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Abstract 

This study is a bachelor thesis that has been carried out as a part of the course in Product 
Development with focus Lighting Design at Jönköping University, School of Engineering spring 
term 2018.  

Every outdoor environment is unique as the seasons and the developing day which in turn 
makes it complex. The public urban space is frequently used by its inhabitants and visitors 
throughout the day. The function of lighting is therefore essential for the individual's role of 
wanting and daring to reside in the urban spaces also during the evening. By emphasizing the 
spaciousness and atmosphere of different environments along the room and the individual, 
more comfortable and safe places can be created for both meeting and staying on.  

The purpose of this study has been to get a profound understanding of how different individuals 
experience of spatiality and atmosphere with varied light distribution in a public exterior urban 
space. By conducting an experimental full-scale situation on a walkway/avenue in the central 
parts of Jönköping, four different light scenes could be studied in the same exterior room. This 
enabled credible and comparable data to be retrieved and then analyzed.  

The study results show that the human experience is individual and that its movement patterns 
in a room vary, depending on how the light is set. Further factors as gender, past experiences 
and site design contributes to how a room is experienced between individuals. It has emerged 
from the study that whether or not a room is viewed from within or from without perspective, the 
experience among the participants is perceived equally. Depending on how an environmental 
dimension is accentuated in terms of its height, width and depth, the perception of the actual 
creation of the room can be influenced. An even contrast between light and dark creates a more 
inviting impression, which can contribute to an increased sense of security and facilitate 
orientation. 
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Sammanfattning 

Denna studie är ett examensarbete som har utförts som en del av utbildningen inom 
Produktutveckling med inriktning Ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping vårterminen 
2018.  

Varje utomhusmiljö är unik och förändras efter dygnet och årstiderna vilket i sin tur gör den 
komplex. Dygnet runt används det offentliga stadsrummet frekvent av dess invånare och 
besökare. För att vilja och våga vistas i stadsrummet även under kvällstid utgör belysningen en 
viktig roll. Genom att framhäva olika platsers rumslighet och atmosfär utefter rummet och 
människan kan mer trivsamma och trygga platser skapas för att både mötas och vistas på.  

Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse av hur människan upplever 
rumslighet och atmosfär med varierad ljusfördelning i ett offentligt exteriört stadsrum. Genom 
att utföra en experimentell situation i fullskala på ett gångstråk/en allé i de centrala delarna av 
Jönköping kunde fyra ljusscener i ett och samma rum studeras, detta möjliggjorde att trovärdig 
och jämförbar data kunde inhämtas för att sedan analyseras. 

Av studiens resultat framgår att människans upplevelse är individuell och att dess 
rörelsemönster i ett rum varierar beroende på hur ljuset är uppställt. Beroende på faktorer som 
könsfördelning, tidigare erfarenheter och platsens utformning bidrar också detta till hur ett rum 
upplevs mellan individen. Oavsett om upplevelsen av ett rum betraktas utifrån eller inifrån 
upplever människor det vara lika. Hur ett rums dimensioner framhävs i form av dess höjd, bredd 
och djup kan upplevelsen av rummets form påverkas. En jämn kontrastvariation mellan ljus och 
mörker skapar ett mer inbjudande intryck vilket kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet 
samt underlätta orienterbarheten. 

Nyckelord 
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1 Introduktion 
Denna studie har undersökt hur varierad ljusfördelning på ett gångstråk/en allé kan påverka 
upplevelsen av rumslighet och atmosfär. Studien har utförts i form av ett examensarbete om 
15 högskolepoäng som en del av utbildning inom Produktutveckling med inriktning Ljusdesign 
på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

I detta kapitel redovisas vad rapporten grundar sig på och problemområdet som studien bygger 
på. Vidare beskrivs syftet med studien och dess frågeställningar. Kapitlet fortsätter med 
studiens omfattning och avgränsningar, för att sedan avslutas med en begreppsförklaring och 
disposition av rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Det offentliga stadsrummet används av invånare och besökare dygnet runt. Utomhusmiljön är 
föränderlig och komplex menar Michel (1996), det är därför viktigt att rummet skapas för att få 
en tydligare definition av rumslighetens sammansättning av dess gränser och topografi. När 
vägar väljs genom en plats eller ett område i stadsrummet ligger det i människans natur att vilja 
kunna överskåda rumsligheten och läsa av rummets gränser i form av väggar, golv och tak. 
Genom att framhäva en plats rumslighet skapas en tydligare rumslig information. När man 
belyser och synliggör in-, utgångar och entréer skapas en tydligare överblick och helhet av 
rumsupplevelsen vilket gör att beslut om vägval och hur man rör sig blir enklare. Vid belysning 
av landmärken och objekt menar Michel att rummet kan få ett djup, tydligare siktlinje och 
målpunkt, en konsekvens av detta underlättar orienteringsförmågan vilket kan vara avgörande 
för hur brukaren kommer att använda och uppleva rummet. Genom att fokusera ljus på vertikala 
ytor och arbeta med kontraster i form av varierande ljusfördelning skapas olika skuggbildning, 
vilket krävs för att ögat ska uppfatta rumsligheten och underlätta orienteringsförmågan 
(Liljefors, 1997). Beroende på hur ljuset placeras nattetid kan igenkänningsfaktorn ökas då 
platsens olika karaktäristiska element känns igen från dagtid. Variation i avstånd mellan belysta 
ytor och mörker bildar pauser och skapar rytm av olika slag (Wänström Lindh, 2012). Under 
dagtid är stadsrummets olika objekt synliga och dess rytm kan avläsas tydligt, jämförelsevis 
under dygnets mörkare timmar då rummets dimension och upplevelse är en annan, 
uppställningen av ljuset hjälper då till för att människan ska kunna känna igen var den befinner 
sig (Liljefors, 1992). Genom att betona och framhäva vegetation i mörker menar Nikunen och 
Korpela (2009, 2011) kan bidra till att skapa visuella gränser och intryck där påföljden visat sig 
öka den upplevda trygghetskänslan. Jorgensen, Hitchmough och Calvert (2002) konstaterar att 
rumsliga gränser behövs och måste skapas för att människor ska känna sig trygga. Boyce 
(1981) menar att det kan vara fördelaktigt att utvärdera och undersöka hur brukare upplever en 
plats rumslighet och atmosfär i sin helhet då upplevelsen främst baseras på erfarenheter 
snarare än själva uppfattningen. Upplevelse är en högst individuell uppfattning och definition 
som kan bero på många olika aspekter och personliga orsaker relaterade till tidigare 
erfarenheter (Desmet, 2010). 

1.2 Problembeskrivning 

Tidigare studier inom belysningsforskning kring grundläggande rumsperception är begränsad 
och har ofta genomförts i isolerade laboratoriemiljöer där man utgått från beräkningar och 
fysikaliska mätningar utan hänsyn till hur ljus i rum upplevs och tolkas av människor. Fokus och 
intresse bör istället ligga på förhållandet mellan hur belysningen arrangeras och hur människor 
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tolkar den miljö de befinner sig i, detta eftersom det är förhållandet mellan dessa som skapar 
olika intryck och upplevelser (Boyce, 1981). Genom att se till rummets helhet och undersöka 
hur brukare upplever en plats skulle det kunna leda till ökad användning eftersom lämplig 
utformning av belysning kan påverka människor att både vilja och våga vistas i stadsrummet 
under kvällstid (Flynn, 1977;Loewen et al, 1993). Planering av belysning i dagens stadsrum 
fokuseras enligt praktikerkunskap inom ljus oftast på platsernas stråk och inte efter att framhäva 
rummet i sin helhet i form av platsens övriga element, så som torg, korsningar och parker. 
Ibland begränsas möjlighet till provbelysning på grund av tidsbrist och ekonomi, ett kvalificerat 
antagande säger att en komplettering av belysning i efterhand blir mer resurs- och ekonomiskt 
krävande. Fridell Anter (2011[1]) betonar att mänsklig uppfattning av rummets 
helhetsupplevelse är beroende av sammanhanget och därför går inte visuell upplevelse att 
beräkna eller mäta. Kombinationen av individens tidigare förutsättningar, erfarenhet och 
kunskap menar Klarén (2012) är faktorer som påverkar den rumsliga helhetsupplevelsen.  

För att kunna bidra till människans trygghetsupplevelse, underlätta orienterbarhet och viljan av 
att använda stadsrummet under kvällstid är det av hög relevans att undersöka hur varierad 
ljusfördelning påverkar den enskilda individens upplevelse av rumslighet och atmosfär. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra till djupare förståelse kring hur varierad ljusfördelning kan skapa 
olika typer av rumslighet och atmosfär i det offentliga stadsrummet genom belysning av träd 
vid gångstråk/allé. Genom att eventuellt skapa riktlinjer kan man underlätta för 
belysningsplanering i liknande miljöer för ett framtida syfte och påverka upplevelsen av en plats. 

Frågeställning: 

● Hur påverkar varierad ljusfördelning på ett gångstråk/en allé människans visuella
upplevelse av rumslighet och atmosfär?

● Hur skiljer sig upplevelsen av rumslighet och atmosfär åt om man bara betraktar
ljuset utifrån eller om man går igenom det?

● Hur påverkar varierad ljusfördelning var i rummet man vill befinna sig?

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Studien kommer att utföras i form av ett experiment där fokus enbart ligger på hur det artificiella 
ljuset med varierad ljusfördelning påverkar det offentliga stadsrummets rumslighet och 
atmosfär. Dagsljuset kommer inte att behandlas då experimentet kommer att äga rum under 
dygnets mörkare timmar. Studien fokuseras enbart till hur varierad ljusfördelning formar 
deltagarnas visuella upplevelse av platsens rumslighet och atmosfär. Studien tar inte hänsyn 
till deltagarnas humör och tidigare förkunskaper gällande ljus. Studien undersöker inte heller 
ljusets tekniska egenskaper gällande färgåtergivningens och färgtemperaturens påverkan av 
rumsatmosfären. Alla ljuskällor kommer att ha samma färgtemperatur (3000K) i samtliga 
ljusscener för att inte påverka upplevelsen. De varierade ljusfördelningarna i de olika 
ljusscenerna kommer i studien endast att fokusera på belysning av träd, och inte på byggnader 
eller objekt. 
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1.5 Begreppsförklaring 

Antonym - Motsatsord. 

Färgtemperatur - En fysikalisk definition av vilken färg ljuset upplevs ha. Mäts i kelvingrader 
(K).  

Ljusadaption - En process där ögat anpassar sig till starkt ljus. 

Ljusfördelning - Hur ljuset fördelar sig i ett rum, hur belysta ytor i rummet uppfattas som både 
kan vara ljusa och mörka.  

Mörkeradaption - En process där ögat anpassar sig till svagt ljus, mörker. 

Rumslighet - Definieras av ett rums tak, väggar och golv. 

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med studiens bakgrund och problembeskrivning. Därefter tas syftet med 
studien upp och de frågeställningar som ska besvaras. Vidare beskrivs studiens omfattning, 
avgränsningar och en begreppsförklaring över återkommande termer i rapporten. Rapporten 
fortsätter i kapitel 2 med underlag som berör tidigare forskning kopplat till studiens 
frågeställningar. Studiens metod och genomförande beskrivs i kapitel 3. Metoden tar upp på 
vilket sätt studien valts att göras på och förklarar tillhörande metodteori. I genomförande 
presenteras undersökningens tillvägagångssätt, vad som har gjorts och varför. Kapitel 4 
redovisar undersökningens sammanställda och beskrivande resultat. Rapporten avslutas med 
diskussion och slutsats i kapitel 5 där diskussion sker kring studiens resultat och metodval. 
Kapitlet avrundas med slutsatser och rekommendationer baserat på studien och ger samtidigt 
förslag på vidare forskning inom ämnet. Referenser och tillhörande bilagor återfinns i slutet. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet förklarar den tidigare forskning som studien, syftet och frågeställningar grundar sig på. 

2.1 Ögat och Seendet 

Av människans fem sinnen utgör synen den största delen och är det sinnet som hanterar mest 
information. Upp till hela 80 % av alla sinnesintryck får människan via synen (Ygge, 2011). 
Författarna Liljefors och Ejhed beskriver i boken Bättre belysning (1990) att synfältet är uppdelat 
i två delar. Delarna tillsammans bygger på samverkan mellan synfunktioner med olika 
arbetssätt, de kallar det detaljseendet och omgivningsseendet. Detaljseendet utgörs av ca 2° 
av synfältet och syftar till förmågan att urskilja fina detaljer och se skarpt. Förmågan att kunna 
uppfatta vår omgivning utgörs av omgivningsseendet vars synvinkel är ca 170° och ligger 
utanför synfältets detaljseende (Figur 1). Liljefors och Ejhed menar också att det visuella ljuset 
med hjälp av sinnenas samverkan, främst synsinnet, tillsammans beskriver och gestaltar 
rummet och dess helhet. Synsinnet hjälper oss exempelvis att orientera, uppfatta och uppleva 
vår omgivning samt inta information. Hur ett rum uppfattas emotionellt av människan avgörs 
med hjälp av dess detalj- och omgivningsseende i kombination med ljuset. Liljefors och Ejhed 
benämner också olika intryck som påverkar upplevelsen av ett rum, exempel på detta är: 
Rumslighet (hur tydligt man uppfattar rummets avgränsningar), Volym eller Rymd (luftigt, 
trångt), Avstånd och Proportioner (nära, långt bort, högt, lågt), Atmosfär, allmän Karaktär (glatt, 
trist, vardagligt, högstämt), Tydlighet (hur man ser och förstår vad rummet innehåller) och 
Orienterbarhet (hur man ser att röra sig i rummet).  

Figur 1. Bilden visar ögats detaljseende och omgivningsseende (Wänström Lindh, 2012). 

Människan har förmågan att kunna se och orientera sig i både ljus och mörker. Ögat och 
synsinnet kan anpassa sig till olika situationer, vilket sker gradvis genom adaption. Under 
dygnets ljusa timmar används dagseendet vilket har förmågan att tydligt kunna uppfatta och 
särskilja färgkontraster och se detaljer. Under dygnets mörkare timmar används mörkerseendet 
då ögat har svårare att urskilja detaljer och färger (Liljefors, 1997). När ögat anpassar sig från 
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mörker till ljus kallas processen ljusadaption vilket går fortare när seendet utsätts för starkt ljus 
jämfört med mörkeradaption då ögat anpassar sig från ljus till mörker vilket tar längre tid 
(Schwartz, 2004). 

2.2 Ljus och Rumslig Upplevelse 

Stadsrummet på natten skiftar i sitt utseende jämfört med rummet under dagtid. Bilden av 
stadsrummets rumsliga kvalitéer som uppfattas under dagtid bör även finnas där när mörkret 
bryter ut. Under dygnets mörkare timmar framstår stadens rum att upplevas mer intima, 
tydligare och lägre då stadens fasader som sågs tydligt i dagsljuset försvinner i mörkret. 
Parkernas vackra träd som tydligt kunde upplevas i solljuset upplevs nu som svarta hål och 
framstår mer som hotfulla snarare än tillfredsställande (Cras och Liljefors, 1996). En parks 
karaktär kan variera och bör därför belysas efter den atmosfär de innehar (Narboni, 2004). 
Människan relaterar till tidigare erfarenheter och söker en mening i allt vi ser och försöker binda 
samman mönster för att skapa en uppfattning av figurer och rummet i sin helhet (Farné, 1974). 
Resultat från undersökningar kring mätning av rumsupplevelse attribut visar på att upplevd 
känsla av öppenhet-slutenhet i ett rum är en egenskap som är mätbar och kommunicerbar, 
däremot kunde begreppen öppenhet-slutenhet inte kopplas till en bedömning av hur trivsamt 
ett rum (Hesselgren et al, 1975). 

Forskaren och Ljusdesignern Ulrika Wänström Lindh (1998) sammanfattar väl hur den rumsliga 
upplevelsen kan uppfattas olika i citatet: 

"Rummet vi vistas i har stor betydelse för vårt välbefinnande och sociala 
liv. Man kan känna sig nedtryckt eller fri, få torgskräck eller cellskräck, bli

betryckt, hämmad eller känna sig hemma, komfortabel allt efter hur
rummet vi befinner oss i upplevs. Inte minst märks detta på natten när 

mörker får oss att bli otrygga och hellre stanna hemma eller småspringa 
förbi mörka buskage med hjärtat tickande i halsgropen." 

Wänström Lindh (2012) tar upp begreppet rumslig atmosfär och hur det kan påverkas av många 
olika faktorer. Begreppet betraktas mer som ett uttryck för en plats snarare än vad vi får för 
känslobaserade intryck av platsen. Hon diskuterar skillnaden mellan rumslig atmosfär och 
mänsklig atmosfär. Det är även viktigt att särskilja känslor och humör då det kan påverka 
varandra i upplevelsen av en plats. Wänström Lindh förklarar även sitt eget begrepp 
ljustopografi som handlar om ljus på olika höjder vilket har en stor inverkan på den rumsliga 
upplevelsen och människans olika känslouppfattningar. Utifrån armaturers olika placeringar 
och höjder kan upplevelse och rörelsemönster hos människor bli annorlunda. Utformningen av 
belysningen påverkar också om vi bjuds in till platsen samt hur vi gör valet av att stanna på en 
viss plats eller bara passera förbi. Fridell Anter (2011[2]) betonar att i takt med teknikens 
utveckling projekteras majoriteten av dagens belysningsinstallationer med energisnåla LED-
ljuskällor. Att fokusera på dessa mätbara kvaliteter och delvis oprövade egenskaper av den nya 
tekniken kan medföra risk för att visuella kvaliteter glöms bort och att människans upplevelse 
istället påverkas negativt. Ljusdesignern Moyer (2005) beskriver viktiga aspekter kring hur 
belysning kan planeras och utformas i den exteriöra miljön. Från viktiga utgångspunkter i 
analysfasen där projektets förutsättningar utvärderas, till val av lämpliga armaturer samt 
armaturplaceringar för att skapa och skulptera en nattscen av ett mörkt landskap. Moyer 
beskriver med hjälp av bild och text från verkliga projekt hur olika ljussättningar kan skapa och 
omvandla olika atmosfärer vid offentliga platser. Inspiration till belysningens utformning samt 
viktiga aspekter vid belysningsplanering vid offentliga platser används i denna studie. 
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2.3 Trygghet och Vägledning 

För att kunna läsa av information av en miljö människan befinner sig i fungerar ljuset som visuell 
förmedlare. Människors förmåga att läsa av en miljö på olika sätt kan kopplas till våra instinktiva 
behov som till exempel att uppleva tidens gång, vädrets förändring, att se och inte synas samt 
samordningen av biologiska och sociala rytmer. Dygnsrytmens förändringar i form av solens 
rörelse, den växlande himlen och uppstående förändring av färger och intensitet bidrar till en 
välbefinnande känsla och att i en levande miljö vara en levande varelse (Heerwagen, 2011). 
Varierad ljusfördelning skapar olika rytm och framhäver rummets djup, rymd och struktur vilket 
bidrar till en underlättad rumsuppfattning. Beroende på antalet ljuspunkter i förhållande till 
varandra uppstår olika typer av rytm och de mörka partierna mellan de belysta ytorna skapar 
pauser i rytmen. En likformig ljussättning uttrycker inte rytm på samma sätt som en varierad 
ljussättning (Wänström Lindh, 2012;2013).  

På natten kan rädsla och känslan av att inte vara trygg uppstå av olika anledningar vilket 
begränsar användningen av offentliga utomhusmiljöer under dygnets mörkare timmar och har 
en negativ inverkan på välbefinnandet hos människan (Keane 1998). Vackert belysta 
utomhusmiljöer kan medföra en känsla av trygghet av att platsen är omhändertagen. Detta har 
en stor inverkan vilket kan bidra till reducering av brott, vandalisering och bekämpar känslan av 
rädsla (Herbert och Davidson, 1994;Loewen, Steel och Suefeld, 1993). Belysningen möjliggör 
att visuellt kunna uppfatta och avläsa omgivningen på ett tydligt sätt samt för att planera 
potentiella flyktvägar och i ett tidigt skede kunna lägga märke till platser där möjliga brottslingar 
kan gömma sig (Fischer och Nasar 1992). Teorin kring ”prospect–refugee” innebär att 
människan vill överblicka (prospect) utan att synas själv (refugee). Mörkret anses vara en plats 
där brottslingar kan gömma sig och samtidigt fungera som en säkerhetsplats att bedöma hot 
utifrån (Appleton, 1996). Belysning är en viktig faktor för att en person ska kunna bli sedd och 
identifieras om ett överfall skulle ske och agera i situationen (Loewen, Steel och Suefeld, 1993). 
Platser kan med hjälp av belysning utvärderas och riskbedömas genom att människor kan 
avläsa varandras uttryck, gester och framträdanden för att i ett tidigt skede möjliggöra 
förändring av rutt om hot uppstår (Boyce, 2003;Pain, 2000). I ett fältexperiment utfört av 
Johansson, Rosén och Küller (2011) undersöktes upplevelse av faror och visuell tillgänglighet 
på urbana gångvägar efter mörkrets utbrott. I studien deltog 81 deltagare indelade i tre grupper, 
äldre människor, unga kvinnor och synskadade. Gemensamt för grupperna var att de erhöll en 
högre grad av utsatthet och kände sig mer otrygga att vilja vistas utomhus under dygnets 
mörkare timmar. Förhållandet mellan uppfattning av belysning och personlighet studerades och 
resultat visade att faktorer som påverkade den visuella tillgängligheten var tydlig sikt, tilltron till 
omgivningen och mängden ljus. Faktorer som påverkade upplevelsen av fara visade sig bero 
på upplevd behaglighet av platsen, kön, tilltro till omgivningen och mängden ljus. Studiens 
slutsatser påvisade att en och samma miljö kan upplevas olika mellan individer. Platsens 
utformning bör därför beaktas och ställas i relation och belysning planeras med åtanke utefter 
individens upplevelse. Listerborn (2002) berör i avhandlingen “Trygg stad” kvinnors rädsla och 
trygghetsupplevelse i det offentliga stadsrummet. Den offentliga stadsmiljön upplevs inte lika 
mellan män och kvinnor. Kvinnorna erhåller en högre grad av otrygghet vilket begränsar deras 
rörelsefrihet och där rädslan för att utsättas för brott och överfall infinner sig vara starkare hos 
kvinnor jämfört med hos män. Enligt Brottsförebygganderådets reguljära Nationella 
trygghetsundersökning (2018) uppger 30 procent av kvinnorna som deltar i undersökningen att 
de känner sig otrygga att vistas ensamma utomhus under kvällstid, jämfört med 9 procent av 
männen. Den enskilda subjektiva bedömningen och det personliga förtroendet till den fysiska 
miljön påvisas vara av relevans och bör beaktas vid utformning av offentliga gångstråk i 
stadskärnor. 
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Wänström Lindh (1998);Westholm och Eliasson (2005) menar att det är viktigt att tydligt kunna 
se en plats visuella vägledning. Människan vill veta hur ett stråk eller en väg sträcker sig och 
samtidigt kunna uppfatta stråket som ett rum. Genom att tydligt kunna avläsa och urskilja en 
plats kvarter, gränser och landmärken skapas samtidigt en tydligare orienteringsförmåga. 
Wänström Lindh påpekar även att igenkänningsfaktorn från hur rummet såg ut under dagtid 
bör framhävas under kvällstid. Då flera vertikala ytor och objekt belyses skapas en tydligare 
vägledning och orienterbarhet genom en plats. När människan befinner sig i ett rum vill hen 
tydligt kunna avläsa information av rummets överskådlighet genom att se rummets början, 
avslut, riktningar, avstånd och entréer. Samtidigt vill brukaren också avläsa information om vart 
man är på väg, vart man befinner sig, vem man möter och vart dessa mötande är på väg för att 
underlätta orienterbarhet och öka känslan av trygghet (Hesselgren, 1967). Människor har visat 
tendens att röra sig mot ljuset i ett rum och generellt röra sig mot de ljusaste ytorna i ett rum 
(Taylor och Sucov, 1974). 
  
En plats identitet, igenkänningsfaktor och rumsgestaltning är viktig för att underlätta 
orienteringen i stadsrummet under nattetid. Detta sammanfattar Anders Liljefors (1992, s.7) i 
citatet: 

"Varje gaturum, torgrum eller parkrum har sina specifika förutsättningar 
som tillsammans skapar platsens identitet. Platser man känner igen 

betyder mycket för orientering och trygghet i stadsmiljön. Utebelysningen i 
detta sammanhang spelar en viktig roll. Nyanserat belysta byggnader kan 
ge ett värdefullt bidrag till stadsrummets gestaltning och även underlätta 

orientering nattetid." 
 
Teorin “Visual Objective Planning” handlar om hur visuella objekt kan placeras i form av till 
exempel skulpturer, entréer och utgångar för att sammanknyta platser genom en stad. För att 
fånga människors uppmärksamhet och leda dem i en specifik riktning med hjälp av 
sammanhängande knutpunkter som samtidigt används för att leda vidare brukaren genom en 
plats i form av återkommande visuella objekt som sticker ut och uppmärksammas (Michel, 
1996). Människan orienterar sig på en plats genom de fem olika formerna stråk, barriärer, 
knutpunkter, landmärken och områden. Ett stråk är den vägen en person rör sig längs, där 
vägar korsas eller människor möts kallas knutpunkter, barriärer är någon form av hinder som 
kan upplevas som till exempel en vägg, ett område kan vara en plats i större skala som till 
exempel en park i en stad och ett landmärke är ett fysiskt ting och något som avviker och sticker 
ut från resten av omgivningen (Lynch, 1960). Städernas aktiviteter skiljer sig under dagtid och 
kvällstid och det är inte meningen att stadsrummen ska vara identiska under dag respektive 
natt. Det är viktigt att på ett varsamt sätt ljussätta olika platser och inte lysa bort mörkret, att på 
ett tryggt sätt möjliggöra att kunna vistas ute i stadsrummen även på natten (Garnert, 1993). 
Trygghet är att kunna se men också att inte alltid synas, samt få en tydlig överblick av 
omgivningen man befinner sig i. Det är omöjligt av praktiska, estetiska och ekonomiska skäl att 
en ljussättning kan bli helt jämn. Då en plats belyses kraftigt finns det alltid andra platser och 
utrymmen som upplevs mer otrygga eftersom mörkret ställs i relation till det ljusa och belysta 
(Borup och Schläger, 1990). För att stärka trygghetskänslan och skapa variation längs med ett 
stråk i en park bidrar belysning av vegetation och vertikala ytor till att platsen upplevs ljusare 
samtidigt som rumsformationer bildas (Westholm och Eliasson, 2005;Nikunen och Korpela, 
2009, 2011). Belysning av vertikala ytor oavsett vart ljuset riktas ifrån stödjer underlättad 
orientering i rummet samt skapar visuell uppfattning (Schielke, 2013). För att exempelvis skapa 
en öppenhet eller slutenhet i ett rum krävs belysning av vertikala ytor eftersom väggar är en 
viktig faktor när det gäller upplevelsen av rummet som helhet (Flynn, 1977).  
 
Genom att använda belysningsarmaturer som är placerade på lägre höjd som kastar ljuset 
diagonalt kan ansiktsuttryck av mötande trafikanter lättare avläsas och upplevs mer naturligt.  
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Belysningsarmaturer som sitter placerade på hög höjd där ljuset faller från ett längre avstånd 
bildar mer onaturliga, skarpa och hårdare skuggor som gör det svårare att avläsa och känna 
igen mötande trafikanters ansiktsuttryck (Wänström Lindh, 2012). Lägre ljuspunktsplaceringar 
skapar en mer naturlig skuggbildning som underlättar till en lättare avläsning av ansikten (Stylos 
och Ellis, 1996;Rea, 2000). (Figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Bilden visar hur ljus från en högre höjd skapar ett mer onaturligt ansiktsuttryck jämfört 
med ljus som faller från en lägre höjd som skapar ett mer naturligt ansiktsuttryck (Wänström 
Lindh, 2012).  
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3 Metod och genomförande 
 
I detta kapitel beskrivs studiens arbetsprocess. Vidare presenteras studiens relevans 
tillsammans med metodteori och studiens genomförande. Därefter beskrivs arbetet med 
datainsamling och dataanalys, och kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 
 

3.1 Experimentella situationens relevans för frågeställningen 
 
Valet av att genomföra en praktisk experimentell situation var högst relevant då studien riktar 
sig mot upplevelse av rumslighet och atmosfär som är beroende av människors tolkning av den 
realistiska miljön i förhållande till hur belysningen arrangeras (Boyce, 1981). Genom att utföra 
en experimentell situation på undersökningsplatsen kunde upplevelse av rumslighet och 
atmosfär i den realistiska miljön analyseras av deltagarna. De olika metoderna möjliggjorde att 
insamlad data kunde sammanställas och analyseras, vilket ligger till grund för studiens resultat 
och svarar på samtliga tre frågeställningar. 
 

3.1.1 Metodteori 
 
I studien användes en praktisk experimentell situation med utgångspunkt i tidigare vetenskaplig 
forskning inom området. Empiriska data inhämtades från den experimentella situationen med 
en tillhörande kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag. Enkäten baserades dels på Vogels 
(2008) beprövade metod kring upplevelse av rumslighet och atmosfär samt Wänström Lindhs 
(2012) begrepp gällande rumslig form och rumslighet. Semantiska skattningsskalor och 
antonympar användes med inspiration från Stahre (2009);Flynn et al (1973) och Branzells 
(1976) notationsmetod användes för att kartlägga rörelsemönster av hur människor rör sig i ett 
rum.  
 
Vogels (2008) presenterar en användbar metod för att beräkna mänskliga betraktares 
upplevelser av atmosfär i en miljö. Definitionen av atmosfär beskrivs som en upplevelse av 
omgivningens yttre element i förhållande till oss själva och våra inre känslor. En atmosfär har 
förmågan att förändra vårt känslosamma tillstånd och relateras inte till upphovet av en speciell 
känsla. Vogels utformade en lista på 38 atmosfäriska begrepp som hon delade in i tre olika 
grupper. Uppdelningen av de tre grupperna gjordes i form av termer relaterade till känslor, 
atmosfär samt termer som beskriver miljön. Insamling av data är enkel att bearbeta från siffror 
som sedan genererar statistisk behandling och visar hur många som tycker något visst. 
Användning av skattningsskalor möjliggör gradering av respondenters upplevelsenivå kring 
olika begrepp som kan beskrivas i relation till en viss miljö (Stahre, 2009). Att använda sig av 
två begrepp som tillsammans bildar antonympar förenklar möjlighet till avläsning av 
upplevelsenivå och gradering mellan olika begrepps innebörd, metoden kallas semantisk 
skattningsskala (Flynn et al, 1973). Genom notationsmetod där människors rörelsemönster 
studeras kan ett rums olika flöden dokumenteras. Notationsmetoden kan användas för att 
studera olika aspekter kring hur människor rör sig i ett rum, visar människors val av vägar, på 
vilka platser människor tvekar och stannar upp, samt vad som underlättar orientering. Ett rums 
fysiska förutsättning samt rumsupplevelse kan studeras genom att använda notation som 
metod (Branzell, 1976;2016). 
  



 
   
 

[10] 
 

3.2 Experimentell situation 

3.2.1 Platsen 
 
Platsen för experimentets utförande var Munksjöparkens allé som ligger i de centrala delarna 
av Jönköping. Början av allén består av ett par pelare med välkomnande grindar som ligger i 
nära anslutning till en gång- och cykelbana. Från grindarna bort till byggnadens entré sträcker 
sig en asfalterad väg, denna uppmättes till 90 meter. Bredden på den asfalterade sträckan var 
3,5 meter och från träd till träd på respektive sida var allén 5,5 meter bred. Allén består av totalt 
13 träd, men sträckan för experimentet begränsades från grindarna och 40 meter fram mot 
byggnaden, på denna sträcka fanns totalt 10 träd. De träd som ingick i undersökningen var 
cirka 11 meter höga (Figur 3). Platsen valdes för dess potentiella möjlighet att utforma olika 
rumslighet. Den innehöll en tydlig uppställning av vertikala ytor, siktstråk och målpunkt vilket 
krävs för att enklare kunna definiera ett rum. Valet av att belysa träd gjordes för att framhäva 
rummets höjd och samtidigt kunna synliggöra objekt som i dagsljus kan avläsas tydligt men 
som i mörker suddas ut och istället utgör ett hot (Wänström Lindh, 2012). Med hjälp av trädens 
symmetriska uppställning kunde likartade och jämförbara ljusscener utformas samt ställas i 
relation till varandra. Till undersökningen användes två olika armaturtyper. Armaturtyp 1 var 
Contrast 2 LED från Thorn Lighting med en spridningsvinkel på 8°. Armaturtyp 2 var Superlight 
Nano 2 från Meyer med en spridningsvinkel på 7°. Båda armaturtyperna hade en 
färgtemperatur på 3000K och användes med tillhörande bländskydd (bilaga 1).  
 

 
Figur 3. Fotot visar undersökningsplatsen under dagtid, Munksjöparkens allé, Jönköping (Foto: 
My Servin).  
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Figur 4. Bilden visar trädens höjd och avståndet mellan träden på undersökningsplatsen. 
(Visualisering: Anton Gustafsson).  
 

 
 

Figur 5. Bilden visar en plankarta över undersökningsplatsen och beskriver olika sträckor för 
bokstäverna A, B, C och D. (Visualisering: Anton Gustafsson). 
 
A = Sträckan för undersökningen, totalt 40 meter. 
B = Vägens bredd, 3,5 meter. 
C = Undersökningsområdets slut. 
D = Den fasta betraktningspunkten. 
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3.2.2 Ljusscen 1 
 
I den första ljusscenen var alléns alla fem träd på höger sida belysta, tre träd med armaturtyp 
nummer 1 och två träd med armaturtyp nummer 2 (Figur 6 och 7;bilaga 1). Samtliga armaturer 
var placerade på marken framför träden och riktade ljuset upp längs med trädets stam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Fotot visar ljusscen 1 vid undersökningstillfället där alla fem träd på höger sida av allén 
är belysta (Foto: My Servin).  
 

 
 

Figur 7. Bilden visar en plankarta över ljusscen 1 där alla fem träd på höger sida av allén är 
belysta. (Visualisering: Anton Gustafsson). 
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3.2.3 Ljusscen 2 
 
I den andra ljusscenen var alléns två främsta och två bortersta träd på både höger och vänster 
sida belysta. Alla fyra träd var belysta med armaturtyp nummer 1 (Figur 8 och 9;bilaga 1). 
Samtliga armaturer var placerade på marken framför träden och riktade ljuset upp längs med 
trädets stam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Fotot visar ljusscen 2 vid undersökningstillfället där de två främsta träden och de två 
bortersta träden på både höger och vänster sida av allén är belysta (Foto: My Servin).  
 

 
Figur 9. Bilden visar en plankarta över ljusscen 2 där de två främsta träden och de två bortersta 
träden på både höger och vänster sida av allén är belysta. (Visualisering: Anton Gustafsson). 
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3.2.4 Ljusscen 3 
 
I den tredje ljusscenen var alléns två främsta, två mittersta och två bortersta träd på både höger 
och vänster sida belysta. Alla sex träd var belysta med armaturtyp nummer 1 (Figur 10 och 
11;bilaga 1). Samtliga armaturer var placerade på marken framför träden och riktade ljuset upp 
längs med trädets stam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Fotot visar ljusscen 3 vid undersökningstillfället där de två främsta, två mittersta och 
två bortersta träden på både höger och vänster sida av allén är belysta (Foto: My Servin).  
 

 
Figur 11. Bilden visar en plankarta över ljusscen 3 där de två främsta, två mittersta och två 
bortersta träden på både höger och vänster sida av allén är belysta. (Visualisering: Anton 
Gustafsson). 
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3.2.5 Ljusscen 4 
 
I den fjärde ljusscenen var tre av alléns träd belysta i ett sicksack mönster. Både det främsta 
och det bortersta trädet på höger sida, samt det mittersta trädet på vänster sida var belysta 
med armaturtyp nummer 1 (Figur 12 och 13;bilaga 1). Samtliga armaturer var placerade på 
marken framför träden och riktade ljuset upp längs med trädets stam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Fotot visar ljusscen 4 vid undersökningstillfället där träden i allén är belysta i ett 
sicksack mönster (Foto: My Servin).  
 

 
 

Figur 13. Bilden visar en plankarta över ljusscen 4 där träden i allén är belysta i ett sicksack 
mönster. (Visualisering: Anton Gustafsson). 
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3.3 Experimentella situationens genomförande 

Experimentet ägde rum i Munksjöparkens allé under två kvällar, den 5 april mellan kl. 20.00–
23.00 och den 7 april 2018 mellan kl. 20.00–23.00. Några veckor tidigare genomförde 
författarna till rapporten den 6 mars en platsanalys grundat på Lynch (1960) analysmetod samt 
en provljussättning på undersökningsplatsen, då det låg ett tunt lager snö på marken. På 
platsen testades olika ljusfördelningar och uppställningar av armaturers placeringar för att 
fastställa vilka fyra olika ljusscener som lämpade sig bäst för undersökningens genomförande. 
En och samma belysningsprincip blev genomgående vid samtliga ljusscener och bestod av 
armaturer (Bilaga 1) som belyste trädstammarna enbart framifrån med betraktningen som 
utgångspunkt. Armaturerna monterades dikt mark med en ljuspunktsplacering 10 cm ovan 
mark och belyste träden nerifrån rot och upp i trädkrona. Detta skapade ett släpljus som 
avgränsade och formade rummets vertikala ytor på olika sätt beroende på antalet armaturer 
och dess placering. De fyra olika ljusscenerna formade likartade uppställningar av ljuset och 
valdes för att visa på tydliga och jämförbara skillnader mellan de fyra olika ljusscenerna (Figur 
14). 

Vid de två undersökningskvällarna släcktes sju befintliga stolpar med armaturer ner i 
omgivningen för att inte ta fokus från studiens syfte och påverka dess validitet. Endast den 
befintliga belysningen vid byggnadens entré i slutet av allén lämnades tänd för att skapa 
blickfång (Michel, 1996) och var identisk vid samtliga ljusscener för att inte påverka studiens 
resultat (Figur 14). 

Ljusscen 1 Ljusscen 2 

Ljusscen 3 Ljusscen 4 

Figur 14. Fotona visar de fyra olika ljusscenerna som togs fram och valdes till undersökningen 
under provljussättningen (Foto: My Servin).  

På platsen utfördes en praktisk experimentell situation där studiens deltagare sedan tidigare 
hade blivit inbjudna till att delta muntligt, men också via ett evenemang som skapats på det 
sociala nätverket Facebook. Deltagarna blev där hänvisade till en länk via det digitala 
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tidsbokningsschemat Doodle för att kunna fylla i vilken av de två dagarna de ville komma och 
under vilken tidpunkt. Detta underlättade planeringen inför experimentets genomförande samt 
fördelade och begränsade antalet deltagare att delta under samma tidpunkt. När deltagarna 
anlände till undersökningsplatsen på sina utsatta tider gavs instruktioner om hur 
undersökningen skulle gå till väga. Deltagarna förbjöds att diskutera med varandra under 
experimentet för att inte påverka varandras svar.  
 
Den experimentella situationen delades in i två delmoment. Det första delmomentet handlade 
om att deltagarna utifrån en bestämd betraktningspunkt skulle analysera sitt första intryck då 
de befann sig utanför rummet med blickriktning mot byggnadens entré. Deltagarna fick där, 
samtidigt som de utvärderade sin visuella och känslobaserade upplevelse besvara en enkät 
som handlade om upplevd rumslig form samt platsens upplevda rumslighet. Enkäten bestod av 
5 antonympar för bedömning av rumslig form samt 7 antonympar för bedömning av platsens 
upplevda rumslighet. Eftersom det handlade om första intrycket fick deltagarna 2 minuter på 
sig att betrakta rummet och besvara enkäten. I det andra delmomentet skulle deltagarna 
förflytta sig in i rummet och på valfritt sätt gå den belysta sträckan på 40 meter från den 
bestämda betraktningspunkten i färdriktning bort mot byggnadens entré. När deltagarna gått 
igenom den belysta sträckan besvarade de ytterligare en enkät, den hade samma utformning 
som enkäten vid det första delmomentet. Skillnaden nu var att deltagarna skulle besvara 
enkäten med antonymparen efter hur de upplevde när de befann sig i rörelse genom rummet. 
Därefter skulle deltagarna utvärdera om de upplevde att rummet förändrades mellan de två 
olika delmomenten. Detta gjordes genom att fritt beskriva sin upplevda skillnad av rummet från 
den fasta betraktningspunkten jämfört med när de rörde sig genom rummet. Slutligen skulle 
deltagarna markera med ett streck på en plankarta över platsen var de helst rörde sig i rummet 
baserat på Branzells (1976) notationsmetod samt markera med ett kryss på sträckan var de 
kände sig mest bekväma att stanna, deltagarna skulle också fritt beskriva varför valet att stanna 
där gjordes. När deltagarna hade utfört de båda delmomenten och besvarat den tresidiga 
enkäten var undersökningen av en ljusscen klar och de fick åter igen ställa sig vid 
betraktningspunkten. Denna process upprepades ytterligare tre gånger och var genomgående 
för experimentets samtliga ljusscener. Varje ljusscen beräknades att ta omkring 10 minuter, 
och hela undersökningen beräknades ta omkring 40 minuter.  
 
För att kunna dokumentera deltagarnas upplevelser från experimentet skapades en 
egenutformad kvantitativ enkät med kvalitativa inslag. Enkäten innehöll fem skattningsskalor 
angående rumslig form, och sju skattningsskalor angående rumslig upplevelse. Varje skala 
bestod av två antonyma ord som kunde beskriva upplevelsen av rummet. Graderingen på 
skalorna var i sju steg, där mitten var neutral och de båda antonyma orden placerades längst 
ut i varsin ände av skalan (Tabell 1). De antonyma orden var omkastade för att deltagarna inte 
skulle tänka på vad som upplevs negativt och positivt, istället skulle de spontant utgå från sin 
egen upplevelse av begreppet. Enkätens utformning och val av antonymer skapades med 
inspiration från Vogels (2008) beprövade metod där hon berör atmosfäriska begrepp som riktar 
sig mot upplevd atmosfär. I denna studie användes endast begreppet ”livligt” från Vogels (2008) 
då resterande begrepp inte ansågs vara relevanta för studiens ändamål. Enkäten innehöll 
också inslag från Wänström Lindhs (2012) undersökning av kyrkoplan i Alingsås där hon 
använde sig av begrepp kring upplevd rumslighet och rumslig form. Begreppen i form av 
antonympar som valdes ut var ”lågt”-”högt”, ”brett”-”trångt”, ”kantigt”-”runt”, ”stort”-”litet”, 
”slutet”-”öppet”, ”instängt”-”luftigt” och ”nära”-”långt bort”. Utöver valda begrepp inhämtade från 
Vogels (2008) och Wänström Lindh (2012) tog också författarna till denna studie ut relevanta 
begrepp till enkäten som ansågs kunna beskriva rumslig form och rumslig upplevelse, vilket var 
”stillsamt”, ”avlångt”-”kort”, ”inbjudande”-”avvisande”, ”offentligt”-”privat” och ”mjukt”-”hårt”. 
Avslutningsvis skapades två öppna frisvarsfrågor och två kryssningsfrågor som ansågs 
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relevanta för undersökningen, på så vis gavs en beskrivande förklaring av deltagarnas 
argumentation av sina svar (Bilaga 2). 
 
Tabell 1. Exempel på en skattningsskala från enkäten med antonympar.  
 

 3               2               1              0               1              2               3 
 

Lågt        Högt 
 
 
Presentationsordningen av ljusscenerna varierades mellan de olika deltagargrupperna som fick 
börja med olika scenarion (Flynn et al, 1973). På så vis försäkrades att deltagarna var 
ovetandes om vilken ordning som väntade och hade kunnat påverka deras svar. Totalt utförde 
sex deltagargrupper undersökningen, fyra deltagargrupper den 5 april och två deltagargrupper 
den 7 april (Tabell 2). 
 
 
Tabell 2. Uppdelning av deltagargrupper och ljusscenernas presentationsordning. 

 
 

3.4 Deltagare 
 
Studien baseras på deltagares upplevelser från platsen under experimentet. Personerna som 
deltog i studien utgjordes av både män och kvinnor i de olika åldrarna 16–65. Totalt deltog 48 
stycken personer varav 26 stycken var män och 22 stycken var kvinnor (Tabell 3). Av dessa 26 
män var 24 stycken bekanta med platsen eller hade besökt den tidigare och 15 stycken av 
kvinnorna var bekanta med platsen eller hade besökt den tidigare. Deltagarna utgjordes av 
både ljuskunniga och icke ljuskunniga. 
 
Tabell 3. Visar hur många män respektive kvinnor som deltog i de olika grupperna 1–6 under 
de två undersökningsdagarna samt under vilken starttid de olika grupperna började med 
undersökningen.  
 

 
Grupp 

 
Starttid 

 
Män 

 
Kvinnor 

 
Totalt 

     

 1 20:00 1 3 4 
 2 20:45 5 4 9 
 3 21:30 6 4 10 
 4 22:15 1 3 4 
  13 st. 14 st. 27 st. 
  

 
   

 5 20:00 7 4 11 
 6 20:45 6 4 10 
  13 st. 8 st. 21 st. 

 
Grupp 1 

 

 
Grupp 2 

 
Grupp 3 

 
Grupp 4 

 
Grupp 5 

 
Grupp 6 

 
 
Scen: 1, 2, 3, 4 

 
Scen: 4, 3, 2, 1 

 

 
Scen: 2, 3, 1, 4  

 

 
Scen: 3, 1, 4, 2 

 

 
Scen: 3, 2, 4, 3 

 

 
Scen: 2, 4, 1, 3  

 

Undersökningsdag 1 

Undersökningsdag 2 
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3.5 Datainsamling 

Studiens insamling av data inhämtades dels från den experimentella situationen och dels från 
litteraturstudier. För att höja studiens reliabilitet och validitet grundar sig undersökningen och 
litteraturstudien i tidigare vetenskaplig litteratur och beprövade metoder inom området. Tidigare 
vetenskaplig litteratur inhämtades från de olika vetenskapliga databaserna: Primo, Science 
Direct, ProQuest, Taylor & Francis samt från Jönköpings Universitys högskolebibliotek (Tabell 
4).  

Tabell 4. Sökord som användes i de vetenskapliga databaserna. 

Spatiality Safety Landscape lighting 
Atmosphere Orientation Light and rhythm 
Urban environment Light adaption Luminaire positioning 
Vertical light Light distribution Lighting design 

3.6 Experimentella situationens dataanalys 

Den experimentella situationens insamlade data analyserades i kalkyleringsprogrammet Excel 
där deltagarnas svar av antonympar kring rumslig form (Bilaga 3) och rumslig upplevelse 
(Bilaga 4) sammanställdes. Deltagarnas svar från enkäten fördes in vid varje antonympar under 
vald skattning för respektive ljusscen. Statistik från dessa sammanställningar gjorde att 
medelvärden för skattningsskalorna togs fram för hela undersökningsgruppen. För att illustrera 
resultaten utformades linjediagram och visas i kapitel 4. Enkätens innehållande frisvarsfrågor 
gällande den rumsliga upplevelsen när deltagarna rörde sig genom rummet sammanställdes i 
form av tabeller med citat för respektive ljusscen och användes som underlag för att diskutera 
resultat och utföra jämförelser. Deltagarnas markeringar gällande notation för respektive 
ljusscen sammanställdes för att jämföra och ta fram statistik för deltagarnas val av rörelse 
genom rummet samt val av plats att stanna på. Genom sammanställning av samtliga svar från 
skattningar, frisvarsfrågor och notationer från deltagarna möjliggjordes dokumentation och 
fastställning av resultat som studiens samtliga tre frågeställningar eftersökte.  

3.7 Trovärdighet 

För studiens praktiska experimentella situation användes delar från beprövade metoder som 
stärker trovärdigheten av studiens genomförande (Vogels 2008;Branzell 1976). Den 
egenutformade enkäten innehållande skattningsskalor och antonympar utformades med 
inspiration från Stahre (2009) och Flynn et al (1973) vilket bedöms applicerbart då metoderna 
har använts i tidigare vetenskaplig forskning inom ämnet. Som grund till studiens teoretiska 
upplägg användes pålitliga databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar och rapporter av 
hög trovärdighet. Relevant litteratur i bokform från Jönköping Universitys högskolebibliotek 
användes. Undersökningens experimentella situation ägde rum i en fullskalig och realistisk 
miljö vilket bedöms stärka hög validitet och generaliserbarhet av deltagarnas yttranden. Boyce 
(1981) indikerar att utvärdering bör äga rum där belysningen upplevs och tolkas av människor 
i en fullskalig miljö vilket skapar trovärdiga yttranden av respondenternas intryck och 
upplevelser. Genom att hålla studiens undersökning inom de angivna avgränsningarna (se 1.4) 
kunde en reliabel undersökning genomföras. Antalet deltagare och den likställda fördelningen 
av män respektive kvinnor i undersökningen, samt variationen i deras ålder gör också att 
studiens reliabilitet stärks.
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4 Resultat och Analys  
 
I kapitlet beskrivs analyserad data i form av sammanställningar och jämförelser av resultat från 
undersökningen vid den experimentella situationen. Samtliga diagram redovisar medelvärdet 
av deltagarnas svar gällande skattningar. Kapitlet redovisar först resultat uppdelade för varje 
individuell ljusscen där upplevelse av rumslig form och rumslig upplevelse från både fast 
betraktningspunkt och vid rörelse genom rummet beskrivs i text. Sammanställning från 
frisvarsfrågor och notationer redovisas också för varje individuell ljusscen. Avslutningsvis 
redovisas jämförelser mellan samtliga ljusscener för både rumslig form och rumslig upplevelse 
från både fast betraktningspunkt och vid rörelse genom rummet. 
 

4.1 Ljusscen 1 
 
I ljusscen 1 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av 
deltagarna att rummets form upplevdes vara “högt”, “trångt”, “avlångt”, 
“kantigt” och “stort”. När deltagarna rörde sig genom rummet svarade 
majoriteten att den rumsliga formen upplevdes vara jämförbar med från 
den fasta betraktningspunkten då rummets form fortfarande upplevdes 
vara “högt”, “trångt”, “avlångt”, “kantigt” och “stort” (Figur 15). 
 
 
 
 

 
 

Figur 15. Medelvärdet av deltagarnas svar för upplevelsen av rumslig form i ljusscen 1. 
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I ljusscen 1 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av deltagarna att den 
rumsliga upplevelsen ansågs vara “slutet”, “avvisande”, “offentligt”, “stillsamt” och “hårt”. I 
frågan om det upplevdes “luftigt” eller “instängt”, samt om det upplevdes “långt bort” eller “nära” 
svarade deltagarna neutralt i frågorna. När deltagarna rörde sig genom rummet svarade 
majoriteten att den rumsliga upplevelsen var jämförbar med från den fasta betraktningspunkten 
då upplevelsen av rummet fortsatte att upplevas “slutet”, “avvisande”, “offentligt”, “stillsamt” och 
“hårt”. Däremot ansåg de inte längre att det upplevdes neutralt i någon fråga, utan att rummet 
upplevdes mer “luftigt” och “nära” nu jämfört med från den fasta betraktningspunkten (Figur 16). 
När det gäller könsfördelning mellan män och kvinnors rumsliga upplevelse är det “slutet”-
”öppet”, “inbjudande”-”avvisande” och “offentligt-”privat” som är intressant att studera eftersom 
begreppen visat sig ha en koppling till trygghetsupplevelsen (Listerborn, 2002). Från både den 
fasta betraktningspunkten och vid rörelse genom rummet svarade majoriteten av både män 
och kvinnor att de upplevde rummet som mer “slutet” och “offentligt”. Kring begreppet 
“avvisande” var det fler män som upplevde rummet som sådant, medan majoriteten av 
kvinnorna upplevde rummet mer “inbjudande” (Bilaga 5). 
 

 
 

Figur 16. Medelvärdet av deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen i ljusscen 1. 
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Notationen från ljusscen 1 där deltagarna markerade med ett kryss vart i rummet de kände sig 
mest bekväma att stanna visar på variation i hela rummet (Figur 17). 
 

 
 

Figur 17. Visar var de olika deltagarna helst stannade i rummet genom notation i form av ett 
kryss beroende på vilken plats som uppfattades mest bekväm att stanna på i ljusscen 1. 
 
Notationen från ljusscen 1 där deltagarna markerade med en linje hur de helst rörde sig när de 
gick genom rummet visar att rörelsemönstret höll sig längs med stråkets ytterkanter. Deltagarna 
ville antingen röra sig intill ljuset på höger sida, eller på motsatt sida med avstånd från 
ljuset (Figur 18). 

 
 

Figur 18. Visar hur de olika deltagarna helst rörde sig genom rummet i form av notationer med 
ett streck i ljusscen 1.   
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Tabell 5. Visar citat från deltagarnas svar av notationen med kryss varför de kände sig mest 
bekväma att stanna på olika platser längs med sträckan i ljusscen 1. 
 

 

 
  

 
Deltagarnas kommentarer av varför de kände sig mest 

bekväma att stanna på olika ställen längs med 
sträckan: 

 

 
Var på plankartan 
deltagarna själva 

markerade sina kryss: 

 
”Mest bekvämt ljus” 

 

 
Vid träd nr. 1 på höger sida 

 
”Man har lite överblick över vägen” 

 

 
Vid träd nr. 1 på höger sida 

 
”Stannade i början för där var det bäst översikt över 

rummet, och sen valde jag min väg” 
 

 
Vid träd nr. 1 på vänster sida 

 
”Platsen var stillsam och inbjudande att stanna på” 

 

 
Vid träd nr. 2 på höger sida 

 
”Känns tryggt” 

 

 
Vid träd nr. 2 på vänster sida 

 
”Känns mest bekvämt att stanna nära ljuset” 

 

 
Vid träd nr. 2 på höger sida 

 
”Otäckt med mörkret bakom ljuset, för att ha koll på 

omgivningen” 
 

 
Vid träd nr. 3 på vänster sida 

 
”Jag drogs hela tiden till den mörka sidan av allén då jag 
ville ha kontroll på vad som kunde dyka upp bakom de 

ljussatta träden” 
 

 
 

Vid träd nr. 5 på vänster sida 

 
”Kändes privat så ville gå igenom snabbt” 

 

 
Vid träd nr. 5 på höger sida 

 
”Ser omgivningen hyfsat bra utifrån men känner mig 

tryggare där jag inte syns längst ner” 
 

 
Vid träd nr. 5 på höger sida 

 
”Sista trädet upplevde jag som den säkraste platsen, i den 

osäkraste belysningen” 
 

 
Vid träd nr. 5 på höger sida 

 
”Ville gå hela sträckan innan jag stannade. Nästan som att 

ljuset stressade på” 
 

 
Vid träd nr. 5 på höger sida 

 
”Väljer att inte stanna, gillade inte denna belysning” 

 

 
X 
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4.2 Ljusscen 2 
 
I ljusscen 2 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av 
deltagarna att rummets form upplevdes vara “högt”, “avlångt”, “kantigt” 
och “stort”. I frågan om det upplevdes “trångt” eller “brett” svarade de 
neutralt. När deltagarna rörde sig genom rummet svarade majoriteten 
att den rumsliga formen upplevdes vara jämförbar med från den fasta 
betraktningspunkten då rummets form fortsatte att upplevas “högt”, 
“avlångt”, “kantigt” och “stort”, samt neutralt i frågan “trångt” eller “brett” 
(Figur 19). 
 

 
 
Figur 19. Medelvärdet av deltagarnas svar för upplevelsen av rumslig form i ljusscen 2. 
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I ljusscen 2 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av deltagarna att den 
rumsliga upplevelsen ansågs vara “slutet”, “instängt”, “långt bort”, “privat”, “stillsamt” och “hårt”. 
I frågan om det upplevdes “avvisande” eller “inbjudande” svarade deltagarna neutralt. När 
deltagarna rörde sig genom rummet svarade majoriteten att den rumsliga upplevelsen 
upplevdes “avvisande”, “privat”, “stillsamt” och “hårt”. I frågan om det upplevdes “öppet” eller 
“slutet”, “luftigt” eller “instängt” samt “långt bort” eller “nära” svarade deltagarna neutralt i 
frågorna (Figur 20). Majoriteten av både män och kvinnor tyckte att rummet i ljusscen 2 
upplevdes mer “slutet” och “avvisande” både från den fasta betraktningspunkten och vid rörelse 
genom rummet. Fler män tyckte att det upplevdes mer “privat” än “offentligt”, medan kvinnorna 
ansåg att det upplevdes lika “offentligt” som “privat” (Bilaga 5). 
 

 
 
Figur 20. Medelvärdet av deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen i ljusscen 2. 
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Notationen från ljusscen 2 där deltagarna markerade med ett kryss vart i rummet de kände sig 
mest bekväma att stanna visar sig vara centrerat på stråket (Figur 21). 
 

 
 

Figur 21. Visar var de olika deltagarna helst stannade i rummet genom notation i form av ett 
kryss beroende på vilken plats som uppfattades mest bekväm att stanna på i ljusscen 2.  
 
Notationen från ljusscen 2 där deltagarna markerade med en linje hur de helst rörde sig när de 
gick genom rummet visar att rörelsemönstret höll sig centrerat längs med stråkets mitt (Figur 
22). 
 

 
 

Figur 22. Visar hur de olika deltagarna helst rörde sig genom rummet i form av notationer med 
ett streck i ljusscen 2. 
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Tabell 6. Visar citat från deltagarnas svar av notationen med kryss varför de kände sig mest 
bekväma att stanna på olika platser längs med sträckan i ljusscen 2.  
 
 

 
  

 
Deltagarnas kommentarer av varför de kände sig mest 

bekväma att stanna på olika ställen längs med 
sträckan: 

 

 
Var på plankartan 
deltagarna själva 

markerade sina kryss: 

 
”Kändes säkert i början” 

 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
”Behagligare att hålla sig till kanten” 

 
Vid träd nr. 1 på vänster sida 
 

 
”Man ser slutet här, känns tryggare” 

 
Vid träd nr. 1 på vänster sida 
 

 
”Kände mig trygg innan jag gick” 

 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
”Man känner av rummets storlek” 

 

 
Vid trädrad nr. 2 i mitten 

 
”Upplyst, ger en frihetskänsla” 

 

 
Vid träd nr. 2 på höger sida 

 
”Kändes behagligt, ljust, glad känsla” 

 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
”Det var mysigt och inbjudande” 

 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
”Det blir så långt avstånd mellan de belysta träden så det 
uppstår en tveksamhet till vad som händer längst bort i 

slutet” 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
”Bäst utblick över gången” 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
 
”När man stod mellan de belysta partierna fick man en bra 

överblick över området” 
 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 

 
”Kändes mest naturligt och mysigt” 

 

 
Vid trädrad nr. 4 i mitten 

 
”Nära och slutet” 

 

 
Vid trädrad nr. 4 i mitten 

 
”Belysta träd i närheten, det känns som att man har kommit 

fram” 
 

 
Vid trädrad nr. 5 i mitten 



 
   
 

[28] 
 

4.3 Ljusscen 3 
 
I ljusscen 3 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av 
deltagarna att rummets form upplevdes vara “högt”, “brett”, “avlångt”, 
“kantigt” och “stort”. När deltagarna rörde sig genom rummet svarade 
majoriteten att den rumsliga formen upplevdes vara jämförbar med från 
den fasta betraktningspunkten då rummets form fortsatte att 
upplevas “högt”, “brett”, “avlångt”, “kantigt” och “stort” (Figur 23). 
 
 
 
 

 
 

Figur 23. Medelvärdet av deltagarnas svar för upplevelsen av rumslig form i ljusscen 3.  
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I ljusscen 3 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av deltagarna att den 
rumsliga upplevelsen ansågs vara “öppet”, “inbjudande”, “luftigt”, “nära”, “offentligt”, “stillsamt” 
och “mjukt”. När deltagarna rörde sig genom rummet svarade majoriteten att den rumsliga 
upplevelsen var jämförbar med från den fasta betraktningspunkten då upplevelsen av rummet 
fortsatte att upplevas “öppet”, “inbjudande”, “luftigt”, “nära”, “offentligt”, “stillsamt” och “mjukt” 
(Figur 24). Från både den fasta betraktningspunkten och vid rörelse genom rummet svarade 
majoriteten av både män och kvinnor att de upplevde rummet som mer “öppet” och 
“inbjudande”. Kring begreppet “offentligt”-”privat” upplevde majoriteten av kvinnorna att rummet 
i ljusscen 3 var mer “offentligt” medan männen upplevde rummet lika “offentligt” som “privat” 
(Bilaga 5).  
 

 
 

Figur 24. Medelvärdet av deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen i ljusscen 3. 
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Notationen från ljusscen 3 där deltagarna markerade med ett kryss vart i rummet de kände sig 
mest bekväma att stanna visar på variation inom stråkets mitt fördelat mellan de belysta träden 
(Figur 25). 

 
 

Figur 25. Visar var de olika deltagarna helst stannade i rummet genom notation i form av ett 
kryss beroende på vilken plats som uppfattades mest bekväm att stanna på i ljusscen 3.  
 
Notationerna från ljusscen 3 där deltagarna markerade med en linje hur de helst rörde sig när 
de gick genom rummet visar att rörelsemönstret höll sig centrerat längs med stråkets mitt 
samtidigt som några av deltagarna gärna höll sig längs med stråkets vänstra sida (Figur 26). 
 

 
Figur 26. Visar hur de olika deltagarna helst rörde sig genom rummet i form av notationer med 
ett streck i ljusscen 3.  
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Tabell 7. Visar citat från deltagarnas svar av notationen med kryss varför de kände sig mest 
bekväma att stanna på olika platser längs med sträckan i ljusscen 3.  

 
 

 
Deltagarnas kommentarer av varför de kände sig mest 

bekväma att stanna på olika ställen längs med 
sträckan: 

 

 
Var på plankartan 
deltagarna själva 

markerade sina kryss: 

 
”Var stort öppet och högt. Kändes som en entré” 

 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
 

”Naturligt” 
 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
”Eftersom det såg trångt ut ville jag gå igenom” 

 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
”Ville stanna i början för att uppleva och se allén, ju mer ljus 

som försvann bakom mig ju mer ville jag fortsätta gå” 
 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
”Vacker utsikt” 

 
Vid trädrad nr. 2 i mitten 

 
 

”Bra överblick över rummet” 
 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
 

”Kändes mysigt att stå under det upplysta grentaket och 
titta upp” 

 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 

 
”Känns som en trygg plats. Inbjudande utan att man känner 

sig i centrum av ljuset” 
 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 

 
”Symmetriskt, den naturliga vägen, skönt med lika långt till 

båda sidorna av vägens mitt” 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 

 
”Stannar upp för att se hur stort rummet är” 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
 

”Naturligt att stanna i mitten, ger mig en god överblick” 
 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
 

”Kände mig bekväm här” 
 

 
Vid trädrad nr. 4 i mitten 

 
 

”Tyckte att det var en väldigt trygg och säker stämning” 
 

 
Vid trädrad nr. 4 i mitten 

 
 

”Mest öppet, man ser fler flyktvägar ut från allén” 
 

Mellan trädrad 4 och 5 på 
höger sida 

 
”Belysningen leder mig fram och slutar efter sista belysta 

träden och då känns platsen naturlig att stanna på” 
 

 
Efter trädrad 5 på vänster 

sida 
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4.4 Ljusscen 4 
 
I ljusscen 4 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av 
deltagarna att rummets form upplevdes vara “kort”, “kantigt” och “litet”. I 
frågorna om det upplevdes “högt” eller “lågt” och “trångt” eller “brett” 
svarade de neutralt. När deltagarna rörde sig genom rummet svarade 
majoriteten att den rumsliga formen upplevdes “högt”, “brett”, “kantigt” 
och “stort”. I frågan om rummets form upplevdes “kort” eller “avlångt” 
svarade de neutralt (Figur 27). 
 
 
 

 
 

Figur 27. Medelvärdet av deltagarnas svar för upplevelsen av rumslig form i ljusscen 4. 
  



 
   
 

[33] 
 

I ljusscen 4 från den fasta betraktningspunkten svarade majoriteten av deltagarna att den 
rumsliga upplevelsen ansågs vara “öppet”, “luftigt”, “nära”, “offentligt”, “livligt” och “mjukt”. I 
frågan om det upplevdes “avvisande” eller “inbjudande” svarade deltagarna neutralt. När 
deltagarna rörde sig genom rummet svarade majoriteten “öppet”, “inbjudande”, “luftigt”, “nära”, 
“offentligt”, “livligt” och “mjukt” om den rumsliga upplevelsen (Figur 28). Majoriteten av både 
män och kvinnor tyckte att rummet i ljusscen 2 upplevdes mer “öppet” och “inbjudande” både 
från den fasta betraktningspunkten och vid rörelse genom rummet. Fler män tyckte att det 
upplevdes mer “offentligt” än “privat”, medan kvinnorna ansåg att det upplevdes lika “offentligt” 
som “privat (Bilaga 5).  
 

 
 

Figur 28. Medelvärdet av deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen i ljusscen 4. 
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Notation från ljusscen 4 där deltagarna markerade med ett kryss vart i rummet de kände sig 
mest bekväma att stanna visar på variation i hela rummet med en liten antydan av att deltagarna 
gärna stannade vid de belysta träden (Figur 29). 
 

 
 

Figur 29. Visar var de olika deltagarna helst stannade i rummet genom notation i form av ett 
kryss beroende på vilken plats som uppfattades mest bekväm att stanna på i ljusscen 4.  
 
Notationerna från ljusscen 4 där deltagarna markerade med en linje hur de helst rörde sig när 
de gick genom rummet visar att rörelsemönstret höll sig jämnt fördelat längs med hela stråket 
samtidigt som några av deltagarna gärna rörde sig diagonalt och följde de belysta träden (Figur 
30). 

 
Figur 30. Visar hur de olika deltagarna helst rörde sig genom rummet i form av notationer med 
ett streck i ljusscen 4.  
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Tabell 8. Visar citat från deltagarnas svar av notationen med kryss varför de kände sig mest 
bekväma att stanna på olika platser längs med sträckan i ljusscen 4.  
 

 

 
  

 
Deltagarnas kommentarer av varför de kände sig mest 

bekväma att stanna på olika ställen längs med 
sträckan: 

 

 
Var på plankartan 
deltagarna själva 

markerade sina kryss: 

 
”Kändes som att man inte ska gå igenom här, upplevs 

privat” 
 

 
Vid trädrad nr. 1 i mitten 

 
”Kändes bra, lätt att se var man befinner sig och vad som 

finns runtom” 

 
Vid träd nr. 1 på höger sida 

 
 

”Kändes intressant och lekfullt” 
 

 
Vid trädrad nr. 2 i mitten 

 
”Med tanke på att jag såg två vertikalt belysta ytor, 
uppskattar att uppfatta ljus i periferin från två håll” 

 

 
Mellan trådrad 2 och 3 i 

mitten 

 
”Man dras mot ljuset, men vill helst stanna halvvägs” 

 

 
Vid träd nr. 3 på vänster sida 

 
”Kände mig trygg att stanna var som helst, jag lade märke 
till mörka utrymmen men på grund av tydliga ljuspunkter 

kände jag mig heller inte utsatt” 
 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
”Omgivningen ljus, lätt att upfatta hela rummet” 

 

 
Vid trädrad nr. 3 i mitten 

 
”När jag står i mörkret kan jag lättare få översikt över 

stråket och området” 
 

 
Vid trädrad nr. 4 i mitten 

 
”Sugs in mot mer detaljer och man vill betrakta vad som 

gömmer sig i mörkret” 
 

 
Mellan trådrad 4 och 5 på 

höger sida 

 
”Känns bäst att stanna nära en belyst punkt” 

 
Vid trädrad nr. 5 i mitten 

 
 

”Belysningen känns vägvisande och det finns ingen 
anledning av att bli tveksam när man ska gå igenom” 

 

 
Vid trädrad nr. 5 på höger 

sida 
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4.5 Jämförelser mellan ljusscenerna 1-4 
 
I diagrammen nedan framhävs pikarna för varje antonympar markerat med olika symboler för 
att underlätta avläsning och tydligare se jämförelser mellan ljusscen 1-4.  

4.5.1 Rumslig form - Fast betraktningspunkt 
 
Linjediagrammet redovisar skillnaderna mellan hur deltagarna upplevde rumslig form från den 
fasta betraktningspunkten vid samtliga fyra ljusscener. Av de 5 antonympar som användes för 
att beskriva upplevelsen av rummets form fick orden “högt” och “kantigt” högst medelvärde i 
samtliga ljusscener. Ordet “avlångt” fick högsta medelvärdet i alla ljusscener utom i ljusscen 4 
där “kort” fick högsta medelvärdet. Det antonympar som hade den största differensen mellan 
ljusscenerna var “litet” och “stort” där ljusscen 3 upplevdes “stort” och ljusscen 4 upplevdes 
“litet”. Rummet upplevdes vara mest ”trångt” i ljusscen 1 medan det upplevdes vara mest ”brett” 
i ljusscen 3 (Figur 31).  
 

 
 

Figur 31. Tabellen visar medelvärdet av deltagarnas svar för upplevelsen av rumslig form från 
den fasta betraktningspunkten i jämförelse mellan ljusscenerna 1-4. 
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4.5.2 Rumslig form - Rörelse genom rummet 
 
Linjediagrammet redovisar skillnaderna mellan hur deltagarna upplevde rumslig form när de 
rörde sig genom rummet vid samtliga fyra ljusscener. Av de 5 antonympar som användes för 
att beskriva upplevelsen av rummets form fick orden “högt”, “kantigt” och “stort” högst 
medelvärde i samtliga ljusscener. Rummet upplevdes vara mest “trångt” i ljusscen 1 och 2, 
medan rummet upplevdes vara mest “brett” i ljusscen 3 och 4. Det antonympar som hade den 
största differensen mellan ljusscenerna var “kort” och “avlångt” där ljusscen 1-3 upplevdes 
“avlångt” och ljusscen 4 upplevdes neutralt (Figur 32). 
 

 
 

Figur 32. Tabellen visar medelvärdet av deltagarnas svar för upplevelsen av rumslig form vid 
rörelse genom rummet i jämförelse mellan ljusscenerna 1-4. 
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4.5.3 Rumslig upplevelse - Fast betraktningspunkt 
 
Linjediagrammet redovisar skillnaderna mellan deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen 
från den fasta betraktningspunkten vid samtliga fyra ljusscener. Av de 7 antonympar som 
användes för att beskriva den rumsliga upplevelsen fick orden “luftigt” och “offentligt” högst 
medelvärde i ljusscen 1, 3 och 4. Ordet “stillsamt” fick högsta medelvärdet i ljusscen 1-3, medan 
ordet “livligt” fick högre medelvärde i ljusscen 4. Ordet “öppet” och “mjukt” fick högsta 
medelvärdet i ljusscen 3 och 4, medan ordet “slutet” och “hårt” fick högsta medelvärdet i 
ljusscen 1 och 2. Ljusscen 3 var den som fick högst medelvärde när det gäller “inbjudande”, 
“luftigt” och “mjukt”. Det antonympar som hade den största differensen mellan ljusscenerna var 
“stillsamt” och “livligt”, där ljusscen 2 upplevdes “stillsamt” och ljusscen 4 upplevdes “livligt”. 
Rummet upplevdes vara mest ”avvisande” i ljusscen 1 (Figur 33).  
 

 
 
Figur 33. Tabellen visar medelvärdet av deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen från den 
fasta betraktningspunkten i jämförelse mellan ljusscenerna 1-4. 
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4.5.4 Rumslig upplevelse - Rörelse genom rummet 
 
Linjediagrammet redovisar skillnaderna mellan deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen 
när de rörde sig genom rummet vid samtliga fyra ljusscener. Av de 7 antonympar som användes 
för att beskriva den rumsliga upplevelsen fick orden “luftigt”, “nära” och “offentligt” högst 
medelvärde i ljusscen 1, 3 och 4. Ordet “stillsamt” fick högsta medelvärdet i ljusscen 1-3, medan 
ordet “livligt” fick högre medelvärde i ljusscen 4. Ordet “öppet”, “inbjudande” och “mjukt” fick 
högsta medelvärdet i ljusscen 3 och 4, medan ordet “slutet”, “avvisande” och “hårt” fick högsta 
medelvärdet i ljusscen 1 och 2. Ljusscen 3 var den som fick högst medelvärde när det gäller 
“inbjudande”, “luftigt” och “mjukt”. Det antonympar som hade den största differensen mellan 
ljusscenerna var “avvisande” och “inbjudande”, där ljusscen 2 upplevdes “avvisande” och 
ljusscen 3 upplevdes “inbjudande” (Figur 34). 
 

 
 
Figur 34. Tabellen visar medelvärdet av deltagarnas svar för den rumsliga upplevelsen vid 
rörelse genom rummet i jämförelse mellan ljusscenerna 1-4. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Resultatens innebörd och 
begränsningar diskuteras tillsammans med val av metod och studiens genomförande. Kapitlet 
fortsätter med slutsatser och rekommendationer baserat på resultat och tidigare forskning, för 
att sedan avslutas med förslag på vidare forskning. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur varierad ljusfördelning vid gångstråk/allé kan skapa 
olika upplevelser av rumslighet och atmosfär i det offentliga stadsrummet. Detta kan medföra 
viktiga aspekter att ta hänsyn till som kan underlätta framtida belysningsplanering i liknande 
miljöer. 
 

5.1.1 Rumslig form 
 
I studiens resultat framgår tydligt att rummets form i samtliga ljusscener upplevdes mer “högt” 
än “lågt”. Gemensamt för både ljusscen 2 (se 3.2.3) och 3 (se 3.2.4) var att scenerna fick högre 
medelvärden på begreppet “högt” än ljusscen 1 (se 3.2.2) och 4 (se 3.2.5) både från den fasta 
betraktningspunkten och vid rörelse genom rummet. Att rummets form i samtliga ljusscener 
upplevdes vara “högt” liknas Wänström Lindhs (2012) resultat från hennes “Church Park Study” 
i Alingsås då trädstammar som belyses underifrån skapade ett högre intryck av den rumsliga 
formen jämfört med andra ljuspunktsplaceringar. Ljusriktning nerifrån stammens rot och upp i 
trädets topp av kronan med smal ljusfördelning visade sig även vara bidragande faktorer för att 
skapa ett rymligt intryck. Rummet upplevdes aldrig vara “runt” i någon av ljusscenerna. Detta 
kan bero på att trädstammarna var uppställda i en symmetrisk linje på båda sidorna av allén in 
mot husets entré och att platsen inte hade något omfältsljus utanför de upplysta 
stammarna.  Utmärkande för upplevelsen av rummets form var att begreppet “trångt” fick det 
högsta medelvärdet i ljusscen 1 både från den fasta betraktningspunkten och vid rörelse genom 
rummet. Upplevelsen av rummets form vid rörelse genom rummet fick i ljusscen 1 även det 
näst högsta medelvärdet vad gäller “avlångt”. Att rummet i denna ljusscen kändes “trångt” och 
“avlångt” snarare än “brett” och “kort” kan kopplas till att ljuset endast placerades på alléns 
högra sida och skapade en vägg i rummet. När vertikala ytor i ett rum belyses påverkas 
rummets bredd och djup på olika vis beroende på hur ljuset fördelas menar Wänström Lindh 
(2012), vilket till viss del stärker upplevelsen av resultatet i ljusscen 1 kring begreppet “trångt”-
”brett”. Precis som Michel (1996) syftar på vad gäller belysning av landmärken och objekt för 
att underlätta vägledning påvisas ett samband med denna studies resultat. Deltagarna menade 
att byggnadens upplysta entré i slutet av allén underlättade vägledningen i ljusscenerna som 
bestod av färre ljuspunkter samt bidrog till att skapa en tydligare siktlinje och målpunkt i samtliga 
ljusscener. En tydlig skillnad angående om rummets form upplevdes “kort” eller “avlångt” sågs 
i ljusscen 1-3 där rummet i samtliga ljusscener upplevdes “avlångt”, till skillnad från i ljusscen 4 
där rummet upplevdes “kort” från den fasta betrakningspunkten då rummet var belyst i ett 
sicksack mönster. Däremot när deltagarna rörde sig genom rummet förändrades upplevelsen i 
ljusscen 4 till att varken vara “kort” eller “avlångt” utan ansågs vara neutralt, medan ljusscen 1-
3 fortfarande upplevdes “avlångt”. När det gäller rörelse genom rummet kring ljusscen 1 och 3 
då ljuspunkterna är mer kontinuerligt placerade med kortare avstånd mellan ljuspunkterna 
skapas mindre mörka pauser i rytmen vilket gör att rummets form upplevs vara mer “avlångt” i 
båda dessa ljusscener. Ljusscen 2 och 4 är mer lika varandra när det gäller rytm och avstånd 
mellan ljuspunkter. Här finns färre ljuspunkter som tillsammans skapar ett längre avstånd 
mellan mörker och ljus vilket gör att rummets form när man rör sig genom det upplevs vara 
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mindre “avlångt” i dessa ljusscener. Wänström Lindhs (2012;2013) antagande kring att olika 
placeringar av ljuspunkter samt storlek och avstånd mellan de mörka partierna skapar en 
variation i rytmen förstärks även i denna studie där de olika ljusscenernas uppställning av 
ljuspunkter skapar olika upplevelse av rumslighet. Rummet i ljusscen 3 upplevdes vara mer 
“stort” både från den fasta betraktningspunkten och vid rörelse genom rummet jämfört med 
övriga ljusscener, detta kan ha påverkats av att det var den ljusscen som bestod av fler antal 
belysta träd jämfört med ljusscen 1, 2 och 4 som innehöll färre ljuspunkter. Rummet i ljusscen 
3 upplevdes både vara ljusast och mest “inbjudande” av samtliga ljusscener vilket kan kopplas 
till Appletons (1996) “prospect-refugee theory” då man tydligt vill kunna överblicka områdets 
tänkbara flyktvägar och eventuella gömställen. Samband av att det är fördelaktigt att vistas i en 
upplyst miljö då människan har enklare att bli sedd och eventuella faror kan upptäckas sågs 
även i denna studie (Loewen, Steel och Suefeld, 1993;Boyce, 2003;Pain, 2000). 
 

5.1.2 Rumslig upplevelse 
 
När det gäller deltagarnas antaganden kring den rumsliga upplevelsen framgår de tydligaste 
skillnaderna gemensamt både från den fasta betraktningspunkten samt vid rörelse genom 
rummet då ljusscen 1 upplevdes mest “hårt” och “offentligt”, ljusscen 2 upplevdes mest 
“stillsamt”, ljusscen 3 upplevdes mest “inbjudande”, “luftigt” och “mjukt” och ljusscen 4 
upplevdes mest “öppet”.  Utmärkande specifikt för ljusscen 2 var att den upplevdes vara mer 
“instängt” från den fasta betraktningspunkten jämfört med rörelse genom rummet där den fick 
ett neutralt värde och varken upplevdes “luftigt” eller “instängt”. Att rummet i ljusscen 3 
upplevdes mest “öppet” stärker även Appletons (1996) teori kring att i en öppen miljö tydligare 
kunna se olika tänkbara flyktvägar om hot skulle uppstå. En av studiens kvinnliga deltagare 
beskriver ljusscen 3 som ”Mest öppet, man ser fler flyktvägar ut från allén”. Detta är inte allt 
förvånande eftersom Listerborn (2002) påvisar just detta om att kvinnor i en högre utsträckning 
känner sig mer otrygga och utsatta i det offentliga stadsrummet än vad män gör vilket begränsar 
kvinnans rörelsefrihet. Från den fasta betraktningspunkten upplevs rummet i ljusscen 2 som 
mest “slutet” och “instängt”, vilket är raka motsatsen till upplevelsen i ljusscen 3. Detta kan ha 
att göra med ett långt parti av mörker i ljusscenen mellan de belysta ytorna och som skapar en 
känsla av otrygghet. Detta stärks både av deltagarnas argument i denna studie samt visar 
samband mellan Fischer och Nasars (1992) antaganden kring hur brottslingar kan gömma sig 
i dessa mörka partier. Från deltagarnas frisvarsfrågor gällande var de helst rörde sig i rummet 
beskrivs ljusscen 1 med kommentarer som: “Ser omgivningen hyfsat bra utifrån men känner 
mig tryggare där jag inte syns längst ner”, “Jag drogs hela tiden till den mörka sidan av allén då 
jag ville ha kontroll på vad som kunde dyka upp bakom de ljussatta träden” och “Sista trädet 
upplevde jag som den säkraste platsen, i den osäkraste belysningen”. Deltagare beskriver 
ljusscen 2 med kommentarer som: ”Det blir så långt avstånd mellan de belysta träden så det 
uppstår en tveksamhet till vad som händer längst bort i slutet” och “Behagligare att hålla sig till 
kanten”. Ljusscen 3 kommenteras med: ”Ville stanna i början för att uppleva och se allén, ju 
mer ljus som försvann bakom mig ju mer ville jag fortsätta gå”. I ljusscen 4 kommenterade 
deltagare: “När jag står i mörkret kan jag lättare få översikt över stråket och området” och “Med 
tanke på att jag såg två vertikalt belysta ytor, uppskattar att uppfatta ljus i periferin från två håll”. 
Då majoriteten av de deltagande männen och kvinnorna redan var bekanta med 
undersökningsplatsen påverkade detta igenkänningsfaktorn från hur rummet såg ut under 
dagtid jämfört med platsens upplysta rumselement efter mörkrets utbrott (Nikunen och Korpela 
2009, 2011). Detta påvisar även Liljefors (1992) argument av att ljusets uppställning för att 
efterlikna platsen under dagtid är av hög importens för att känna igen platsen och rumsligheten 
i nattstaden. Deltagarnas kommentarer som uppkommer för samtliga ljusscener stärker Farnés 
(1974) antydan av att det i hög grad är personligt och individuellt baserat på tidigare 
erfarenheter kring varför platsen upplevs olika av deltagarna inom de olika ljusscenerna. När 
det gäller könsfördelning mellan män och kvinnors rumsliga upplevelse är det “slutet”-”öppet”, 
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“inbjudande”-”avvisande” och “offentligt-”privat” som är intressant att studera eftersom 
begreppen visat sig ha en koppling till trygghetsupplevelsen (Listerborn, 2002). Resultat i denna 
studie överensstämmer med några av dessa kopplingar som Listerborn påpekat, att kvinnor i 
större utsträckning upplever otrygghet jämfört med män. Vissa resultat i denna studie skiljer sig 
däremot från Listerborns studie. När det gäller ljusscen 1 upplevde män generellt att rummet 
var mer ”avvisande” jämfört med kvinnorna som upplevde rummet mer ”inbjudande”, i övrigt 
upplevdes denna ljusscen lika mellan könen. I ljusscen 2-4 upplevdes rummet lika mellan män 
och kvinnor bortsett från upplevelsen av ”offentligt”-”privat” som varierade mellan könen. 

Deltagarnas notationer vid ljusscen 1 kan liknas med Appletons (1996) ”prospect–refugee” 
teori. Deltagarna rörde sig antingen längs med den upplysta trädraden för att de kände sig mest 
bekväma att vistas vid ljuset, eller så ville de inte själva synas och valde därför att röra sig längs 
med den motsatta och obelysta trädraden. Liknande samband sågs även i ljusscen 4 där 
majoriteten av deltagarna både stannade och rörde sig vid träden som var belysta vilket även 
kan kopplas till att människan har en tendens att dras mot ljuset (Taylor och Sucov, 1974). 
Ljusscen 4 kan även knytas an till Michels (1996) teori ”Visual Objective Planning” då träden i 
studien kunde liknas de belysta objekt som människan leds till. I ljusscen 2 där avståndet mellan 
ljus och mörker var som störst syntes även det i deltagarnas notationer då majoriteten valde att 
både stanna och röra sig i mitten av stråket. Kontrastvariationen och det långa avståndet mellan 
ljus och mörker kan haft betydelse för hur snabbt deltagarna valde att röra sig genom platsen. 
Med ett jämnt avstånd mellan ljus och mörker skapades en jämnare kontrastvariation (Liljefors, 
1997) i ljusscen 3 vilket bidrog till en tydligare överblick av rummet. Detta resulterade i att 
deltagarna också kände sig bekväma att både stanna samt röra sig fritt och naturligt i hela 
rummet vilket även kan kopplas till att deltagarna upplevde rummet i ljusscen 3 vara mest 
”inbjudande” av alla ljusscener. 

Figur 35. Bilden visar var de olika deltagarna helst stannade i rummet (kryss), samt hur dem 
olika deltagarna helst rörde sig genom rummet (linje) i form av notationer. (Visualisering: Anton 
Gustafsson). 



 
   
 

[43] 
 

5.2 Metoddiskussion  
 

5.2.1 Val av Metod 
 
Valet av att utföra en praktisk experimentell situation ansågs enligt studiens författare vara 
lämplig som metod för att kunna studera hur människan upplever och tolkar rummet i relation 
till ljusets förändring (Boyce, 1981). För att besvara studiens två första frågeställningar 
möjliggjorde den experimentella situationen att deltagarna kunde studera upplevelsen av de 
fyra olika ljusscenerna separat och samtidigt ställa ljusscenerna i relation till varandra. Genom 
att dela in det experimentella utförandet i två olika delmoment gällande utvärdering från en fast 
betraktningspunkt för att bedöma sitt första intryck och sedan röra sig genom rummet kunde 
skillnader påvisas mellan delmomenten. För att inhämta deltagarnas svar utformades en 
tillhörande enkätundersökning med både kvantitativa och kvalitativa inslag. Att använda sig av 
både slutna och öppna frågor som var identiska oavsett utgångsläge av betraktning skapades 
en tydligare signifikant jämförelse mellan deltagarnas svar. Deltagarnas slutna svar kunde 
ställas mot varandra och jämföras samtidigt som svaren från frisvarsfrågorna bidrog till 
jämförelser mellan de olika deltagarnas upplevelser. Fördel med att använda frisvarsfrågor 
möjliggjorde att deltagarna kunde argumentera fritt om hur de upplevde och tolkade 
ljusscenerna då detta varierar beroende på varje individs tidigare erfarenheter och upplevelser 
(Farné, 1974). Nackdel med frisvarsfrågor är att deltagare ibland av olika skäl bortser från att 
svara eller inte erhåller kunskap för att kunna formulera och beskriva sin upplevelse i text. 
Frågeformulärets slutna frågor gav deltagarna möjlighet att gradera antonymparen på en 
neutral sjugradig semantisk skattningsskala, detta för att begreppen varken skulle tolkas som 
positiva eller negativa. Genom att använda sig av väl använda begrepp inom upplevelse av 
rumslighet och atmosfär (Vogels, 2008;Wänström Lindh, 2012) höjs studiens relevans i relation 
till vad som undersöks. Att deltagarna eventuellt inte förstod begreppens innebörd eller kunde 
relatera till antonymparen i miljön kan ses som en nackdel och kan delvis ha gett missvisande 
statistik. Att inhämta inspiration från Flynn et al (1973);Stahres (2009) upplägg till den 
sjugradiga semantiska skattningsskalan gav en bred valmöjlighet för deltagarna att gradera 
sina upplevelser. Hur deltagarna avläste skattningsskalan och dess gradering kan ha skapat 
osäkerhet kring tolkningen. För att få svar på studiens tredje frågeställning gällande 
kartläggning av deltagarnas rörelsemönster samt var i rummet de kände sig mest bekväma att 
stanna på användes Branzells (1976) notationsmetod. Genom att använda notation som metod 
kunde deltagarnas val av väg genom rummet noteras och jämföras sinsemellan. Däremot hade 
det varit mer fördelaktigt om notationen ägt rum innan de rörde sig genom rummet och inte 
efteråt. Detta för att inte påverkas av övriga deltagare i undersökningsgruppen och deras 
rörelsemönster. Hade deltagargrupperna bestått av färre deltagare hade det varit fördelaktigt 
om författarna själva noterade deltagarnas rörelsemönster genom rummet och uppgiften hade 
på så vis inte riskerats att misstolkas eller påverka deras rörelse.  
 

5.2.2 Val av Genomförande 
 
Vid utformning av enkäten diskuterades val av begrepp till antonymparen för att undvika 
eventuella misstolkningar. Studiens författare ville att begreppen skulle vara enkla att begripa 
oavsett deltagare. När de olika deltagargrupperna anlände till undersökningsplatsen höll 
studiens författare en genomgång av hur undersökningen skulle gå till väga. Denna verbala 
information bidrog till att deltagarna i ett tidigt skede innan undersökningen startade kunde 
ställa frågor om eventuella oklarheter samt för att vara medvetna om undersökningens syfte. 
Med utgångspunkt från den fasta betraktningspunkten med blickriktning bort mot husets entré 
i slutet av allén var trädstammarna belysta framifrån, därför ombads deltagarna att inte blicka 
bakåt när de hade rört sig genom rummet då trädstammarna istället hade framhävts i siluett 
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och ljusscenerna hade fått en helt annan innebörd i rummet. Syftet med att endast betrakta och 
röra sig genom rummet från ett håll var för att få ett tydligt avslut på rummets djup, i detta fall 
var husets entré i slutet av stråket belyst vilket skapade en tydlig gräns och målpunkt (Michel, 
1996). Att endast betrakta rummet från ett håll begränsade deltagarnas rörelsefrihet och kan 
till viss del upplevts orealistiskt då människan naturligt rör sig fritt utan att begränsas till att 
enbart blicka i en riktning. Valet av ett gångstråk/en allé som undersökningsplats i ett offentligt 
stadsrum bidrog till goda möjligheter för att skapa fyra likartade uppställningar med jämförbara 
ljusscener. Med tanke på trädens symmetriska uppställning och stora avstånd mellan träden 
valdes en begränsad sträcka på 40 meter som inte fortsatte ända fram till huset i slutet av allén. 
Nackdel med att enbart undersöka ett begränsat stråk utan att ställa det i relation till dess 
omgivning kan ha påverkat upplevelsen och uppfattats annorlunda jämfört med undersökning 
i större skala. Att träden inte grönskade vid undersökningens genomförande ansågs inte vara 
ett problem då belysning i det offentliga stadsrummet bör fungera oavsett årstid och 
väderförhållande (Heerwagen, 2011). Däremot hade ljuset reflekterats annorlunda om träden 
hade grönskat. Under de två undersökningskvällarna varierade väderleken från vått till torrt 
väglag vilket skapar olika slags reflektioner på marken. Detta kan ha påverkat deltagarnas 
upplevelser, samtidigt är det inte något man kan ta någon hänsyn till. Att deltagarna i den första 
undersökningsgruppen jämfört med resterande grupper fick utföra undersökningen i skymning 
då detaljer i omgivningen tydligare kunde avläsas jämfört med när mörkret hade utbrutit helt 
kan ha haft betydelse och påverkat deltagarnas svar i dessa grupper. Antalet deltagare per 
undersökningsgrupp varierade kraftigt vilket kan ha påverkat deltagarnas upplevelse av 
rummet då de eventuellt inte utgick från samma fasta betraktningspunkt vid samtliga ljusscener. 
En fördel hade varit om antalet deltagare i varje undersökningsgrupp minskats, detta för 
undvika att deltagarna påverkades av varandras utgångsläge från den fasta 
betraktningspunkten. Deltagarna ombads att genomföra hela undersökningen individuellt, men 
att deltagarna gick i grupp kan ha haft en inverkan då någons rörelsemönster kan ha påverkat 
någon annans vägval. Deltagargrupperna utgick från varierade presentationsordningar med 
syfte att minska medvetandet om vilket ljusscen som skulle komma därefter. På så vis gavs 
mer trovärdiga resultat eftersom deltagarna också troligtvis jämförde upplevelsen av rummet 
med de tidigare ljusscenerna. Att deltagarna utgjordes av både ljuskunniga med utbildning inom 
ljus och icke ljuskunniga kan ha påverkat deltagarnas svar beroende på dess engagemang, 
förståelse och förhållningssätt till det som studerades och troligtvis påverkat studiens resultat. 
Genom att hålla studien väl inom avgränsningarna och se till att metodernas och 
genomförandets tillvägagångssätt utförts med grund i tidigare vetenskaplig forskning har detta 
bidragit till att studiens tre frågeställningar besvarats och att syftet med studien uppnåtts. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 
Genom att utföra en experimentell situation på en plats i fullskala kan människans upplevelse 
av rumslighet och atmosfär studeras och dokumenteras på ett trovärdigt sätt. Mänsklig 
upplevelse kan utvärderas och jämföras genom att ställa olika ljusscener i relation till varandra 
på en fullskalig undersökningsplats. Av studiens resultat framgick att upplevelse är individuellt 
och beroende av sitt sammanhang. Studiens slutsatser och rekommendationer sammanfattas: 

 

• Beroende på hur ljuset arrangeras skapas olika och individuella upplevelser av en plats 
rumslighet och atmosfär. Många av studiens deltagare överraskades av hur stor 
skillnad det var i att uppleva platsen i olika ljusscenarier, därför rekommenderas att 
provbelysning utförs innan belysningsinstallation äger rum.  
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• Betraktaren får liknande upplevelse av rummet oavsett om det betraktas från en fast 
position eller om betraktaren rör sig genom rummet. I denna studie var detta 
genomgående för alla fyra ljusscener vid bedömning av både rumslig form och rumslig 
upplevelse. 
 

• Människans rörelsemönster varierar beroende på ljusets uppställning och hur platsen 
framhävs med hjälp av belysning. Samspelet mellan mörker och ljus kan påverka 
människans vilja av att vistas och röra sig i det offentliga stadsrummet under kvällstid. 
För stora kontraster mellan mörker och ljus skapar alltså en mindre inbjudande känsla 
vilket kan påverka trygghetsupplevelsen och i vilken grad människan använder 
rummet. 
 

• Platsens rumsliga form påverkas beroende på hur belysningen framhäver rummets 
dimensioner i form av höjd, bredd och djup. 
 

• Mänsklig upplevelse av en plats varierar utefter könsfördelning, tidigare erfarenhet, 
ljusets fördelning och platsens utformning. 
 

• Varje plats är unik, därför bör belysning arrangeras utefter platsens förutsättning, 
utformning och geografiska läge. Beroende på platsens uppställning av element och 
objekt är det av hög relevans att utformning av belysning bör tas i beaktning och ställas 
i relation till hur en specifik plats upplevs av människan. 
 

• Vid nyinstallation av belysning bör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet tas i 
beaktning. Med dagens nya LED-teknik kan stor energibesparing göras, men utan 
hänsyn tagen till kvaliteter som mänsklig upplevelse och rumsutformning kan samtliga 
aspekter kring hållbarhet påverkas negativt (Fridell Anter, 2011[2]). 

 

5.4 Vidare forskning 
 
Belysning bör planeras utefter mänsklig upplevelse i relation till den naturliga miljön, därför är 
det av hög relevans att fler undersökningar i det offentliga och exteriöra stadsrummet görs i 
fullskala. Detta bör inte enbart fokuseras på gångstråk, utan kan med fördel göras i större skala 
där en hel plats rumsliga element och olika objekt involveras. Genom att använda andra 
metodval och utgångspunkter i framtida forskning kan bredare studier inom ämnet utföras. 
 
En mer omfattande undersökning där variation av ljusets färgtemperatur, placering, topografi, 
arrangemang, ljusfördelning och ljusnivå tillsammans med fler ljusscenarier och deltagare är 
att föredra. Att enbart använda icke ljuskunniga i framtida studier är mer trovärdigt för att inte 
människans naturliga bedömning kring upplevelsen av ljus ska påverkas.  
 
Framtida undersökning bör genomföras under fler årstider och under en längre period för att 
studera hur detta kan påverka människan och rummet ur andra perspektiv. En annan 
utformning av enkät/frågeformulär innehållande andra begrepp kring upplevelse vore 
fördelaktigt vilket kan generera andra infallsvinklar av hur människan upplever rumslighet och 
atmosfär exteriört. Studien hade även kunnat breddas och utföras av fler deltagare genom att 
elektroniskt maila ut tydlig information, enkäter med bifogade bilder och plankartor för varje 
ljusscen. På detta vis hade hypotesprövning kunnat forma undersökningens val av ljusscener. 
Deltagarnas svar hade även kunnat studeras och jämförts mot resultat från undersökning i 
verklig miljö.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 Armaturtyper & Armaturdatablad 
Bilaga 2 Frågeformulär 
Bilaga 3 Datasammanställning (Rumslig Form) 
Bilaga 4 Datasammanställning (Rumslig Upplevelse) 
Bilaga 5 Datasammanställning (Rumslig Upplevelse, Könsfördelning) 



Armaturtyper

Nedan visas armaturtyperna som användes i undersökningen. Armaturtyp 1 heter Contrast 2 
LED och kommer från Thorn Lighting. Den valdes med en färgtemperatur på 3000K och en 
spridningsvinkel på 8°. Bilden bredvid visar tillhörande bländskydd som användes vid 
undersökningstillfället. Armaturtyp 2 heter Superlight Nano 2 och kommer från Meyer. Den 
valdes också med en färgtemperatur på 3000K men en spridningsvinkel på 7°. Även den 
används med ett tillhörande bländskydd som syns på bilden bredvid armaturen. 

Armaturtyp 1 från Thorn Lighting med tillhörande bländskydd som användes i 
undersökningen (Thorn, 2018). 

Armaturtyp 2 från Meyer med tillhörande bländskydd som användes i undersökningen (Meyer, 
2018). 

BILAGA 1







Datum:

Ålder:

Kön:       Man    Kvinna

Har du besökt platsen tidigare/Bekant med platsen?    Ja         Nej

Vad är ditt första intryck av rummets form från den fasta betraktningspunkten?

HögtLågt 

Brett Trångt

KortAvlångt

RuntKantigt

3 2 1 1 2 30

Slutet Öppet

Inbjudande Avvisande

LuftigtInstängt

Nära Långt bort

Rumslig Form

Frågeformulär 1

 Fast Betraktningspunkt

Stort Litet

Vad är ditt första intryck av den upplevda rumsligheten av platsen?

3 2 1 1 2 30

Rumslig Upplevelse

Offentligt

Livligt

Mjukt

Privat

Stillsamt

Hårt

BILAGA 2



Hur upplevde du rummets form när du gick igenom det?

HögtLågt 

Brett Trångt

KortAvlångt

RuntKantigt

3 2 1 1 2 30

Slutet Öppet

Inbjudande Avvisande

LuftigtInstängt

Långt bortNära

Rumslig Form

 Frågeformulär 2

Rörelse genom rummet

Stort Litet

Hur upplevde rummet när du gick igenom det?

3 2 1 1 2 3

Rumslig Upplevelse

Offentligt

Livligt

Mjukt

Privat

Stillsamt

Hårt

0



Upplevde du att rummet förändrades när du gick igenom det jämfört med när du betraktade det 
utifrån ?  (Isåfall på vilket sätt, beskriv fritt!)

  Var rör du dig helst i rummet när du går genom platsen mot huset ? (Rita fritt en linje)

  Var i rummet känner du dig mest bekväm att stanna ?  (Markera med ett kryss)

 Varför väljer du att stanna på denna plats ? (Beskriv fritt!)



FB = Fast betraktningspunkt RGR = Rörelse genom rummet 

FB RGR FB RGR FB RGR FB RGR 

Lågt         3 2 3 1 3 2 3 3 2 
Lågt         2 8 7 4 4 3 5 9 5 
Lågt         1 7 4 3 5 2 1 10 12 
Neutral   0 2 3 3 1 3 1 3 5 
Högt        1 7 12 9 9 6 7 10 11 
Högt        2 14 11 20 14 15 16 9 9 
Högt        3 8 8 8 12 17 15 4 4 

Brett        3 4 2 2 2 3 1 3 2 
Brett        2 7 3 13 12 14 15 11 11 
Brett        1 3 5 4 8 7 8 9 13 
Neutral   0 2 3 3 4 4 7 1 4 
Trångt     1 10 14 12 4 10 10 13 10 
Trångt     2 15 15 10 15 10 6 10 8 
Trångt     3 7 6 4 3 0 1 1 0 

Avlångt   3 9 8 13 8 7 7 4 3 
Avlångt   2 13 16 13 15 21 16 7 8 
Avlångt   1 9 10 3 8 7 12 4 8 
Neutral   0 5 4 4 4 3 6 3 4 
Kort         1 3 5 9 5 5 5 11 16 
Kort         2 7 5 4 6 4 2 16 7 
Kort         3 2 0 2 2 1 0 3 2 

Kantigt    3 7 5 12 11 8 3 6 3 
Kantigt    2 8 9 14 5 12 6 14 11 
Kantigt    1 12 10 9 14 6 12 7 7 
Neutral   0 11 15 5 9 13 11 5 9 
Runt        1 6 2 2 2 3 8 8 11 
Runt        2 4 6 5 6 6 7 8 6 
Runt        3 0 1 1 1 0 1 0 1 

Stort        3 4 5 5 8 15 9 5 3 
Stort        2 14 7 11 11 13 15 3 13 
Stort        1 8 10 11 7 10 15 12 6 
Neutral   0 3 9 8 7 4 5 2 7 
Litet         1 6 9 7 7 5 2 12 9 
Litet         2 11 5 6 7 1 2 11 10 
Litet         3 2 3 0 1 0 0 3 0 

RUMSLIG FORM 

LJUSSCEN 1 LJUSSCEN 2 LJUSSCEN 3 LJUSSCEN 4 

BILAGA 3



FB = Fast betraktningspunkt RGR = Rörelse genom rummet 

FB RGR FB RGR FB RGR FB RGR 

Slutet     3 3 6 3 2 3 2 4 1 
Slutet           2 14 6 18 15 7 5 3 5 
Slutet            1 6 14 6 9 8 15 9 9 
Neutral        0 8 3 3 1 6 1 4 6 
Öppet       1 5 11 7 5 6 9 11 13 
Öppet       2 8 4 7 10 11 6 12 11 
Öppet        3 4 4 4 6 7 10 5 3 

Inbjudande 3 2 2 3 5 13 16 2 4 
Inbjudande 2 6 7 10 4 19 15 9 9 
Inbjudande 1 11 10 5 5 6 9 14 15 
Neutral        0 3 4 6 5 3 5 3 5 
Avvisande   1 8 12 12 9 4 2 8 4 
Avvisande   2 14 7 10 15 2 1 9 9 
Avvisande   3 4 6 2 5 1 0 3 2 

Instängt      3 3 2 5 3 1 0 0 0 
Instängt      2 9 7 10 11 1 1 6 5 
Instängt      1 8 6 12 8 8 8 11 9 
Neutral       0 7 9 8 7 5 6 9 6 
Luftigt         1 9 14 5 6 7 10 8 15 
Luftigt         2 7 6 6 7 17 16 8 9 
Luftigt         3 5 4 2 6 9 7 6 4 

Nära           3 3 5 3 4 4 7 4 3 
Nära             2 6 6 7 10 7 9 10 8 
Nära           1 12 13 10 6 16 8 14 15 
Neutral      0 9 12 1 8 6 10 6 8 
Långt bort  1 5 7 7 6 5 6 6 5 
Långt bort  2 10 4 15 9 8 6 5 9 
Långt bort  3 3 1 5 5 2 2 3 0 

Offentligt   3 4 5 3 1 6 7 8 5 
Offentligt   2 16 10 6 9 9 9 7 7 
Offentligt   1 9 12 8 7 9 10 9 13 
Neutral      0 8 7 8 12 3 4 9 6 
Privat         1 5 7 8 7 11 8 5 9 
Privat         2 5 5 9 7 5 6 7 5 
Privat          3 1 2 6 5 5 4 3 3 

Livligt         3 1 3 3 0 5 4 6 4 
Livligt         2 7 3 0 4 9 6 10 6 
Livligt       1 8 7 4 7 7 7 12 15 
Neutral      0 5 12 9 8 6 9 6 4 
Stillsamt    1 12 8 7 7 2 3 7 7 
Stillsamt    2 11 11 13 13 12 10 4 8 
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Stillsamt    3 4 4 12 9 7 9 3 4 

Mjukt         3 2 3 2 4 7 9 3 3 
Mjukt         2 2 4 5 4 17 17 11 12 
Mjukt         1 7 9 7 8 7 7 12 12 
Neutral      0 7 6 8 7 7 7 4 5 
Hårt            1 12 12 4 8 3 5 10 10 
Hårt            2 9 9 13 10 6 3 6 6 
Hårt            3 9 5 9 7 1 0 2 0 



FB = Fast betraktningspunkt RGR = Rörelse genom rummet    M = Man        K= Kvinna 

FB RGR FB RGR FB RGR FB RGR 

Slutet     3 3M, 0K 3M, 3K 2M, 1K 1M, 1K 2M, 1K 1M, 1K 3M, 1K 1M, 0K 
Slutet           2 7M, 7K 4M, 2K 12M, 6K 9M, 6K 3M, 4K 2M, 3K 2M, 1K 4M, 1K 
Slutet            1 3M, 3K 9M, 5K 1M, 5K 6M, 3K 6M,2K 9M, 6K 5M, 4K 5M, 4K 
Neutral        0 4M, 4K 0M, 3K 2M, 1K 0M, 1K 2M, 4K 1M, 0K 1M, 3K 4M, 2K 
Öppet       1 4M, 1K 7M, 4K 3M, 4K 3M, 2K 2M, 4K 3M, 6K 7M, 4K 7M, 6K 
Öppet       2 3M, 5K 2M, 2K 4M, 3K 4M, 6K 9M, 2K 5M, 1K 7M, 5K 5M, 6K 
Öppet        3 2M, 2K 1M, 3K 2M, 2K 3M, 3K 2M, 5K 5M, 5K 1M, 4K 0M, 3K 

Inbjudande 3 0M, 2K 0M, 2K 0M, 3K 1M, 4K 4M, 9K 8M, 8K 0M, 2K 0M, 4K 
Inbjudande 2 2M, 4K 4M, 3K 5M, 5K 2M, 2K 10M, 9K 8M, 7K 5M, 4K 4M, 5K 
Inbjudande 1 5M, 6K 6M, 4K 4M, 1K 3M, 2K 4M, 2K 5M, 4K 8M, 6K 10M, 5K 
Neutral        0 2M, 1K 1M, 3K 4M, 2K 3M, 2K 2M, 1K 3M, 2K 1M, 2K 4M, 1K 
Avvisande   1 5M, 3K 8M, 4K 6M, 6K 4M, 5K 4M, 0K 2M, 0K 6M, 2K 2M, 2K 
Avvisande   2 10M, 4K 4M, 3K 5M, 5K 11M, 4K 0M, 2K 0M, 1K 6M, 3K 4M, 5K 
Avvisande   3 2M, 2K 3M, 3K 2M, 0K 2M, 3K 1M, 0K 0M, 0K 0M, 3K 2M, 0K 

Offentligt   3 1M, 3K 1M, 4K 1M, 2K 0M, 1K 2M, 4K 3M, 4K 3M, 5K 2M, 3K 
Offentligt   2 7M, 9K 6M, 4K 1M, 5K 5M, 4K 3M, 6K 4M, 5K 5M, 2K 4M, 3K 
Offentligt   1 3M, 6K 5M, 7K 6M, 2K 2M, 5K 6M, 3K 6M, 4K 6M, 3K 11M, 2K 
Neutral      0 4M, 4K 4M, 3K 6M, 2K 8M, 4K 2M, 1K 2M, 2K 5M, 4K 2M, 4K 
Privat         1 5M, 0K 4M, 3K 5M, 3K 5M, 2K 7M, 4K 5M, 3K 2M, 3K 3M, 6K 
Privat         2 4M, 1K 4M, 1K 3M, 6K 4M, 3K 4M, 1K 4M, 2K 3M, 4K 4M, 1K 
Privat          3 1M, 0K 2M, 0K 4M, 2K 2M, 3K 2M, 3K 2M, 2K 2M, 1K 0M, 3K 
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