). 
 
 
 

Figur 7. Konica Minolta LS-150. 
Hämtad 11 april från: 
http://sensing.konicaminolta.us/pr
oducts/cs-150-luminance-and-
color-meter/ 
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Figur 9. Niopunktsmätning för medelvärde, förkortat NPM. 

 
 
Solfjädermätningen togs fram för att registrera luminansen i olika betraktningsvinklar från 
skylten, understödd av ICDM kapitel nio rörande betraktningsvinklar (ICDM, 2012). I de fall 
där digitala skyltar är placerade längs med ett gångstråk kan denna mätning vara av intresse 
(Figur 10). 
 
 
 

 
Figur 10. Solfjädermätning för mätning från olika betraktningsvinklar, förkortat SFM. 

 
 
Samtliga informanter informerades i samband med intresseanmälan att det rörde sig om en 
vetenskaplig studie som såg till kontraster i ljushet och synkomfort, samt att det var en digital 
skylt som var föremål för manipulation.  
 
Experimentsituationen ägde rum 2017–03–15 på Tändstickstorget. Vädret vad övervägande 
molnigt, uppehåll och fem plusgrader Celsius. Experimentgruppens 20 deltagare delades in i 
mindre grupper för att underlätta datainsamlingen och inte ta mer av deltagarnas tid än 
nödvändigt i anspråk (Tabell 2). 
 
 

Tabell 2. Experimentsituationens mindre deltagargrupper. 

Grupp Starttid 
19–40 41–60 61–80 

Totalt 
Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

1 19:00 3 4 - 2 2 1 12 

2 20:00 1 1 - - - - 2 

3 21:00 3 3 - - - - 6 
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Experimentet inleddes 19:00 med deltagargrupp 1 sammansatt enligt ovan. Försökspersonerna 
och experimentledaren samlades vid angiven samlingsplats på Tändsticksområdet, avskärmad 
från Tändstickstorget för att säkerställa att deltagarna inte kunde se scenarioväxlingarna. 
Deltagarna hälsades välkomna och blev informerade om att det var sju scenarier som skulle 
utvärderas. Därefter introducerades den enkät som skulle fyllas i efter varje scenario (Bilaga 4). 
Frågornas ordningsföljd var identisk på samtliga enkäter, med fasta graderingsalternativ enligt 
en ordinalskala. Samtliga frågor var försedda med fem svarsalternativ inklusive ett 
mittalternativ, så att svaren var tydligt skiljaktiga och respondenterna även hade möjlighet att 
uttrycka ett neutralt ställningstagande (Trost, 2012). 
 
Enkäten korrekturlästes på förhand av tre individer utan särskild kunskap om ljus och 
belysning för att säkerställa att frågorna hade formulerats på ett lättförståeligt vis (Skärvad & 
Lundahl, 2016). 
 
I samband med att den första enkäten delades ut ombads respektive deltagare besvara sju 
frågor rörande grundläggande personuppgifter och allmänt hälsotillstånd. Därefter tilldelades 
varje deltagare ett informantnummer och en starttid, samtidigt som eventuella frågor kring 
enkätens formuleringar besvarades. 
 
Slutligen hänvisades respektive deltagargrupp till de markerade betraktelsepositionerna 15 
meter från den digitala skylten, placerade med ett avstånd om en meter ifrån varandra med 
blickriktningen mot den digitala skyltens mitt (Figur 11). Avståndet till skylten fastställdes för 
att säkerställa att en tillräcklig del av torgrummet syntes i informatörernas synfält. 
 
 
 
Så snart alla intagit position 
visades ett bildspel på den 
digitala skylten. Bildspelet bestod 
av sex stillbildsväxlingar med 
varannan bild helt vit respektive 
helt svart. Varje bild visades i tio 
sekunder och bildspelet inleddes 
och avslutades i vitt läge. Först 
efter att ha studerat den digitala 
skylten och dess direkta 
omgivning under alla sex 
stillbildsväxlingar ombads 
deltagarna fylla i enkäten. Den 
avslutande bilden visades till dess 
att samtliga informanter besvarat 
enkäten och återgått till 
samlingsplatsen (Tabell 3). De 
ifyllda enkäterna samlades in av 
experimentledaren och sorterades in i en pärm efter informantnummer. Därefter delades nya 
enkäter ut, allt medan laborationsteknikern förberedde nästa scenario för evaluering. 
 
 

Tabell 3. Bildspelets stillbildsväxlingar från vänster till höger, samt visningstiden för respektive bild (sekunder). 

Bildordning Vit Svart Vit Svart Vit Svart Vit 

Visningstid 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s >60 s 
 
 
 
Totalt evaluerades sju scenarier, varav ett kontrollscenario som varje evalueringsgrupp började 
med. Syftet med kontrollscenariot var huvudsakligen att introducera deltagarna till 
experimentsituationen så att alla var införstådda med vad som skulle evalueras och eventuella 
frågor kunde ställas. På så vis minimerades risken för eventuella felaktigheter vid utvärdering 

 Figur 11. Planvy över experimentmiljön och dess olika positioner. 
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av de sex efterföljande primärscenarierna. Scenarierna skilde sig åt med avseende på skylt- och 
omgivningsluminans (Tabell 4). 
 
 
Tabell 4. De sju ljusscenarier som evaluerades, inklusive testscen 2T. Skylt- och omgivningsluminanser (cd/m2). 
 

Scenario 2T 1 2 3 1F 2F 3F 

Skyltluminans 181 72 181 290 72 181 290 

Fasadluminans 0,65 0,55 0,65 0,68 1,44 1,61 1.58 

Kontrastförhållande 1:278 1:129 1:278 1:426 1:50 1:113 1:184 
 
 
 
Baserat på den inledande kartläggningen av vanligt förekommande skyltluminanser hos 
digitala skyltar i stadsmiljö samt allmänna rekommendationer i kommunala skyltprogram hade 
skyltluminanserna 50, 175 och 300 cd/m2 identifierats som relevanta att evaluera. Dessa kom 
emellertid att korrigeras till 72, 181 respektive 290 cd/m2 då en helt steglös reglering av skyltens 
ljusflöde ej var möjlig. Vidare ansågs det inte aktuellt att överskrida 300 cd/m2, då en så pass 
hög skyltluminans upplevdes mycket diskomfortabel varvid evalueringsresultatet ansågs på 
förhand givet. 
 
Den varierade omgivningsluminansen på fasaden åstadkoms genom att addera fasadbelysning 
till scenario 1F, 2F och 3F. Detta resulterade i totalt sex olika kontrastförhållanden mellan 1:50-
1:426. Fasadens medelluminans beräknades exklusive skyltytan (Bilaga 1 & 5). 
Undantaget kontrollscen 2T kom evalueringsordningen av de olika scenarierna att variera 
mellan de olika deltagargrupperna. Detta för att säkerställa en god intern validitet och 
motarbeta felaktigheter till följd av presentationsföljden med hänsyn till referensjämförelser 
och adaptationsskiljaktigheter (Tabell 5). 
 
 

Tabell 5. Evalueringsordningen för respektive deltagargrupp. T står för kontrollscen och F för inkl. fasadbelysning. 

Deltagargrupp Scen 1 Scen 2 Scen 3 Scen 4 Scen 5 Scen 6 Scen 7 

1 2T 3 1 2 2F 1F 3F 

2 2T 2 1 3 3F 2F 1F 

3 2T 1 3 2 1F 3F 2F 
 
 

3.2.4 Fältexperimentets dataanalys 
 
Fältexperimentets ordinaldata analyserades och rangordnades statistiskt med hänsyn till vilket 
kontrastförhållande flest informanter graderat som behagligast. Varje besvarad enkät 
överfördes inledningsvis till kalkyleringsprogrammet Excel och sammanställdes varje scenario 
för sig (Figur 12). Hos varje graderingsfråga identifierades det svarsalternativ flest informanter 
angivit i form av ett typ- och medianvärde (Williamson, 2002). Därefter analyserades varje 
fråga utifrån i vilket scenario flest antal informanter besvarat den med extremerna 1 eller 5. 
Vidare togs andelen angivna graderingar 1, 2 samt 4, och 5 ut i procent för respektive fråga. På 
så vis framkom hur stor del av respondenterna som besvarat respektive fråga i den lägre eller 
högre delen av graderingsskalan. Detta kom att visa sig värdefullt då det i vissa fall var 
missvisande att endast se till typvärdet. 
 
Resultaten från scenarierna 1, 2 och 3 utan fasadbelysning jämfördes med resultaten från de 
fasadbelysta scenarierna 1F, 2F och 3F. Syftet med jämförelsen var att se om det minskade 
kontrastförhållandet belysningen av den digitala skyltens direkta omgivning bidrog till hade en 
likvärdig effekt oavsett skyltluminans. Detta för att studera om det var kontrastförhållandet 
eller skyltluminansen som hade störst påverkan på den visuella upplevelsen (Bilaga 6). 
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Figur 12. Utdrag ur dataanalysen, typ- och medianvärde för fråga A till och med I i scenario 1F. 

 
 
Avslutningsvis överfördes fältexperimentets data till dataanalysmjukvaran SPSS version 21.0, 
där samtliga enkäter analyserades för att kontrollera att någon form av korrelation existerade i 
svaren hos de tre respondentgrupperna, trots de tre helt olika evalueringsordningarna. 
 
Vidare kom de olika frågorna att analyseras mot varandra för att se om det rådde någon 
samvariation svaren sinsemellan. Bland annat analyserades huruvida det rådde något samband 
mellan en digital skylt som graderats i hög grad behaglig och en låg grad av upplevd bländning. 
Respondentsvaren kom även analyseras med hänsyn till de olika ålderskategorierna för att se 
om det rådde någon samvariation mellan deltagarnas ålder och upplevd ljusstyrka samt 
förmåga att se detaljer i anslutning till den digitala skylten. Åldersfördelningen hos 
respondenterna var emellertid för liten för att kunna utröna några trovärdiga resultat. 
 

3.3 Visuell utvärdering 
 

3.3.1 Utvärderingens relevans för frågeställningen 
 
Då en av studiens frågeställningar rör digitala skyltars upplevda påverkan på torgmiljöer föll 
det sig naturligt att granska den upplevda skillnaden med respektive utan digital skylt genom 
en grundlig visuell utvärdering av Tändstickstorget. 
 

3.3.2 Utvärderingens genomförande 
 
Den visuella utvärderingen genomfördes av författarna i egenskap av ljusdesigners, dagtid såväl 
som kvällstid. Utvärderingen inleddes den 14 februari klockan 12:00 med en rumslig ljusanalys 
enligt PERCIFALS visuella begrepp (Klarén, 2011). Analysen följdes därefter upp med en 
kombinerad Branzell-Lynchanalys med fokus på rumslig karaktär och läsbarhet (Branzell, 
1995; Lynch, 1960). Vädret var mulet med solen svagt synlig genom molntäcket. 
 
Analyserna genomfördes med utgångspunkt från en och samma betraktelseposition i den 
nordöstra delen av torget med större delen av torgmiljön i synfältet, markerad med ett gult X i 
Figur 13 nedan. Eftersom analyserna bygger på rumsförståelse som kräver reflektion tilläts 
författarna även gå runt i miljön och resonera med varandra utan tidsbegränsning. 
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Figur 13. Planvy över Tändstickstorget. Gul markering avser betraktelsepositionen och röda markeringar armaturer. 

 
 
Den kombinerade Branzell- & Lynchanalysen skissades digitalt ovanpå sektions- och planvyer 
av Tändstickstorget i bildbehandlingsmjukvaran Adobe Photoshop CC 2017, med hjälp av en 
ritplatta av modell Wacom Intuos Photo. 
 
Den 16 samt 19 februari följde analyser kvällstid, enligt samma procedur som ovan. Vid dessa 
tillfällen varierade vädret mellan +6° och +2° Celsius med inslag av regn. Först analyserades 
torgmiljön med den digitala skylten släckt och sedan med skylten tänd. Vid den senare analysen 
användes den skyltluminans och det kontrastförhållande flest informanter angivit som 
behagligast under fältexperimentet. Detta gjordes då det ansågs mest intressant att utvärdera 
hur en digital skylt som dömts behaglig påverkade upplevelsen av stadsrummet (Tabell 6). 
 
 

  Tabell 6. Luminans- och kontrastförhållanden vid utvärdering (Scenario 1F). 

Skyltluminans 72 cd/m2 

Fasadluminans 1,44 cd/m2 

Kontrastförhållande 1:50 

 
 
Den visuella utvärderingen föregicks av en dokumentation av observationsplatsen enligt den 
grundliga checklista som ingick som del i PERCIFAL. Informationen kom förutom en allmän 
rumsbeskrivning att beskriva såväl torgets belysningssystem som den digitala skylten och 
slutligen sammanställas i form av en teknisk rumsbeskrivning (Bilaga 1). Vid mätning av 
reflektansen hos torgets olika ytor användes en handhållen luxmeter av typen Hagner EC1-X, 
med extern detektor för att motverka att mätoperatören skuggar sensorn (Figur 14). 
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Vid fotografering av Tändstickstorget användes en systemkamera 
av modell Nikon D7100 med ett 18–105 mm objektiv. Bilderna 
togs med ett fast bländartal om F5.6, ISO-hastighet 100 och 
objektivet låst till 18 mm dagtid såväl som kvällstid. 
Exponeringstiden varierade mellan fem millisekunder på dagen 
och en sekund på kvällen. 
 
Samtliga kameror och luminansinstrument monterades på ett 
tripodstativ 1600 mm ovan mark, ett standardiserat mått avseende 
ögonhöjd för en stående person (SIS, 2011). 
 
 

3.3.3 Metodteori 
 
Nedan beskrivs de analysmetoder som användes vid den visuella utvärderingen av torgmiljön. 
PERCIFAL beskrivs i sin helhet, medan Branzell och Lynch presenteras gemensamt genom den 
kombinationsteknik Branzell redovisar i boken ”Något om… Liten skissbok om det upplevda 
rummet” (1995). 
 

3.3.3.1 PERCIFAL 
 
Ljus- och färganalysverktyget PERCIFAL (Klarén, 2011) används för att analysera det upplevda 
rummet med syftet att möjliggöra beskrivning och kommunikation kring ljusets och färgens 
rumsliga helhetsverkan. Genom observationer innefattande upplevelse och reflektion kan ljus- 
och färgförhållandena beskrivas med hjälp av åtta visuella begrepp; ljusnivå, ljusfördelning, 
skuggor, ljusfläckar, reflexer, bländning, ljusfärg samt ytfärg. För närmare beskrivning av 
respektive begrepp, se Bilaga 7. 
 
Fysiska mätvärden gör det möjligt att jämföra de fysiska ljusförhållandena på olika platser, de 
säger emellertid ingenting om rumsmiljöns perceptiva helhetsverkan av ljus- och 
färgvariationer. PERCIFAL är därmed ett viktigt instrument för att kunna förmedla 
rumsupplevelser på ett konsekvent och gripbart sätt. 
 
I samband med analyseringstillfället dokumenteras observationsplatsen med hjälp av en 
noggrann checklista innefattande tid och datum, rumsmått, belysning, möblering, rumsytor, 
ljusmätningar etcetera. 
 

3.3.3.2 Branzell-Lynchmetoden  
 
Med Arne Branzells skissanalysteknik för det upplevda rummet (Branzell, 1995) som grund 
utvärderas upplevelsen av torgmiljön som dynamisk rumslighet. 
 
Det byggda rummet är en sak, samtidens upplevda rum något annat. Den fysiska miljön 
påverkar den upplevda riktningen och förstärker rummets dynamiska karaktär. 
 
Varje rumsmiljös dynamiska karaktär påverkar besökaren och hens rörelse i rummet, dessutom 
förändras rummets utsträckning beroende om hen står still eller färdas genom rummet snabbt 
eller långsamt. 
  
Med hjälp av bubblor          , självcenterande punkter och riktningspilar illustreras det upplevda 
rummets form, rymd och riktning i plan- och sektionsvyer. En rumsmiljö kan innehålla flertalet 
rumsbubblor och innefatta flera riktningar som kan upplevas både korta, långa och/eller 
rytmiska. Generellt sett upplevs rumsbubblan starkare när den får stöd av sin fysiska inramning 
och svagare vid öppningar. 
 

Figur 14. Hagner EC1-X. 
Hämtad 13 april från: 
http://www.hagner.se/illumi
nance-meters/-model-ec1-x/ 
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I tillägg till de formbeskrivande bubblorna, riktningspilarna och de självcenterande punkterna 
används sex symboler för orientering i rummet, som Branzell (1995) hämtat från Kevin Lynchs 
kartläggningsmetod för städer och stadsrum utifrån dess läsbarhet (Lynch, 1960). De sex 
symbolerna är: 

3.3.4 Utvärderingens dataanalys 
 
Utvärderingarnas data analyserades metodiskt genom jämförelser. PERCIFAL- och den 
kombinerade Branzell-Lynchanalysen utförda dagtid jämfördes med sina motsvarigheter 
kvällstid. Därefter jämfördes analyserna kvällstid med den digitala skylten släckt respektive 
tänd för att mer ingående analysera hur skyltens ljus påverkade stadsrummet. 
 
Genom skisser i sektions- och planvy jämfördes den visuella miljön och skiljaktigheter 
identifierades. En diskussion fördes gällande hur den upplevda torgmiljön förändras under de 
olika förhållandena, där empiri insamlad genom PERCIFAL:s visuella begrepp granskas för att 
utläsa hur miljöns ljusförhållanden kan ha bidragit till dessa perceptuella rumsförändringar. 
 
 

3.4 Trovärdighet 
 
Undersökningen döms ha en mycket god extern validitet då fältexperimentet såväl som den 
visuella utvärderingen genomförts i en naturlig, fullskalig miljö som resulterade i en god 
överförbarhet. Flertalet vägval har gjorts för att styrka även den interna validiteten, såsom en 
rad tekniska mätningar och en noggrann dokumentering av experimentplatsen (Bilaga 1, 3, 5–
6). Vidare har enkäten utformats med starkt stöd i metodteori (Skärvad & Lundahl, 2016; Trost, 
2012) och välbeprövade utvärderingsmetoder använts (Branzell, 1995; Lynch, 1960; Klarén, 
2011), vilket tillsammans med de noggrant kalibrerade mätinstrumenten dömts ha en positiv 
inverkan på studiens reliabilitet.  
 
För att motverka missförstånd och tydliggöra eventuella funderingar i inledningsskedet av 
experimentsituationen kom ett kontrollscenario att användas, vilket förmodas ha en positiv 
inverkan på den yttre validiteten. 
 
Då det i tidigare forskning framkommit att den digitala skyltens medieinnehåll har stor 
påverkan på upplevelsen av skylten (Flore & Pozzoni, 2012) togs beslutet att använda sig av helt 
svarta respektive vita bilder i det aktuella bildspelet. Detta för att det primärt var skyltens 
luminans som var relevant för undersökningen och svart och vit bild var de två extremerna 
luminansmässigt. 
 
Tändsticksområdet som kulturhistorisk plats förväntas att påverka den visuella utvärderingens 
reliabilitet, då acceptansen för en digital skylt varierar och är tydligt kontextbunden. 
 
 

 Stråk – där du flyttar dig i rummet 
 

 Delare – linjära element i rummet 
som du tvärar vid in förflyttning 
 

 Områden – ytor i rummet med 
gemensamma egenskaper så att de 
uppfattas som en gemensam helhet 

 Knutpunkter – de ställen i rummet där 
stråk utgår ifrån eller möts 
 

 Landmärken – enstaka objekt som kan 
utgöra hållpunkter vid orientering 
 

 Mittpunkter – en känsla av att befinna 
sig mitt i rummet (i detta fall) 
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4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisas fältexperimentets och den visuella utvärderingens insamlade empiri, 
sammanställd för att besvara undersökningens frågeställningar. 

4.1 Fältexperiment 
 
I enlighet med den analysmetod som beskrivits i metodkapitlet (3.1.4) har varje besvarad enkät 
analyserats och sammanställts efter typ- och medianvärden. Enkätens frågor har förkortats i 
figurerna och föregås istället av förklarande tabeller där de skrivs ut i sin helhet (Tabell 7; Tabell 
9). För fullständig dataanalys, se Bilaga 6. 
 
 

                            Tabell 7. Enkätens första del, fråga A–F. 

Fråga Hur upplever du ljuset från skylten (1–5); 

A Mycket mörk (1) – mycket ljus (5)? 

B Mycket obehagligt (1) – mycket behagligt (5)? 

C Inte alls bländande (1) – mycket bländande (5)? 

D Mycket svagt (1) – mycket starkt (5)? 

E Inte alls störande (1) – mycket störande (5)? 

F Inte alls stimulerande (1) – mycket stimulerande (5)? 
 
 
 
Av resultatet framgår det tydligt att ljuset från den digitala skylten upplevts olika i samtliga 
scenarier (Figur 15). Detta framkommer tydligt vid analysering av svarsmedianen för fråga A, 
B och E rörande hur ljus, behaglig respektive störande ljuset från skylten upplevts. 
 
 
 

 
Figur 15. Upplevelsen av ljuset från den digitala skylten, svarsmedian för samtliga frågor och scenarier. 
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På frågan hur mörk (1) eller ljus (5) skylten upplevs (A) stiger svarsmedianen med jämna steg 
med den ökande skyltluminansen och kontrastförhållandet i scenario 1, 2 och 3, där en median 
om 3, 4 respektive 5 redovisas. I scenario 1F, 2F och 3F med fasadbelysning redovisas en snarlik 
stigning, där svarsmedianerna är 3, 3,5 och 4,5. Den något lägre medianen i scenario 2F 
respektive 3F tyder på att det minskade kontrastförhållandet additionen av fasadbelysning 
inneburit resulterat i att skylten upplevts något mörkare. Vidare kan det faktum att scenario 1 
och 1F med en skyltluminans om 72 cd/m2 och ett kontrastförhållande om 1:50 respektive 1:129 
graderats till samma median (3) tolkas som att en så pass låg skyltluminans inte påverkas av 
ett varierande kontrastförhållande i samma utsträckning med avseende på hur mörk eller ljus 
dess yta upplevs. 
 
När det kommer till hur obehagligt (1) eller behagligt (5) ljuset från den digitala skylten upplevts 
(B) framgår att scenario 1, 2 och 3 graderats till 3, 2 respektive 2 och att dess motsvarigheter 
inklusive fasadbelysning (scenario 1F, 2F & 3F) graderats till 4, 3 respektive 2. Resultatet visar 
att ett kontrastförhållande mellan 1:184 och 1:426 (scenario 2, 3 & 3F) upplevs obehagligt, 
medan ett kontrastförhållande mellan 1:113 och 1:129 (scenario 1 & 2F) upplevs mindre 
obehagligt. Kontrastförhållandet 1:50 med skyltluminansen 72 cd/m2 (scenario 1F) upplevs 
behagligast med en svarsmedian om 4. 
 
Vidare framgår att respondenterna i fallen med fasadbelysning upplevt en proportionell ökning 
av behag i förhållande till det minskade kontrastförhållandet, medan det upplevda behaget i 
evalueringsscenarierna utan fasadbelysning stagnerat och graderats till samma värde när 
kontrastförhållandet varit 1:278 respektive 1:426 (Tabell 8; Figur 16). 
 
 

Tabell 8. Graden av upplevt behag hos den digitala skylten i förhållande till respektive scenarios kontrastförhållande. 

Scenario 1 2 3 1F 2F 3F 

Upplevt behag 3 2 2 4 3 2 

Kontrastförhållande 1:129 1:278 1:426 1:50 1:113 1:184 
 
 
 

 
Figur 16. Graden av upplevt obehag/behag, jämförelse exklusive (EF) respektive inklusive (IF) fasadbelysning. 
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Av Figur 15 framgår även tydligt att en digital skylt som upplevs obehaglig i samma stund blir 
ett störande objekt i vistelsemiljön. Scenario 2, 3 och 3F har alla graderats som obehagliga (2) 
och störande (4), medan scenario 1F omvänt graderats som behaglig (4) och mindre störande 
(2). 
 
Scenario 1F med en skyltluminans om 72 cd/m2 och ett kontrastförhållande om 1:50 har utifrån 
fråga A-F evaluerats som det lämpligaste scenariot, då den upplevts behagligast, mest 
stimulerande samt minst störande och bländande.  
 
Ur enkätens andra del har empiri rörande hur framträdande den digitala skylten upplevts samt 
hur tydligt man kunnat se detaljer och upptäcka föremål i skyltens direkta omgivning samlats 
in (Tabell 9; Figur 17). 
 
 

            Tabell 9. Enkätens andra del, fråga G-I. 

Fråga Hur bra stämmer följande påståenden in på din upplevelse 
av ljusmiljön på en här platsen? (1–5); 

G Jag har kunnat upptäcka ett föremål på marken i närheten av skylten. 

H Jag kan tydligt se detaljer på väggen runt skylten. 

I Jag upplever att skylten är mycket framträdande. 
 
 
 

 
Figur 17. Upplevelsen av skylten och dess direkta omgivning, svarsmedian för samtliga scenarier. 

 
 
Vid analys av den data som redovisas i stapeldiagrammet ovan framgår det att respondenterna 
har kunnat upptäcka föremål på marken i närheten av skylten (G) i lika hög grad (4) i såväl 
scenario 1, 2, 3 som 2F och 3F, där kontrastförhållandet mellan den digitala skylten och dess 
direkta omgivning varit mellan 1:113–1:426. Det enda undantaget är scenario 1F med 
kontrastförhållandet 1:50, där en svarsmedian om 5 redovisas. 
 
Ett liknande resultat går att utläsa hos fråga I rörande hur framträdande skylten upplevts. Den 
digitala skylten har tilldelats ett graderingsvärde om 4 vid skyltluminanserna 72 respektive 181 
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cd/m2 (scenario 1, 1F, 2 & 2F), oavsett om kontrastförhållandet varit 1:50, 1:113, 1:129 eller 
1:278. Först när skyltluminansen nått 290 cd/m2 (scenario 3 & 3F) redovisas en ökning av 
skyltens visuella närvaro då den graderats som tydligt framträdande (4,5 resp. 5). Detta tyder 
på att skyltluminansen har en större inverkan på hur framträdande den digitala skylten upplevs 
än kontrastförhållandet till dess direkta omgivning, som i scenario 3F är 94 gånger högre än i 
scenario 2 (1:184 mot 1:278). 
 
Vidare visar resultaten tydligt att hur väl man kan se detaljer på fasaden kring den digitala 
skylten (H) påverkas av såväl kontrastförhållandet som skyltluminansen. Scenario 1 och 2 har 
graderats likvärdigt (3) trots en skillnad om 109 cd/m2 i skyltluminans och 149 gångers 
kontrastdifferens (1:129–1:278). I scenario 3 med kontrastförhållandet 1:426 och 
skyltluminansen 290 cd/m2 redovisas en försämring om 66%, där graderingen 1 tyder på att 
respondenterna sett få till inga detaljer alls på fasaden kring skylten. Av scenario 1F, 2F och 3F 
inklusive fasadbelysning framgår däremot tydligt att en aktiv belysning av fasaden har störst 
inverkan på huruvida fasadens detaljer urskiljas eller inte. Med svarsmedianer om 5 (scenario 
1F & 2F) respektive 4 (scenario 3F) visar resultatet på en ökning om 166% mellan scenario 1-1F 
respektive 2-2F, och hela 400% mellan scenario 3 och 3F. 
 
Sammanfattat står det klart att scenario 1F med kontrastförhållandet 1:50 är det scenario där 
man tydligast kunnat upptäcka föremål på marken (5) samt se detaljer på fasaden i skyltens 
direkta omgivning (5). Mest framträdande är skylten i scenario 3 (5) följt av 3F (4,5), men 
resultatet visar på att skylten är framträdande i samtliga scenarier, med en minskning om 20% 
som mest (4). Med anledning av detta tolkas kontrastförhållandet 1:50 (scenario 1F) som det 
bästa kontrastförhållandet när frågorna vägs samman. 
 
Vid närmare analys av fråga B, den för undersökningens frågeställning mest relevanta frågan i 
enkäten, framgår att det högsta typvärdet i den högre delen av graderingsskalan (4–5) återfinns 
i scenario 1 (1:129) där åtta respondenter (40%) angivit en fyra (Figur 18). Vidare framgår det 
att det absolut behagligaste kontrastförhållandet är 1:50 (scenario 1F), vilken hela sex 
respondenter (30%) angivit som mycket behagligt (5). 
 
 
 

 
Figur 18. Svarsfördelning över hur obehaglig eller behaglig den digitala skylten upplevdes i respektive scenario. 

 
 
Av stapeldiagrammet i Figur 19 på nästkommande sida tydliggörs resultatet ytterligare, genom 
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i den högre delen av graderingsskalan. I figuren framgår att hela 65% av respondenterna ansett 
scenario 1F som behagligast och att dess kontrastförhållande (1:50) graderats som mycket 
behagligt (5) av 500% fler respondenter än närmst de liggande kontrastförhållandena 1:113 
(scenario 2F) respektive 1:129 (scenario 1). 
 
 
 

 
Figur 19. Utdrag ur svarsfördelningen över upplevt obehag/behag, graderingssvar 4 och 5. 

 
 
Av den korrelationsanalys som genomförts i analysmjukvaran SPSS 21.0 framkommer att en 
signifikant korrelation råder mellan flertalet enkätfrågor (Tabell 10), däribland: 

 Grad av upplevd bländning och grad av upplevt behag/obehag (r= -.778, p <.0001). 
 

 Skyltens upplevda ljusstyrka och grad av upplevd bländning (r= .725, p <.0001). 
 

 Grad av upplevd bländning och grad av upplevd visuell störning (r= .760, p <.0001). 
 

 Grad av visuell störning och grad av upplevt behag/obehag (r= -.785, p <.0001). 

Vid analysen har korrelationsstyrkan bedömts enligt Cohens (1988) riktlinjer, där en stark 
korrelation (r) definierats som r=.50 till 1.0 eller r=-.50 till -1.0. För fullständig 
korrelationsanalys, vänligen se Bilaga 8. 
 
 

               Tabell 10. Korrelationsanalys av fråga A-E, utförd i analysmjukvaran SPSS, version 21.0. 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient för fråga A-E 

Mätningar A B C D 

A     

B - .720**    

C   .725** - .778**   

D   .778** - .708**   .770**  

E   .646** - .785**   .760**   .722** 

N=140. **p <.01 
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4.2 Visuell utvärdering 
 
Resultatet redogör varje utvärderingsmetod för sig. De två utvärderingsmetodernas resultat för 
de tre olika ljusförhållandena; dagtid, kvällstid utan digital skylt och kvällstid med digital skylt 
jämförs för att identifiera upplevda likheter och skillnader till följd av ljusmiljöernas olikheter. 
Detta för att kunna besvara hur digitala skyltar påverkar det upplevda stadsrummet. Tabellerna 
redovisar resultatet av PERCIFAL-analyserna och de efterföljande figurerna visar resultatet av 
Branzell-Lynchanalyserna för respektive ljusförhållande. 
 
Tabellerna och bilderna syftar till att ge läsaren en tydligare bild av hur torget förändrades vid 
de olika ljusförhållandena. Versalen ”D” avser analys dagtid, ”K” analys kvällstid utan skylt och 
”KS” kvällstid med skylt. 
 

4.2.1 PERCIFAL-analys 
 
Vid jämförelse av de tre utvärderingstillfällenas PERFICAL-protokoll (Figur 20; Bilaga 9–11) 
upplevdes rummets karaktär oavsett ljusmiljö stilla och vilsamt i sin helhet. I dagsljus 
upplevdes torget även som öppet men samtidigt inramat av de massiva tegelbyggnaderna. På 
kvällstid upplevdes torget som öde. Vid närvaro av skylten gick rummet från att upplevas 
sammanhållet till delat. 
 
 
 

 
Figur 20. Planvy över Tändstickstorget, samt sektionsvyer vid samtliga tre utvärderingstillfällen. 
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I dagsljus upplevs rummet som ljusast med en jämn ljusfördelning, under kvällstid vid närvaro 
av digital skylt som mörkast med stora skillnader i ljusfördelning och utan skylt mer ljust än 
mörkt med måttlig variation i ljusfördelning (Tabell 11–12). Under dagtid var ljuset jämnt 
fördelat mellan de övre och nedre delarna av rummet, under kvällstid utan digital skylt var 
variationen måttlig och med skylt var variationen stor (Tabell 13). Vid alla tidpunkter upplevs 
Tändsticksmuseets vit/grå fasad som en av de ljusaste ytorna i rummet. I dagsljus upplevs 
markytan på torget ljusare än rummets vertikalytor. På kvällstid upplevs Magasinets fasad som 
ljusast med undantag för skylten, medan byggnadernas tak försvinner in den mörka 
natthimmelen. Ljusets riktning är under dagtid diffus, solen syntes vag bakom molntäcket och 
under kvällstid har ljuset en tydlig riktning ned mot markytan. De väggmonterade armaturerna 
längs med gångstråket skapar en tydlig riktning med sina jämna armaturavstånd och ljusbilder. 
 
 

Tabell 11. Bedömning av ljusnivån på Tändstickstorget dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Ett mörkt rum 

Bedöm ljusnivån i rummet 

Ett ljust rum   KS  K  D 
 
 

Tabell 12. Bedömning av ljusfördelningen i ögonhöjd dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Mycket jämn 
fördelning 

Präglas rummet i ögonhöjd av en jämn 
ljusfördelning eller skillnader mellan rumsdelar 

med olika ljusnivå? 
Mycket stora 

skillnader D   K  KS  
 
 

Tabell 13. Bedömning av övre och nedre ljusfördelningen dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Mycket jämn 
fördelning 

Präglas rummet av en jämn ljusfördelning eller 
skillnader mellan övre och nedre delar av rummet? 

Mycket stora 
skillnader D   K  KS  

 
 
 
Rummet präglas under kvällstid utan skylt av måttliga kontraster skapade av skuggor och vid 
närvaro av skylt är kontrasterna högre (Tabell 14). Skuggorna under bägge förhållandena 
framträder främst på fasader, tornet och på horisontalplan från krukor och trädkronor. I 
rummet finns även tydliga vita ljusfläckar från interiöra ljuspunkter. Vid närvaro av skylten 
upplevs skylten som en stor kallvit ljusfläck och de ljusfläckar uppkomna från interiöra 
armaturer upplevs då som sekundära. På dagtid upplevs rummet som skuggfritt samt fritt från 
ljusfläckar (Tabell 15). 
 
 

Tabell 14. Bedömning av skuggorna på Tändstickstorget dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

I mycket hög 
grad 

Präglas rummet av kontraster skapade av skuggor? 

Inte alls  KS  K   D 
 
 

Tabell 15. Bedömning av ljusfläckarna på Tändstickstorget dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

I mycket hög 
grad 

Präglas rummet av starka kontraster skapade av 
ljusfläckar från fönster och/eller ljuskällor? 

Inte alls KS  K    D 
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Torget omges av byggnader, vilka alla har många stora fönsterpartier. I fönsterglasen 
uppkommer reflexer och blänk under alla ljusförhållanden. Vid närvaro av skylten skapas 
reflexer och blänk i större utsträckning (Tabell 16). Vid förflyttning i rummet uppfattas 
reflexerna som mer påtagliga då de rör sig som vågor i fönsterpartiernas lätt ojämna glas av 
äldre modell. Skylten uppfattas även ge upphov till viss besvärande bländning. Under kvällstid 
oavsett närvaro av digital skylt, är risken för bländning måttlig och uppkommer på grund av 
dåligt avskärmade exteriöra såväl som interiöra armaturer i eller i anslutning till rummet. 
Under dagtid var risken för bländning obefintlig (Tabell 17). 
 
 

Tabell 16. Bedömning av reflexer och blänk på torget dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

I mycket hög 
grad 

Präglas rummet av reflexer och blänk? 

Inte alls  KS D K    
 
 

Tabell 17. Bedömning av upplevd bländning på torget dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

I mycket hög 
grad 

Störs du av bländning i rummet? 

Inte alls   KS  K  D 
 
 
 
Ljusfärgen under dagtid är enhetlig och upplevs neutral medan skillnader i ljusfärg upplevs 
stora under kvällstid. Dagsljuset har en något kallare ljusfärg jämfört med det artificiella ljuset 
på kvällen. Ljusfärgen i rummet upplevs under kvällstid gå från brandgult till vitt. Vid närvaro 
av skylten upplevs ljusfärgen i rummet ännu varmare än när rummet saknar skylt. 
 
Rummets ytfärger i dagsljusförhållandet upplevs sammanhållna, mjuka och bleka med en kall 
ton. Under kvällstid upplevs ytfärgerna mer varierande, dova och mörka med en varmare ton 
(Tabell 18–19). Det brandgula ljuset från högtrycksnatriumarmaturer medför att ytfärger i 
anslutning till dessa upplevs förvanskade samt att vissa färger försvinner, såsom exempelvis 
grönt. Under alla ljusförhållanden upplevs rummet präglas av kontraster mellan ytfärger i hög 
grad (Tabell 20). 
 
 

Tabell 18. Bedömning av Tändstickstorgets ytfärger dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Varma 

Upplever du rummets ytfärger som helhet varma 
eller kalla? 

Kalla  KS K   D  
 
 

Tabell 19. Bedömning av variationen hos torgets ytfärger dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Mycket 
sammanhållna 

Upplever du rummets ytfärger som helhet 
sammanhållna eller varierande? 

Mycket 
varierande  D  K KS   

 
 

Tabell 20. Bedömning av Tändstickstorgets färgkontraster dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Inte alls 

Präglas rummet av kontraster mellan olika 
ytfärger? 

I mycket hög 
grad     D K KS  
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Ljuset under dagtid underlättades till viss del förmågan att uppfatta former på föremål i 
rummet medan ljusförhållandet under kvällstid med närvaro av digital skylt till viss del 
försvårade förmågan. Under kvällstid utan skylt upplevdes ljuset varken försvåra eller 
underlätta förmågan att uppfatta form (Tabell 21). Vid möte av andra människor underlättade 
dagsljuset möjligheten till att uppfatta ansiktsuttryck samt att deras ansiktsfärg upplevdes vara 
naturlig. Under kvällstid upplevdes människors ansiktsfärg förvanskas vid infallande ljus från 
armaturer bestyckade med högtrycksnatrium (Tabell 22). Dock försvårade ljuset från skylten 
möjligheten till att uppfatta ansiktsuttryck medan ljusförhållandet i rummet utan närvaro av 
skylten upplevdes underlätta möjligheten något (Tabell 23). Dagsljuset underlättade även 
möjligheten till att läsa läsprovet (åtta punkter stor text) medan ljuset i rummet under kvällstid 
utan närvaro av skylt försvårade möjligheten något beroende ljusets riktning från armaturer 
och ens position i rummet med risken att papperet och texten hamnade i skugga. Vid närvaro 
av skylten varken underlättade eller försvårade ljuset möjligheten att läsa med undantag när 
skylten utgör bakgrund mot papperet och texten (Tabell 24). 
 
 

Tabell 21. Bedömning av ljusets formbeskrivning dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Underlättar 
mycket 

Hur påverkar ljuset din uppfattning av formen på 
föremål? 

Försvårar 
mycket   D K KS   

 
 

Tabell 22. Bedömning av människors upplevda ansiktsfärg dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Helt naturlig 

Gör ljuset i rummet att människors ansikten 
behåller sin naturliga färg? 

Mycket 
onaturlig D    KS K  

 
 

Tabell 23. Bedömning av möjligheten att se ansiktsuttryck dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Underlättar 
mycket 

Hur påverkar ljuset din möjlighet att uppfatta 
ansiktsuttrycket hos människor i rummet? 

Försvårar 
mycket D  K   KS  

 
 

Tabell 24. Bedömning av läsmöjligheterna på torget dagtid (D), kvällstid (K) samt kvällstid med skylt (KS). 

Underlättar 
mycket 

Hur påverkar ljuset din möjlighet att läsa det 
medtagna läsprovet från normalt läsavstånd i detta 

rum? 
Försvårar 

mycket D   KS K   
 
 
 

4.2.2 Branzell-Lynchanalys 
 
I dagsljus upplevs torget bestå av två rum vars rymd har vaga gränser och kan uppfattas som 
en enad, stor rymd (Figur 21). Den mindre rymden av de två, har en tydlig riktning som 
förstärks av stråket som korsar torget samt upplevs försvagad i kanter där stråk ansluter till 
torget. 
 
Den större rymden har en riktning mot torgets enda landmärke, Tändsticksmuseet, samt en 
riktning mot nordväst som uppkommer av människors rörelse och använda stråk under dagen. 
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Där de två huvudstråken möts uppkommer även en knutpunkt. Framför entrén till platsens 
landmärke bildas ett område som upplevs tillhöra museet och ger känslan av ett privat område. 
Tändsticksmuseets byggnad bildar även delare som upplevs som en barriär mellan torg och 
bakomliggande bilväg, centralstation och vattendrag vilket gör att torget känns distanserat från 
närliggande verksamheter. Torgets mitt upplevs sammanfalla med torgets faktiska mitt. 
 
 
 

 
Figur 21. Branzell-Lynchanalys dagtid. Planvy samt sektionsvy från sydväst (övre) och nordöst (nedre). 

 
 
Under kvällstid framträder flera mindre rum som uppkommer av ljuset. De olika rummen 
upplevs ha olika rymd och riktningar (Figur 22). Rummet ger fortfarande en känsla av två rum 
vars anslutande gräns till varandra upplevs mer upplöst jämfört med under dagtid. Torget kan 
därmed även upplevas som en sammanhållen stor rymd, som sedd till upplevd volym känns 
mindre än under dagtid.  
 
Den mindre rymden har fortfarande en tydlig riktning som upplevs bli förstärkt av 
väggarmaturernas jämna armaturavstånd som skapar en rytm. Den större rymdens upplevda 
riktning mot Tändsticksmuseet som fortsatt är ett landmärke under kvällstid kvarstår. Tornet 
är belyst så att även det upplevs som ett landmärke, till skillnad mot dagtid. Mindre rum som 
upplevs vila i sig själv bildas längst med Tändsticksmuseets fasad, på torgets mitt samt under 
skärmtaket över entrén vid tornet. Alla skapade av ljuset.  
 
Framför entrén till tändsticksmuseet finns det fortfarande ett upplevt område som nu förstärks 
ytterligare av ljuset. Framför fasaden till Magasinet, på horisontalplan, skapas ett område som 
med sin ytfärg och struktur av gräs avviker från resterande ytor som är av majoriteten sten. De 
tydliga stråk och knutpunkt som fanns på dagen blir under kvällen mindre tydliga när de korsar 
torget.  
 
Tändsticksmuseets byggnad upplevs fortfarande som en barriär mellan torget och intilliggande 
verksamhet. Rummets mittpunkt förflyttas mot Tändsticksmuseet och upplevs vara centrerad 
i den mindre rymden, förskjuten från torgets faktiska mitt. 
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Figur 22. Branzell-Lynchanalys kvällstid exkl. skylt. Planvy samt sektionsvy från sydväst (övre) och nordöst (nedre). 

 
 
Vid närvaro av den digitala skylten upplevs rummet mer delat och spretigt (Figur 23). Flera 
mindre rum utan någon vidare samhörighet till varandra har skapats. Torget tappar sin tydliga 
form och riktningar ändras. Avståndet mellan Magasinets och Tändsticksmuseets fasad upplevs 
kortare än mellan Kulturskolan och Tändsticksmuseet.  
 
Förutom tornet och Tändsticksmuseet upplevs skylten nu som rummets mest dominerande 
landmärke. En ny rymd skapades kring skylten och löser upp det tydliga stråk och riktning som 
fanns när skylten ej var närvarande. De mindre vilande rummen upplevs oförändrade medan 
den centrerade rymdens riktning har förändrats, från Tändsticksmuseet till skylten. 
 
Även under dessa ljusförhållandena upplevs tändsticksmuseets byggnad som en delare och 
barriär mot intilliggande verksamhet. Området framför Tändsticksmuseets entré samt torgets 
mittpunkt upplevs fortfarande som densamma, med som utan närvaro av digital skylt. 
 
 

 
Figur 23. Branzell-Lynchanalys kvällstid inkl. skylt. Planvy samt sektionsvy från sydväst (övre) och nordöst (nedre). 

 

4.2.3 Sammanfattning 
 
De visuella utvärderingarnas resultat visar på skillnader i rumsupplevelse mellan kvällstid utan 
och med digital skylt (Figur 24). 
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Figur 24. Jämförelse mellan rumsupplevelsen under de tre olika utvärderingstillfällena.  

 
 
De skillnader som uppdagats är:  

 Skillnader i ljusnivå och ljusfördelning.  
 

 Skillnader i upplevd ljusfärg. 
 

 Skillnader i upplevd bländning. 
 

 Skillnader i upplevd rumsform. 
 

 Skillnader i möjligheten att urskilja ansiktsuttryck hos mötande människor. 
 

 Högre grad av skuggor, ljusfläckar och reflexer vid närvaro av den digitala skylten. 
 

 Upplevda förändringar av stråk och riktningar. 
 

 Skylten blir ytterligare ett lokalt landmärke i stadsrummet. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Målet med denna undersökning var som tidigare klargjorts att öka förståelsen för hur stor 
påverkan digitala skyltar har på det upplevda stadsrummet, samt hur pass luminant en digital 
skylt bör vara i förhållande till sin direkta omgivning. Nedan diskuteras hur studiens resultat 
besvarar de uttryckta frågeställningarna samt hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning 
inom området. 
 

5.1.1 Lämpligaste kontrastförhållandet 
 
Av resultatet framgår tydligt att kontrastförhållandet 1:50 med en skyltluminans kring 70 
cd/m2 är det för studien lämpligaste förhållandet mellan en digital skylt och dess direkta 
omgivning i en torgmiljö. Resultatet är mycket starkt, då det aktuella kontrastförhållandet 
graderats som behagligt av hela 65% av respondenterna och mycket behagligt i 500% högre 
utsträckning än de övriga kontrastförhållandena (Figur 18). Scenariot har även graderats som 
minst bländande, minst störande och mest stimulerande (Figur 16). 
 
Den digitala skylten upplevs tydligt framträdande i samtliga evalueringsscenarier, vilket följer 
sig naturligt då det mänskliga ögat tenderar dras mot miljöns ljusaste punkt (Flynn & Mills, 
1962; Liljefors & Ejhed, 1990). Resultaten indikerar på att ett kontrastförhållande mellan 
1:200–1:450 eller mer krävs för att skylten skall framträda maximalt. En så pass stor kontrast 
försämrar emellertid synförhållandena i skyltens direkta omgivning betydligt (Figur 16). Stöd 
för denna adaptationssvårighet återfinns i tidigare forskning (Pokorny & Smith, 2006; Kline 
1991). 
 
En stark korrelation har påvisats mellan flertalet av fältexperimentets frågeställningar, 
däribland graden av upplevd ljusstyrka samt bländning och graden av upplevt behag (Tabell 
10). Den tydligaste korrelationen återfinns mellan graden av upplevt behag och störning, där 
det framgår att ett obehagligt kontrastförhållande leder till att den digitala skylten upplevs som 
ett störande objekt i vistelsemiljön (Figur 14; Tabell 10). 
 
Det framgår även att belysning av fasadytan i direkt anslutning till den digitala skylten har en 
stor inverkan på huruvida detaljer hos den aktuella fasaden kan urskiljas eller inte. Den 
redovisade skillnaden är som minst 166% och som mest 400% vid jämförelse mellan scenario 
1, 2 och 3 exklusive fasadbelysning och scenario 1F, 2F och 3F med fasadbelysning (Figur 16). 
 
I Figur 14 tydliggörs det fullständiga resultatet, där det framgår att kontrastförhållandet 1:50 
upplevs behagligast (4), samt att ett kontrastförhållande mellan 1:113–1:129 upplevs mindre 
behagligt (3) och kontrastförhållandet 1:184–1:426 obehagligt (2). Därmed är frågeställningen 
rörande vilket kontrastförhållande som upplevs behagligast inom spannet 1:50-1:426 besvarad 
och undersökningens hypotes bekräftad (1.3.3). 
 
Av tidigare studier inom ämnet framhålls överlag mycket höga skyltluminanser (Talborn, 2016; 
WSP, 2015b) vid kartläggning av verkliga stadsmiljöer. Av WSPs (2015a) utredning fastslås att 
en skyltluminans om 80 cd/m2 är godtagbar, vilket också bekräftas i denna undersökning.  
 

5.1.2 Digitala skyltars upplevelsemässiga påverkan  
 
Trots att de visuella utvärderingarna utfördes med den skyltluminans som i fältexperiment 
ansågs som mest behaglig, framkom det tydliga skillnader i upplevelsen av torget under 
kvällstid inklusive respektive exklusive närvaro av digital skylt.   
 
Ett av studiens tydligaste resultat är att rummet upplevs som helhet mörkare med en ojämnare 
ljusfördelning och en högre grad av bländning vid närvaro av den digitala skylten. Detta 
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stämmer väl överens med Billger, Fridell Anter och Häggström (2014), att ett rum med stora 
kontraster mellan ljust och mörkt kan leda till att de mörkare delarna uppfattas som extra 
mörka, vilket kan medföra att rummet som helhet upplevs mörkare. 
 
Vidare framkom det att den upplevda ljusfärgen i rummet under kvällstid påverkas vid närvaro 
av den digitala skylten. Ljusfärgen i rummet upplevs under kvällstid varierande med alla en 
varm ton. Vid närvaro av skylten upplevs ljusfärgerna bli ännu varmare, vilket kan bero på 
kontrastverkan. När skylten utgör den vitaste punkten i rummet upplevs de färger som förut 
uppfattats som vita som mindre vita, i detta fallet upplevs de även som varmare (Klarén, 2014). 
 
Torgets form kom också att upplevas förändrat. I dagsljus upplevdes torget tydligt rektangulärt 
medan torget på kvällstid, utan närvaro av den digitala skylten upplevdes mindre och lägre, 
men fortfarande rektangulärt (Figur 25). Samtliga fasader som omsluter torget är belysta, 
antingen med en fasadbelysning eller spilljus från närliggande armaturer vilket medför att 
torgets gränser blir tydliga och rummet enkelt att överblicka. Att rummet då upplevs mindre 
överensstämmer med resultatet i Wänström Lindhs (2012) avhandling, som framhåller att ett 
rum antingen kan upplevas större eller mindre om rummets gränser synliggörs. Vid närvaro av 
digital skylt upplevs rummet inte enbart mindre utan frångår även rummets rektangulära form. 
Fasaden med skylt upplevs komma närmare motstående fasad (Figur 25). Även denna upplevda 
förändring av form sammanfaller med Wänström Lindhs (2011, 2012, 2013b) resultat, att 
ljusfördelningen i rummet kan bidra till att rummets form förändras och mer eller mindre 
tydligt.  
 
Den digitala skylten ger även upphov till viss bländning på grund av sin luminanta yta i kontrast 
till den mindre upplysta omgivningen (James, Smith & Hayes, 2005). Vid närvaro av den 
digitala skylten försvåras möjligheten att uppfatta ansiktsuttryck hos människor i rummet då 
kontrasterna i synfältet blir för stora. Spilljus från skylten medför också att människors 
ansiktsfärg uppfattas som något onaturliga. Både bländning, dålig färgåtergivning samt 
ljusförhållanden som försvårar möjligheten att uppfatta mötande människors ansiktsuttryck 
bidrar till en ökad känsla av otrygghet (Boverket, 2012; Wänström Lindh, 2012). 
 
De väggmonterade armaturerna längs gångstråket skapar kvällstid en tydlig riktning med sina 
jämna armaturavstånd och ljusbilder, vilket underlättar orienteringen (Brandi & Geissmar, 
2007; Bülow, 2013; Wänström Lindh, 2013a). Vid närvaro av den digitala skylten bryts rytmen 
och därmed det tydliga stråket, vilket medför att torgets riktning och stråk upplevs otydligare. 
 
Fler lokala landmärken uppkommer även på kvällen, från enbart Tändsticksmuseet under 
dagtid, till Tändsticksmuseet och Tornet på kvällstid utan närvaro av digital skylt till 
Tändsticksmuseet, Tornet och skylten vid skyltens närvaro. Skylten utgör rummets mest 
dominerande objekt och den tydliga riktningen mot Tändsticksmuseet under både dagtid och 
kvällstid utan närvaro av skylten förflyttas nu mot skylten. Skylten skapar en viss konflikt med 
övriga lokala landmärken på torget och bidrar till att rummet kan uppfattas som rörigt, mindre 
sammanhållet och svårare att överblicka. Detta stärker Lascu (2015) resultat, att digitala skyltar 
kan vara en bidragande faktor till uppkomst av visuell förorening. 
 
 
 

 
Figur 25. Tändstickstorgets upplevda form/storlek. Från vänster: Dagtid, kväll utan skylt respektive kväll med skylt. 
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5.2 Metoddiskussion  
 

5.2.1 Fältexperiment 
 
Den experimentella studiens ordinaldata utgjorde grunden i det utförda forskningsarbetet, vars 
resultat kom att påverka upplevelsen på Tändstickstorget vid den efterföljande utvärderingen. 
Då experimentsituationen genomfördes i en verklig stadsmiljö bedöms dess externa validitet 
som god med avseende på överförbarhet till andra stadsrum i Sverige. Genom en mycket 
noggrann dokumentation av experimentmiljön innefattande en rad olika tekniska mätningar 
(Bilaga 1, 3, 5 & 6) har den interna validiteten styrkts i möjligaste mån. Genom att de 
mätinstrument som använts varit kalibrerade har även en god reliabilitet vidhållits.  
Enkätutformningen har genomförts med god teoretisk grund (Skärvad & Lundahl, 2016; Trost, 
2012) och den slutgiltiga enkäten har utvärderats av flertalet personer till förmån för den inre 
validiteten. 
 
Åtgärderna ovan kom att stärka studiens allmänna reliabilitet vilket återspeglades i resultaten 
deltagargrupperna sinsemellan, där respondenterna trots olika evalueringsordningar kom att 
dra likvärdiga slutsatser (Bilaga 6). 
 
Urvalet av respondenter vid experimentsituationen avsågs i planeringsstadiet göras enligt ett 
slumpmässigt stratifierat urval per ålder och kön, då den för studien aktuella populationen var 
stor. På grund av arbetets tidsbegränsningar kom emellertid ett bekvämlighetsurval att göras, 
vilket sannolikt haft viss påverkan på urvalets representativitet. Framförallt medelålders och 
äldre respondenter kom att saknas vilket därmed reducerat resultatets generaliserbarhet något. 
 
Under genomförandet kom det inledande kontrollscenariot 2T att verka som en introduktion 
till experimentet. Genom att tydliggöra eventuella oklarheter bland deltagarna reducerades 
risken för missförstånd som skulle ha en negativ inverkan på den yttre validiteten. 
 
Vidare skulle uppdelningen av de mindre deltagargrupperna kunna organiserats bättre, då 
skillnaden i antalet respondenter per evalueringstillfälle var stort (12–2–6). Fördelningen var 
emellertid hanterbar och motiverades med att det enda alternativet hade varit att minska 
antalet informanter, vilket skulle haft en negativ påverkan på utvärderingsresultatets 
tillförlitlighet. 
 
Experimentledarens inledande information rörande enkäten och scenarierna var tillräcklig, 
men informationen skulle kunna ha varit tydligare rörande att det var sex kontrastförhållanden 
som utvärderades – men totalt sju scenarier (i och med det inledande kontrollscenariot). 
Kontrollscenariot fyllde sin funktion väl, där eventuella frågetecken rörande enkäten 
uppmärksammades och förklarades innan primärscenarierna utvärderades. En sådan 
frågeställning rörde skillnaden mellan orden starkt och ljust, där experimentledaren förklarade 
för respondenten att starkt var något intensivt som tenderade vara knutet till något bländande 
eller väldigt framträdande, medan ljust inte nödvändigtvis behövde höra samman med denna 
typ av egenskaper.  
 
Vidare kan valet av medieinnehåll hos den digitala skylten diskuteras, då en helt vit respektive 
helt svart bild medvetet valdes vid jämförelsen. Om ett verkligt reklam- eller 
informationsinnehåll använts hade undersökningens empiriska överförbarhet med största 
sannolikhet förbättrats. Valet motiverades av att variationen av färg- och forminnehåll hos 
verkligt medieinnehåll var för varierande för att kunna täckas in helt och hållet och att det var 
mest intressant att utvärdera de två extremerna svart och vitt. Med det sagt står det klart att en 
helt vit skyltyta blir mer luminant än en skylt med reklaminnehåll i varierande färger, samt att 
skyltens rektangulära form förstärks ytterligare. Detta kan ha påverkat hur framträdande 
respondenterna upplevt skylten och i högre grad än normalt påverkat stadsrummets upplevda 
form.  
 
Avslutningsvis kan stadsrummets olika ytfärger diskuteras, då det av experimentet tydligt 
framkom att en fasads reflektans har stor inverkan på den allmänna ljusnivån i rummet och 
sättet ljuset från den digitala skylten tedde sig. Om stadsrummets fasadytor hade varit ljusare 
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och närmare varandra skulle kontrastförhållandet sannolikt upplevas behagligare till följd av 
den ökade mängden indirekt ljus. 
 

5.2.2 Visuell utvärdering 
 
De båda utvärderingsmetoderna som använts i studien är väl beprövade och etablerade för att 
utvärdera och beskriva ljus och rum, vilket ökar reliabiliteten och den interna validiteten. Den 
ena metoden som användes vid visuell utvärdering var protokollet PERCIFAL (Klarén, 2011). 
Protokollet efterföljdes vid torgets alla tre olika ljusförhållanden, vilket gjorde att samtliga 
begrepp i PERCIFAL observerades och dokumenterades på ett konsekvent vis vid varje 
utvärderingstillfälle. Som andra utvärderingsmetod användes Arne Branzells (1995) bok 
”Något om ...: liten skissbok om det upplevda rummet” som utgångspunkt, där Branzell (1995) 
kombinerar, hans egna och Lynch (1965) analysmetod för att beskriva ett rums upplevda 
riktning och rymd. Symboler, dess innebörd och funktion är direkt hämtade från boken. 
 
Den visuella utvärderingen av torget genomfördes endast av författarna själva vid tre tillfällen 
under obestämd tid för att ej begränsa tiden för reflektion. Anledningen till detta var att 
författarna har tidigare kunskaper kring det visuella verktyget PERCIFAL (Klarén, 2011) samt 
analysmetoden Branzell-Lynch (Branzell, 1995; Lynch, 1960). Detta ökar sannolikheten för att 
utvärderingen genomförs på ett trovärdigt sätt. Dock kan studiens interna validitet försvagas 
då endast författarnas upplevda påverkan av digitala skylten på stadsrummet framgår.  
 
De visuella utvärderingarna av de tre ljusförhållandena genomfördes vid tre olika tillfällen 
samma vecka den 14, 16 samt 19 mars. Väderleksförhållandena samt mängden människor i 
rörelse har varierat från tillfälle till tillfälle, vilket med sannolikt haft viss inverkan på 
observatörernas upplevelse av rummet och därmed påverkat den interna validiteten. 
 

5.3 Slutsatser 
 
Genom ett fältexperiment i fullskalig torgmiljö har sex olika kontrastförhållanden mellan en 
digital skylt och dess direkta omgivning evaluerats utifrån vilket förhållande som upplevts 
behagligast. Baserat på experimentresultatet har därefter en visuell utvärdering innefattande 
flertalet olika analysmetoder genomförts för att utreda vilken påverkan skylten har på det 
upplevda stadsrummet. 
 
Av resultatet framkommer att det minsta kontrastförhållandet om 1:50 graderats som 
behagligast av en klar majoritet av respondenterna (65%) och att upplevelsen av det aktuella 
stadsrummet tydligt påverkas av skyltens närvaro. Sammanfattningsvis dras slutsatserna att: 

 Ett lågt kontrastförhållande föredras framför ett högt och behöver inte nödvändigtvis 
resultera i en minskad stimulans. 
 

 En stark korrelation existerar mellan graden av upplevt behag och upplevd störning, där en 
skylt med ett obehagligt kontrastförhållande upplevs som ett störande objekt i torgrummet. 
 

 Belysning av fasader i direkt anslutning till digitala skyltar har en stor inverkan på huruvida 
detaljer hos den aktuella fasaden kan urskiljas eller inte. 
 

 Skyltens luminanta yta leder till att rummet som helhet upplevs som mörkare. 
 

 Det upplevda rummets form och storlek förändras med anledning av att skylten och dess 
anslutande fasad upplevelsemässigt närmar sig betraktaren. 
 

 En lysande yta av denna storlek blir ett tydligt dominerande objekt som konkurrerar med 
andra lokala landmärken i stadsrummet.  
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5.4 Vidare forskning 
 
Med anledning av det aktuella ämnets höga relevans och påverkan på upplevelsen av stadsrum 
som understöds av bland andra Reisinger (2013) bör det ligga i samhällets intresse att 
genomföra fler och mer omfattande studier inom ämnet. 
 
Eftersom andelen digitala skyltar ökar i städerna skulle forskning kunna riktas mot ämnets 
extremer då grundläggande forskning lämplig att underbygga med efterfrågas. Exempelvis 
skulle experiment under laborationsliknande förhållanden vara önskvärda, där upplevelsen av 
olika kontrastförhållanden utreds med hög grad av kontroll och intern validitet. Studier med 
fast skyltluminans där olika kontrastförhållanden skapades enbart genom att ändra 
fasad/bakgrundstyper med avseende på färg såväl som struktur.  
 
Även fullskalig forskning i naturlig miljö där en digital skylt med verkligt medieinnehåll funnits 
sedan länge skulle vara av intresse, företrädesvis innefattande en stor respondentgrupp som 
generar en god generaliserbarhet. På så vis skulle verkligt ekologisk empiri inhämtas, som 
resultaten av mer laborationsliknande studier kunde jämföras med. 
 
Mer omfattande undersökningar skulle kunna genomföras, där ett större antal skyltluminanser 
utvärderas mot flera olika typer av fasadbelysning med avseende på ljushet såväl som jämnhet. 
Vidare skulle studier som ser till rumsupplevelsen av skyltar i nyare stadsrum vara av intresse, 
då denna studie genomförts i ett äldre stadsrum av kulturhistoriskt värde. 
 

5.5 Erkännande 
 
Ett stort tack till IM Production AB som bistått med de fyrtio skyltmodulerna och den 
kringutrustning som tillsammans utgjorde den digitala skylten under undersökningen. Särskilt 
tack till servicetekniker Roberto Dobrescu som fanns nära tillhands vid problem. 
 
Tack till handledare Mathias Adamsson och examinator Ulrika Wänström Lindh på Jönköping 
University för värdefull feedback och vägledning under arbetets gång. 
 
Tack ljusdesigner Johan Moritz, Malmö Stad, som bistått med luminansmeter för de tekniska 
mätningarna. 
 
Tack också till Jönköpings Kommun och belysningsplanerare Tor Olsson som tillgängliggjort 
Tändstickstorget för experimentet, samt bistått med angränsande förråd och strömförsörjning. 
 
Slutligen tackas Karin Hellerstedt (ekon. dr) på Jönköping International Business School, som 
bistått med värdefull vägledning i dataanalysmjukvaran SPSS. 
  



 

39 

Referenser 

American National Standards Institute. (1997). ANSI/NAPM IT7.228–1997. Washington: 
American National Standards Institute. 

Billger, M., Fridell, K. A., & Häggström, C. (2014) Färg, ljus och rumslig dynamik. I Fridell, K. 
A. & Klarén, U. (Red.). Färg & Ljus, för människan - i rummet (s. 201–217). Göteborg: AB 
svensk byggtjänst. 

Boverket. (2010). Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling. Karlskrona: 
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Hämtad från 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/plats_for_trygghet.pdf 

Brandi, U., & Geissmar, C. (2007). Light for Cities, Lighting Design for Urban Spaces: A 
Handbook. Tillgänglig via http://link.springer.com.proxy.library.ju.se/book/10.1007%2F978-
3-7643-8263-6 

Branzell, A. (1995). Något om ...: liten skissbok om det upplevda rummet. (2. utg.) Göteborg: 
Sektionen för arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola. 

Bülow, K. H. (2013). Light Rhythms in Architecture Integration of Rhythmic Urban Lighting 
into Architectural Concepts. CIE Centenary Conference "Towards a New Century of Light", 
Paris, CIE. 

Chmielewski, S., Lee, D.J., Tompalski, P., Chmielewski, T.J., & Węz ̇yk, P. (2016). Measuring 
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