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Abstract 
The light affects how we perceive and understand our surroundings. In a well-planned light 
environment, where choice of light sources, luminaire positioning and light distribution 
matters, we feel safe and can perform tasks in a satisfactory way. Vertical surfaces that have a 
separate vertical illumination gave a major impact on the attention. Vertical light appears 
from the general light means researches do not have as much influence on the attention as a 
separate vertical light. This study research whether changing vertical light can affect well-
being and performance positively in a structured classroom at the School of Engineering in 
Jönköping. The purpose is to create a deeper understanding of if a changeable vertical light 
in a form of water pattern affects the human. 

The study uses two light scenarios; horizontal general light consisting of pendant luminaires 
with indirect and direct light as well as vertical lighting according to recommendations. The 
second scenario consists of the same level of general light with an added changeable vertical 
light. To answer the study's questions, a digital survey was used with emotional estimates 
and performance tests. The result of the study shows that the majority of the participants 
experience that the changeable vertical light contributes to increased focus compared to 
general light only. The result shows that the majority of the participants have estimated quite 
interested in both light scenarios. The results of the performance test show that there is 
longer reaction time in the morning independent light scenario. 

The conclusions in the study are that changeable vertical light contribute to increased focus. 
It can not be determined whether a changeable vertical light contributes to increased 
alertness, as several factors are involved. The result shows that the majority of the 
participants experience the classroom as comfortable when the changeable vertical light is 
added to the general light. The study is too small to draw conclusions about the connection 
between performance and changeable vertical light. In further study, a bigger group of 
participants in the survey had been interesting to study. Furthermore, the survey can last for 
a longer period of time and at different seasons in a real environment. Age range, gender, 
concentration difficulties and vision loss are some aspects that can be presented in future 
studies. 

Keywords 
Ambient Light, Comfort, Changeable Light, Performance
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Sammanfattning 
Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en välplanerad ljusmiljö, där val 
av ljuskällor, placering av armaturer och fördelning av ljuset spelar in, känner vi oss trygga 
och kan utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Vertikala ytor som har en separat 
vertikalbelysning har stor påverkan på uppmärksamheten. Vertikalljus som uppstår från 
allmänljuset menar forskare inte har lika stor påverkan på uppmärksamheten som en 
separat vertikalbelysning. Detta examensarbete undersöker om föränderligt vertikalljus kan 
påverka trivsel och prestationen positivt i ett uppbyggt klassrum på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Syftet är att skapa en djupare förståelse för om ett föränderligt vertikalljus i form 
av ett vattenmönster påverkar människan. 

I undersökningen används två ljusscenarion; horistontell allmänbelysning bestående av 
pendlade armaturer med upp- och nedljus samt wallwashers enligt rekommendationer i Ljus 
& Rum. Andra scenariot består av samma nivå av allmänljuset med ett adderat föränderligt 
vertikalljus. För att besvara studiens frågeställningar användes en digital enkät med 
känsloskattningar och prestationstest. Resultatet av studien visar att majoriteten av 
deltagarna upplever att det föränderliga vertikalljuset bidrar till ökat fokus jämfört med 
enbart allmänljus. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna har skattat ganska mycket 
intresserad vid båda ljusscenarion. Resultaten av prestationstesten visar att det är längre 
reaktionstid under förmiddagen oberoende ljusscenario. 

De slutsatser som dras i studien är att föränderligt vertikalljus bidrar till ökat fokus. Det går 
inte att avgöra ifall ett föränderligt vertikalljus bidrar till ökad pigghet, då flera faktorer 
spelar in. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplever klassrummet som trivsamt 
när det föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänljuset. Studien är för liten för att 
kunna dra slutsatser gällande samband mellan prestation och föränderligt vertikalljus. I 
vidare forskning hade ett större antal deltagare i enkätundersökningen varit intressant att 
studera. Vidare kan undersökningen pågå under en längre tidsperiod och vid olika årstider i 
en verklig miljö. Åldersspann, kön, koncentrationssvårigheter och nedsatt syn är några 
aspekter som kan redovisas i framtida studier.  

Nyckelord 
Omgivningsljus, Trivsel, Rörligt ljus, Omfältsljus, Prestation 
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1 Introduktion 
Att påverka trivsel och prestation med föränderligt vertikalljus är ett examensarbete som 
undersöker om föränderligt vertikalljus kan påverka trivsel och prestationen positivt. 
Undersökningen utförs i en uppbyggd laborationsmiljö på Tekniska Högskolan i Jönköping, 
där miljön efterliknar ett klassrum. Val av miljö grundar sig på hur dagens klassrum planeras 
idag (se Kapitel 1.1). Syftet är att skapa ett underlag för att se om ett adderat föränderligt 
vertikalljus i form av en effekt till den befintliga belysningen kan påverka människor positivt. 
I undersökningen används två ljusscenarion; allmänljus enligt rekommendation 500 lux 
(Franzell, 2013). Andra scenariot består av allmänljus adderat med ett föränderligt 
vertikalljus, effekten ska likna en vattenyta på väggen, för att skapa variation i rummet. 
Laborationer med varierad ljusintensitet och färgtemperatur är exempel på moment som 
ingått i inomhuskurserna Belysningslära och Interior Lighting Design, föränderligt ljus är 
något som inte studerats under utbildningen. Examensarbete genomförs under vårterminen 
2018 som en del i utbildningen Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling med inriktning 
Ljusdesign, på Tekniska Högskolan, Jönköping University.   

1.1 Bakgrund 
Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en välplanerad ljusmiljö, där val 
av ljuskällor, placering av armaturer och fördelning av ljuset spelar in, känner vi oss trygga 
och kan utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Olika typer av belysning påverkar 
människors psykiska och fysiska välbefinnande. Idag går skolor mot ett skifte till enbart 
LED-belysning. Forskare vid Lunds Universitet har undersökt effekterna av LED-tekniken 
jämfört med vanliga lysrör i skolmiljöer. Resultaten från forskningen visar att LED-
belysningen är minst lika bra som vanliga lysrör. Eleverna gav LED-belysningen ett högre 
betyg av ljusupplevelsen och ansåg klassrummen som mer och bättre belysta än med  lysrör 
(Arbetsmiljöverket, 2009; Belysningsbranschen, 2012). Enligt Svenska Standarden, SS-EN 
12646-1:2011 i Ljus & Rum bör ett klassrum ha en medelbelysningsstyrka på 500 lux på 
arbetsytan och jämnheten ska vara minst 0,6. Arbetsområdet beräknas normalt som hela 
rummet med ett indrag på 0,5 meter från väggar. Att se hela klassrummet som arbetsyta 
medför en jämn belysning i hela klassrummet och saknar variation. Vid planering av 
klassrum bör väl avbländade armaturer användas, då det förekommer olika synriktningar. 
En armatur med indirekt ljusfördelning är att föredra (Franzell, 2013). 

Enligt Veitch (2001) finns det en teori om att man kan rikta betraktarens uppmärksamhet till 
olika detaljer i omgivningen. På teatrar används exempelvis riktbara spotlights för att dra 
publikens uppmärksamhet till det viktiga som händer på scenen. Detta görs för att få en 
kontrast mellan den belysta personen och bakgrunden, vilket leder till att personen framhävs 
från omgivningen. Enligt Flynn & Mills (1962) påverkar höga kontraster människans visuella 
förmåga att uppfatta visuell riktning. Användning av höga kontraster är en vanligt 
förekommande teknik på teatrar för att rikta uppmärksamhet. Kelly (1952) använder sig av 
tre principer vid planering av belysning i olika lager, där alla tre samspelar med varandra. 
Kelly definierar principen “Focal glow or highlights” som det omslutande ljuset som bildas 
runt en lägereld. “Focal glow” fångar uppmärksamhet, binder samman objekt eller områden 
som är separerade, skiljer det viktiga från det oväsentliga samt hjälper människan att se och 
uppfatta sin omgivning. Veitch (2001) nämner att ljusfördelningen är den faktor som har 
störst förmåga att påverka uppmärksamheten. Veitch skriver att vertikala ytor som har en 
separat vertikalbelysning har stor påverkan på uppmärksamheten. Vertikalljus som uppstår 
från allmänljuset menar Veitch inte har lika stor påverkan på uppmärksamheten som en 
separat vertikalbelysning. Det perifera seendets huvudsakliga uppgift är att registrera ljus- 
och rörelseförändringarna. Därför är föränderligt ljus i olika former lätt att uppfatta med 
periferiseendet (Leibowitz, 1986). En studie av Bülow (2013) visar att föränderligt ljus i en 
tunnelbanestation väcker förbipasserande människors uppmärksamhet, då det rörliga ljuset 
får dem att stanna upp. I detta scenario förekommer föränderligt ljus i form av ett långsamt 
skiftade ljus som symboliserar himmel och sol.  

Denna studie undersöker om studenters trivsel och prestation påverkas av ett föränderligt 
vertikalljus. Experimentet genomförs i ett uppbyggt klassrum i en laborationssal på Tekniska 
Högskolan. Detta för att kunna kontrollera miljön i experimentet och för att minimera 
störande faktorer. Vertikalbelysningens färgtemperatur och ljusnivå kommer ställas in 
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utefter allmänbelysningens färgtemperatur och ljusnivå. Detta för att vertikalbelysningen 
inte ska väcka testpersonernas intresse på grund av en högre ljusnivå i förhållande till 
allmänbelysningen, då ögat dras till den ljusaste punkten (Küller, 1995; Liljefors & Ejhed, 
1990). Människan påverkas olika beroende på vilken färgtemperatur man vistas i, en kall 
färgtemperatur kan öka vakenheten, medan varm medför motsatt effekt i form av 
avslappnad och ovillig att utföra arbetet (De Kort, IJsselsteijn & De Kruiff, 2010). Det 
föränderliga ljuset ska efterlikna en vattenyta där ljuset rör sig med låg hastighet. 
Hastigheten har prövats fram i samma laborationsmiljö undersökningen genomförs i. Vatten 
skapar lugn och bidrar samtidigt till en livgivande stämning. Att vistas nära vattnet har en 
trivsam inverkan på kropp och sinne (Hjälpmedelsinstitutet, 2008).  

1.2 Problembeskrivning 
Belysningen i dagens klassrum planeras i huvudsak efter standarden SS-EN 12464-1:2011, 
vilket ställer krav på belysningens jämnhet. Med en jämn belysning kan rummet upplevas 
tråkigt (Franzell, 2013). Forskaren och fysikern Maria Nilsson Tengelin menar att 
standarden, SS-EN 12464-1:2011 som finns för belysning är stel och otillräcklig (Ljuskultur, 
2017). För att undvika detta har vertikalljus börjat användas för att skapa liv i rummet. En 
dåligt planerad ljusmiljö kan orsaka huvudvärk, trötthet och felaktig arbetsergonomi, som 
medför rygg- och nackproblem vilket kan leda till att eleven presterar sämre (Brainard, 
2005). Ett annat vanligt förekommande problem är att det är begränsat med dagsljusinsläpp 
i klassrummet, då rullgardinerna kan vara neddragna när exempelvis projektorn är igång, 
eleverna saknar då utblick. Rummet upplevs ännu mer monotont och saknar variation, då 
enbart allmänbelysningen tillför ljus i rummet. Då det förekommer många synvinklar i 
klassrummet på grund av ommöblering av bänkar och stolar uppstår ett problem i att 
eleverna sitter med ryggen mot fönstret (Franzell, 2013).  

1.3 Syfte och frågeställning 

1.3.1 Syfte 
Målet med studien är att undersöka om föränderligt vertikalljus kan öka en students trivsel 
och prestation positivt. Syftet är att skapa en djupare förståelse för om ett föränderligt 
vertikalljus i form av ett vattenmönster påverkar människan positivt. Denna studie 
genomförs i ett uppbyggt scenario som efterliknar ett klassrum i en laborationsmiljö på 
Tekniska Högskolan. 

1.3.2 Frågeställning 
● Hur påverkar föränderligt vertikalljus trivseln i ett klassrum?
● Hur påverkar föränderligt vertikalljus prestation i ett klassrum?
● Hur förändras upplevelsen av klassrummet då ett föränderligt vertikalljus adderas

till ett befintligt allmänljus?

1.4 Omfattning och avgränsningar 
Studien begränsas till ett uppbyggt klassrum. Deltagarnas kön och ålder finns med i 
enkätundersökningen, men resultatet behandlar inte det och inte hur dagen ser ut för 
deltagarna gällande kost och motion. Undersökningen bortser från färgåtergivning på både 
allmänljuset och vertikalbelysningen. Undersökningen behandlar inte andra faktorer, 
exempelvis ljud och rummets temperatur som påverkar trivseln för testpersonerna samt 
inredning som påverkar den visuella miljön. 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med Kapitel 1 där en Introduktion, Bakgrund, Problembeskrivning, Syfte 
och frågeställning, samt Omfattning och avgränsningar presenteras. I Kapitel 2, Teoretisk 
bakgrund tas tidigare forskning och litteratur som berör ämnet upp. I Kapitel 3, Metod och 
genomförande tas metoder upp som används för att undersöka frågeställningar samt hur 
experimentella situationen och dess trovärdighet genomfördes. Kapitel 4 består av Resultat 
och analys, där resultatet samt undersökning analyseras. Avslutningsvis i Kapitel 5, 
Diskussion och slutsatser diskuteras metod, resultat och slutsatsen från den experimentella 
studien. 
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1.6 Begreppsförklaring 

Färgtemperatur: 
Färgtemperatur är definitionen för ljusets färg, som mäts och redovisas på den absoluta 
temperaturens skala i enheten Kelvin (K). Kelvin beskriver hur varmt eller kallt ljuset är 
(Starby, 2006).  

Färgåtergivning: 
Färgåtergivning är ett mått på hur väl ljuskällan återger kulörer. Färgåtergivning redovisas i 
ett Ra-index (Ra, Rending Average), en skala mellan 1-100, där 100 är högsta index och 
relateras till dagsljus (Starby, 2006). 

Allmänljus: 
Med allmänljus är armaturerna placerade över hela lokalen för att skapa en jämn belysning. 
Fördelen är att belysningen är enkel att planera, samt att placering av arbetsplatser blir 
flexibel (Franzell, 2013).   

Vertikalljus: 
Ljus som faller på en vertikal yta och kan bidra till variation i rummet (Franzell, 2013). 

Omfältsljus: 
Omfältsljus även kallad omgivningsljus, kallas belysningen av den omedelbara och den yttre 
omgivningen, exempelvis väggar och tak (Franzell, 2013). 

Medelbelysningsstyrka: 
Medelbelysningsstyrka mäts i lux och genom att dividera summan av mätpunkternas värden 
med antalet mätpunkter räknas medelbelysningsstyrkan fram (Starby, 2006).  

Jämnhet: 
Jämnhet (U0) är ett beräknat värde för hur jämnt eller ojämnt en yta är belyst. Mätningen 
baseras på förhållandet mellan lägsta och högsta värdet för belysningsstyrkan på arbetsplanet 
(Starby, 2006). 

Fokuserad: 
Fokuserad är ett av orden i PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Syftar på hur fokuserad 
deltagaren känner sig just nu, i detta ögonblick i förhållande till arbetsuppgiften i 
undersökningen (se Kapitel 3.1). 
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2 Teoretisk bakgrund 
I nedanstående kapitel redovisas den teoretiska bakgrund för ämnesområden som har haft 
betydelse för studien. 

2.1 Omgivningsseende och detaljseende 
Vår syn består av omgivningsseende och detaljseende som samverkar. Vi uppfattar olika 
saker och rörelser inom vårt synfält och med ögonrörelser kan detaljinformation intas. 
Omgivningsseendet, även kallat perifera seendet är hela synfältet, där vi inte kan urskilja 
små detaljer eller skarpa gränslinjer. Detta svarar för huvuddelen av våra synintryck. Ögats 
synfält är cirka 170° varav detaljseendet är den del av vårt synfält där vi ser detaljer och utgör 
2° av ögats synfält (Starby, 2006). Ögat dras till den ljusaste punkten vilket påvisar 
betydelsen av ljusfördelningen i rummet (Liljefors & Ejhed, 1990). Falkmer, Nilsson och 
Samuelsson (1998) genomförde en simulatorstudie om det perifera seendet. En slutsats från 
studien visar förmågan att upptäcka objekt, som är tillfredsställande om objekten är rörliga, 
exempelvis ljus- och rörelseförändringar (Falkmer, Nilsson & Samuelsson, 1998).  

Belysningen har stor betydelse för seendet, då skarpa gränser som är väsentliga för 
detaljsseendet inte kan urskiljas av omgivningsseendet. Gällande detaljseendet har 
belysningen stor betydelse för hur människan ser och den är viktigare ju mindre detaljerna 
är (Ejhed & Liljefors, 1990). Fagerhult har tillsammans med Lunds Universitet och 
professorn Thorbjörn Laike genomfört en forskningsstudie (2008-2009) där de har studerat 
omfältsljus i försöksklassrum. Studien genomfördes under ett år på en mellanstadieskola i 
London. I två klassrum installerades pendlade armaturer med upp- och nedljus, samt 
wallwashers för ökat omfältsljus och känslan av att efterlikna en himmel inomhus. 
Medelvärdet på omfältsljuset mot tak och väggar var 300 lux och arbetsytan var 500 lux. 
Ljus från stora ytor kan innebära ett högt ljusintag, vilket gör människan piggare, presterar 
samt mår bättre. Studien visade att ett omfältsljus med högre ljusnivå bidrar till ökad 
aktivitet. Eleverna presterade bättre i matematik, läsning och skrivning under hela skolåret, 
men mest märkbart resultat  under den mörka delen av året (Govén, Laike, Ryhnham & 
Sansal, 2009). Att fokusera belysningen på väggar, golv och tak tydliggörs rummet, detta är 
en anledning till varför vertikala ytor bör belysas (Millet, 1996). I avhandlingen Light Shapes 
Spaces förklaras det att tydligt definierade vertikala ytor tydliggör den visuella omgivningen 
samt bidrar till känsla av trygghet (Wänström Lindh, 2012).  

2.2 Trivsel 
Ljus har stor påverkan på hur människan mår. För att på ett hälsosamt sätt kunna hantera 
människans dygnsrytm samt det hormonella systemet behöver människan ljus. Ljuset har 
även inflytande på individens emotionella status. Rätt ljus påverkar människan på så sätt att 
människan presterar bättre samt blir gladare (Franzell, 2013). Vi behöver inte ljus enbart för 
att se, då ljuset påverkar människan både biologiskt och emotionellt. Biologiskt sett påverkar 
ljuset den biologiska klockan och vår dygnsrytm. När kortvågigt kallare ljus träffar ögat 
skickas signaler till kroppen att stänga av sömnhormonet, melatonin, och då ökar 
produktionen av stress- och vakenhetshormonet, kortisol (Franzell, 2013; Brainard, 2005).  

Vischer (2007) beskriver en modell för arbetstagares tillfredsställelse och välbefinnande på 
arbetsplatsen. Vischer (2007) pratar om psykologisk tillfredsställelse, funktionell 
tillfredsställelse och miljöbaserad  tillfredsställelse. När dessa tre kategorier är uppfyllda 
uppstår optimalt välbefinnande. Miljöbaserad tillfredsställelse består av fysisk 
tillfredsställelse, som menas att ge grundläggande behov, såsom trygghet och renlighet. Detta 
ses som den mest basala tillfredsställelse där medarbetaren ska uppleva att det finns en 
grundläggande hygien på arbetsplatsen och ingen upplevelse av hot. Funktionell 
tillfredsställelse är nästa nivå och betyder att den anställda ges stöd för de uppgifter som 
skall utföras. Exempelvis att få anpassade arbetsredskap för arbetsuppgifterna, som dator, 
kontorsstol och skrivbord. Genom en optimalt anpassad arbetsmiljö kan en hög funktionell 
trivsel uppnås. Den tredje nivån är psykologisk tillfredsställelse och behandlar hur den 
anställde upplever sin arbetsplats. Detta kan gälla arbetsmiljön på arbetsplatsen, men även 
vilken status som den anställde upplever sig ha på arbetsplatsen. Enligt Vischer (2007) är 
denna nivån minst utforskad, det kan bero på egna värderingar hos den anställde vilken kan 
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försvåra utvärderingen. Enligt Veitch och Newshams (1998) föredras ett omfältsljus med 
varierad ljusfördelning. Resultat från deras studie visar att testpersonerna upplevde miljön 
som mer trivsam samt minskad obehagsbländning. En av Kellys (1952) tre principer är “Play 
of Brilliance”. Kelly menar att denna princip fångar blickar och väcker nyfikenhet hos 
människor. Enligt Kelly ses “Play of Brilliance” som skimret och glittret från ett belyst 
vitrinskåp.    

2.3 Prestation 
Utöver förbättrad belysning finns tio mekanismer som kan bidra till ökad effekt av mänsklig 
prestationsförmåga, vilka är visuell komfort, visuell prestationsförmåga, visuell atmosfär, 
den biologiska klockan, relationerna med medarbetare, stimulering, problemlösning, 
tillfredsställelse i arbete, samt ett förtroende för ny teknologi och förändringsprocessen 
(Juslén & Tenner, 2005). Att anpassa arbetsplatsen till arbetaren kräver i samma grad en 
förståelse inom välmående samt kvalité i arbetslivet, som inom effektivitet, produktivitet och 
prestationsförmåga. För att kunna öka människans prestationsförmåga krävs flera 
mekanismer, som i en kedjereaktion. De olika faktorerna i kedjan är enligt Juslén (2007): 

A. Belysning påverkar visuell prestation.
B. Visuell prestation påverkar förmågan att prestera arbetsuppgiften.
C. Förmågan att prestera arbetsuppgiften påverkar det totala av individens prestation.
D. Individens prestation påverkar personalstyrkans prestation.
E. Personalstyrkans prestation påverkar då företagets lönsamhet.

Nedsatt vakenhet efter kostintag och därmed försämrad prestationsförmåga förekommer i de 
fall där arbetet genomförs stillasittande eller med begränsad fysisk aktivitet. 
Prestationseffekten blir därmed mer tydlig i samband med intellektuella och 
koncentrationskrävande arbetsuppgifter än med fysiskt arbete (Strubbe, 1994). Efter 
måltider höjs kroppstemperaturen och kroppen kommer i ett tillstånd där muskelvävnaden 
byggs upp. Detta kan de flesta uppleva en ökad trötthet efter måltider. Detta kan försvåra 
stillasittande arbetsuppgifter (Lennernäs, 2002). Positiva effekter på vakenhet och 
prestation har påvisats efter intag av koffein (Regina, Smith, Keiper &  McKelvey, 1974). För 
lite sömn kan medföra trötthet under dagen, känsla av energibrist, reducerad aktivitet, 
koncentrations- och minnesproblem, reducerad förmåga att hantera komplexa uppgifter, 
nedsatt förmåga att tänka logiskt och inhämta och analysera ny information samt ökad 
irritabilitet och dåligt humör. Det är särskilt i monotona situationer som trötthet kan 
upplevas (Dyregrov, 2002).  
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3 Metod och genomförande 
I nedanstående kapitel presenteras metod och genomförande som använts för att besvara 
frågeställningarna. I undersökningen används två ljusscenarion; horisontellt allmänljus 
bestående av pendlade armaturer med upp- och nedljus samt vertikalljus bestående av 
wallwashers enligt rekommendationer 500 lux. Det andra scenariot består av samma 
ljusnivå av allmänljuset med ett adderat föränderligt vertikalljus av ljus riktat mot vägg från 
en armatur på ett stativ (se Figur 4 och 6). 

3.1 Metodens relevans för frågeställningen 
För att besvara studiens frågeställningar användes enkäter i digitalt format (gjorda i 
psytoolkit.org), med psytoolkit.org samlas resultaten i Microsoft Excelfiler. Orden i enkäten 
grundar sig på känsloskattningar, PANAS  (Positive and Negative Affect Schedule) (Watson, 
Clark & Tellegen, 1988). Från PANAS valdes 12 av 19 ord (se Bilaga 1), som grundar sig på 
trivsel. Enkätstudien genomfördes vid 6 tillfällen per individ, för att få en uppfattning av den 
enskilda deltagarens känslotillstånd vid flera tillfällen under dagen. Totalt besvarades 84 
enkäter av de 14 deltagarna. Deltagarna besvarade 6 likadana enkäter per dag. PANAS valdes 
då enkäten mäter trivsel. Deltagarna fick även besvara ålder, kön, antal timmar sömn, 
tidpunkt på dagen, bordsplacering och om deltagaren har en högskoleexamen i ljusdesign. 
För att utöka enkäten och får ett bredare underlag kompletterades den med en kvalitativ 
fråga och två beprövade prestationstester, Mental Rotation (Shephard & Metzler, 1971; 
Collins & Kimura, 1997) och Stroop (MacLeod, 1991; Stroop, 1935). Mental Rotation bygger 
på 3 liknande figurer som visas samtidigt. Den översta är gråmarkerad och utgör den figur 
testpersonen ska matcha med. De två andra figurerna är roterade, där endast en stämmer 
överens med den gråmarkerade. Testpersonens uppgift är på så kort tid som möjligt markera 
den matchande figuren (se Figur 1) (Shephard & Metzler, 1971; Collins & Kimura, 1997). 
Stroop testet visar namnet på en färg exempelvis “Red”, detta ord kan vara markerat i 
antingen röd, grön, blå eller gul färg. Testpersonens uppgift är att trycka på den bokstaven på 
tangentbordet som den markerade färgen börjar på, exempelvis “Y” för “Yellow” (se Figur 2) 
(MacLeod, 1991; Stroop, 1935). 

Fig. 1. Prestationstest Mental Rotation. 

Fig. 2. Prestationstest Stroop. 

Hawthorne-effekten nämns ofta som en förklaring till positiva resultat vid en undersökning. 
Effekten syftar på att testpersoner vid ett experiment beter sig annorlunda eller svarar 
annorlunda på enkätfrågor på grund av att de blir studerade och inte för att de upplever 
någon skillnad i den genomförda studien. Denna effekt bygger på ett experiment som 
genomfördes under 1920-talet i en fabrik i Chicago. Belysningen i fabriken ändrades via ett 
experiment och resultatet visade att produktiviteten inte ökade vid endast bättre belysning, 
utan varje gång belysningen förändrades i experimentet (Wickström & Bendix, 2000; Gale, 
2004). Testpersonerna i denna studie fick endast information om att de skulle uppleva två 
olika ljusscener men inte när bytet skulle ske eller vad som skulle undersökas. Detta minskar 
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risken att testpersonerna blir påverkade hur de svarar. I denna studien genomförs samma 
prestationstest sex gånger per testperson under en dag, memorering av rätt svar på testerna 
kan då uppstå. Enligt Wickström & Bendix (2000) finns det de som menar att Hawthorne-
effekten är en myt, medan andra menar att testpersonerna svarar utifrån hur de tror att 
författarna vill att de ska svara och inte hur de faktiskt hade svarat om de inte hade varit 
observerade. 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Experimentell situation 
I en laborationssal på Tekniska Högskolan med fönster beläget mot sydväst, byggdes ett 
tillfälligt klassrum upp, som efterliknar främre delen av ett klassrum (se Figur 3). För att 
skapa ritningar av klassrummet användes en lasermätare, Leica DISTO™ D210, för att mäta 
rummets längd och bredd samt avståndet från golv till tak. Rummets storlek mättes till 8,3 x 
5,7 meter och en takhöjd på 3 meter. Klassrummet bestod av vita väggar (NCS 0502-Y), vitt 
tak (undertaksplattor) och grått linoleumgolv (NCS 6500). Ena kortsidan av rummet bestod 
av stora fönsterpartier. Bordsplaceringen utformades på så sätt att fönstren är placerade och 
ger dagsljusinsläpp från sidan (se Figur 3). Bänkarna var gråa och stolarna var svarta.  

Fig. 3. Bordsplacering i det uppbyggda klassrummet (ej skalenlig). 

Allmänbelysningen bestod av pendlade LED-armaturer med färgtemperatur 3 500 Kelvin, 10 
stycken Notor med upp- och nedljus från Fagerhult och wallwashers PANOS Infinity från 
Zumtobel (se Figur 5). Aphrodite LED från Zumtobel tillför det föränderliga vertikalljuset. 
Placering av Aphrodite LED testades fram för att täcka så stor yta av väggen som möjligt (se 
Figur 5). Val av vägg grundade sig på att projicera det föränderliga vertikalljuset på motsatt 
vägg från fönstren (se Figur 4). Armaturen monterades på stativ 1,7 meter från den belysta 
väggen och 1,7 meter från tak (se Figur 4 och Figur 6). Under två dagar testades det 
föränderliga vertikalljuset fram av författarna. Scenarion testades fram i laborationsmiljö, 
där datorarbete utfördes av författarna. Efter varje timme justerades hastigheten och 
färgtemperaturen på det föränderliga vertikalljuset tills författarna ansåg ljusmiljön som 
intressant att undersöka och bygga experimentet på. Med en snabb hastighet kan deltagarna 
påverkas negativt på så sätt att det upplevs störande eller stressande. Med en långsam 

hastighet försvinner effekten av det föränderliga.  
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Fig. 4.  Armaturplacering av allmänbelysning, vertikalbelysning, samt mätpunkter för att få ut 
medelbelysningsstyrka och jämnhet (ej skalenlig). 

Fig. 5. Notor och PANOS Infinity bidrar till allmänljuset. 
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Fig. 6. Aphrodite LED bidrar till det föränderliga vertikalljuset. 

Klassrummets horisontella medelbelysningsstyrka anpassades enligt rekommendation i Ljus 
& Rum, hur ett klassrum bör belysas (Franzell, 2013), 500 lux i hela klassrummet med ett 
indrag på 0,5 meter från väggarna samt 0,6 i jämnhet i hela rummet. För att uppnå 500 lux 
och 0,6 i jämnhet mättes belysningsstyrkan på ett flertal punkter enligt Ljusamallen 
(Ljuskultur, 2015). För att räkna ut medelbelsyningsstyrkan adderades belysningsstyrkan 
från alla punkter ihop och divideras på antal mätpunkter. Genom att dividera högsta och 
lägsta mätpunkten räknades jämnheten ut (se Figur 4 och Tabell 1). Mätpunkterna utgick 
från en höjd på 0,85 meter över golv och mättes med en luxmätare, Hagner Model EC1.  

Tabell 1: Medelbelysningsstyrka och jämnhet på det uppbyggda klassrummet. 
Mätpunkt Belysningsstyrka 

(lux) 
Mätpunkt Belysningsstyrka 

(lux) 
Mätpunkt Belysningsstyrka 

(lux) 

1 591 9 578 17 580 

2 550 10 559 18 550 

3 521 11 519 19 525 

4 490 12 492 20 489 

5 501 13 510 21 501 

6 483 14 491 22 481 

7 455 15 462 23 443 

8 450 16 458 24 429 

Medelbelysningsstyrka, Emed (lux) 506 Jämnhet, Uo 0,72 
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3.2.2 Två dagars undersökning 
Studien genomfördes i mars, under två dagar mellan klockan 09:00 och 15:45 (se Tabell 2). 
Det var molnigt båda dagarna, men under andra dagen sken solen in under eftermiddagen. 
Det är två olika försöksgrupper som utför studien, första dagen genomför första gruppen 
studien och andra dagen andra gruppen. Första dagen mellan 09:00 och 11:45 är enbart 
allmänbelysning tänd. 11:45 till 13:00 har testpersonerna lunch, 13:00 till 15:45 är  
föränderliga vertikalbelysningen adderad till allmänljuset. Andra dagen börjar med allmän- 
och vertikalbelysningen tillsammans. Klockan 13:00 till 15:45 är endast allmänbelysningen 
tänd. Varje arbetspass är 45 minuter, där 10 minuter av tiden är avsatt att besvara enkät och 
prestationstest, sedan har testpersonerna en paus på 15 minuter. Denna process genomförs 
vardera timma, 3 enkäter på förmiddagen och 3 enkäter under eftermiddagen.  

Tabell 2: Schema över hur de två dagarna ser ut. 
09:00-11:45 11:45-13:00 13:00-15:45 

Dag 1 Enbart allmänbelysning tänd Lunch Föränderligt vertikalljus 
adderat till allmänljus 

Dag 2 Föränderligt vertikalljus 
adderat till allmänljus 

Lunch Enbart allmänbelysning tänd 

3.2.3 Deltagare 
I studien deltog totalt 14 studenter, varav 6 män och 8 kvinnor. I gruppen under första dagen 
var åldersspannet 21-48 år och andra dagen var åldersspannet 21-28 år. Majoriteten av 
deltagarna har en högskoleexamen i ljusdesign. 

3.3 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av insamling av teoribakgrund som berör ämnet, för att 
besvara frågeställningarna. Nyckelord som har använts vid sökning är: Omgivningsljus, Trivsel, 
Rörligt ljus, Omfältsljus och Prestation, även på engelska: Ambient Light, Comfort, Changeable Light 
och Performance. Känsloskattningar från PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) och 
beprövade prestationstest, Mental Rotation (Shephard & Metzler, 1971; Collins & Kimura, 
1997) och Stroop  (MacLeod, 1991; Stroop, 1935) var underlag till enkätformulär, som 
utfördes på psytoolkit.org. Enkätundersökningar genomfördes på plats vid experimentella 
studien under de två undersökningsdagarna. Totalt genomfördes 84 enkäter under de båda 
dagarna, då vardera 14 deltagare besvarade 6 likadana enkäter per dag.   

3.4 Metod vid dataanalys 
Den kvantitativa datan från enkätundersökningen sammanställdes manuellt genom att 
skriva upp alla svaren på skattningsskalorna 1-4 Väldigt litet eller inte alls, Ganska litet, 
Ganska mycket och Väldigt mycket i ett Microsoft Excel dokument. Genom att använda en 
skattningsskala 1-4 undviks ett mittenalternativ. Vardera ord sammanställdes i 
stapeldiagram, där rådata delades in i två kategorier, Allmänljus och Vertikalljus. 
Prestationstesten sammanställdes i Microsoft Excel, där snittider för vardera deltagare, 
prestationstest och ljuscenarion räknades ut. Detta sammanställdes och redovisades i 
tabeller.  
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3.5 Trovärdighet 
Metoden PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) är en trovärdig och beprövad enkät, som i 
studien användes för att få en uppfattning om den enskilda individens tillfälliga 
känslotillstånd. Stroop (MacLeod, 1991; Stroop, 1935) och Mental Rotation (Shephard & 
Metzler, 1971; Collins & Kimura, 1997) är beprövade prestationstester, som ökar 
trovärdigheten. Trovärdigheten minskar med ett lågt deltagarantal samt att majoriteten av 
deltagarna kände till studiens syfte och har en högskoleexamen i ljusdesign. För ökad 
trovärdighet bör fler testpersoner delta i undersökningen under fler dagar i sträck, med 
likvärdigt väder och under fler årstider. För ökad trovärdighet bör undersökningen testas i 
ett verkligt klassrum med en klass med elever i samma ålder, där aktiviteter är likvärdiga hos 
eleverna. I en verklig miljö kan väggar bestå av bokhyllor och elevers teckningar. På så sätt 
sänks trovärdigheten i en uppbyggt miljö med tomma väggar, där den föränderliga 
vertikalbelysningen syns.  

4 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultat från studien och analyser av dessa. Resultatet redovisas i 
diagram. 

4.1 Resultat från enkätundersökning 
De 12 kvantitativa skattningsskalorna utifrån de 84 besvarade enkäterna sammanställdes (se 
Figur 7-15). Utifrån de 12 stapeldiagrammen valdes användbar data ut för att besvara 
frågeställningarna. De 9 diagram som valdes ut visar likheter eller skillnader mellan de två 
ljusscenarierna. (För resterande diagram, se Bilaga 2). Även resultat av den kvalitativa frågan 
redovisas i stapeldiagram (se Figur 16). I diagrammen redovisas inte var i klassrummet 
deltagarna satt, inte heller tid på dagen enkäten besvarades. 

Majoriteten av de tillfrågade deltagarna upplever att det föränderliga vertikalljuset bidrar till 
ökat fokus jämfört med enbart allmänljus (se Figur 7). 

Fig. 7. Hur deltagarna skattade begreppet fokuserad i klassrummet. 
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Begreppet pigg värderades som ganska mycket pigg av majoriteten av deltagarna när det 
föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänljuset (se Figur 7).  

Fig. 8. Hur deltagarna skattade begreppet pigg i klassrummet. 

Majoriteten har skattat ganska mycket lugn vid båda scenarion (se Figur 9). 

Fig. 9. Hur deltagarna skattade begreppet lugn i klassrummet. 
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Svaren visar att majoriteten av deltagarna känner sig ganska litet till ganska mycket 
inspirerad vid båda scenarion (se Figur 10).  

Fig. 10. Hur deltagarna skattade begreppet inspirerad i klassrummet. 

Svaren visar att deltagarna har skattat vertikalljuset som ganska litet och ganska mycket 
entusiastisk. Över hälften av svaren visar på att enbart allmänljuset upplevs ganska litet 
entusiastiskt (se Figur 11).  

Fig. 11. Hur deltagarna skattade begreppet entusiastisk i klassrummet. 
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Resultatet visar att majoriteten av deltagarna har skattat ganska mycket intresserad vid båda 
ljusscenarion (se Figur 12). 

Fig. 12. Hur deltagarna skattade begreppet intresserad i klassrummet. 

Svaren visar på att majoriteten av deltagarna kände sig väldigt litet eller inte alls orolig vid 
båda ljusscenarion (se Figur 13). 

Fig. 13. Hur deltagarna skattade begreppet orolig i klassrummet. 



20 

Resultaten visar att majoriteten av deltagarna skattat väldigt litet eller inte alls och ganska 
litet vid båda ljusscenarion (se Figur 14). 

Fig. 14. Hur deltagarna skattade begreppet irriterad i klassrummet. 

Med allmänljus kompletterat med föränderligt vertikalljus skattar majoriteten av deltagarna 
ganska mycket aktiv (se Figur 15). 

Fig. 15. Hur deltagarna skattade begreppet aktiv i klassrummet. 
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Svaren visar att majoriteten av deltagarna upplever klassrummet som trivsamt när det 
föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänbelysningen (se Figur 16). 

Fig. 16. Hur deltagarna upplevde klassrummet. 

4.2 Resultat från prestationstest 
Utifrån rådata i Microsoft Excelfiler sammanställdes snittider på prestationstesten Stroop 
(MacLeod, 1991; Stroop, 1935) och Mental Rotation (Metzler et al., 1971; Collins et al., 1997) 
i tabeller (se Tabell 3 och 4). Resultaten från Stroop visar att testpersonerna vid dag 1 har en 
längre reaktionstid med endast allmänljuset tänt och kortare reaktionstid när det 
föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänljuset. Resultaten från dag 2 visar att 
testpersonerna har en längre reaktionstid med det adderade föränderliga vertikalljuset och 
en kortare reaktionstid när endast allmänljuset är tänt. (se Tabell 3).     

Tabell 3. Medelvärdet av prestationstest Stroop. 
09:00-11:45 13:00-15:45 

Dag 1 Enbart allmänbelysning tänd Föränderligt vertikalljus adderat till 
allmänljus 

Medelvärde 1,009 sekunder 0,944 sekunder 

Dag 2 Föränderligt vertikalljus adderat till 
allmänljus 

Enbart allmänbelysning tänd 

Medelvärde 1,024 sekunder 0,864 sekunder 
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Resultaten från Mental Rotation visar att testpersonerna vid dag 1 har en längre reaktionstid 
med enbart allmänljuset tänt och en kortare reaktionstid när det föränderliga vertikalljuset 
är adderat till allmänljuset. Dag 2 visar att testpersonerna har en längre reaktionstid när det 
föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänljuset än när enbart allmänljuset är tänt (se 
Tabell 4).  

Tabell 4. Medelvärdet av prestationstest Mental Rotation. 
09:00-11:45 13:00-15:45 

Dag 1 Enbart allmänbelysning tänd Föränderligt vertikalljus adderat till 
allmänljus 

Medelvärde 1,395 sekunder 1,291 sekunder 

Dag 2 Föränderligt vertikalljus adderat till 
allmänljus 

Enbart allmänbelysning tänd 

Medelvärde 1,433 sekunder 1,366 sekunder 

5 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion, därefter kommer metoddiskussion, och det 
avslutas med slutsatser och rekommendationer, samt vidare forskning inom ämnet.  

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse för om ett föränderligt 
vertikalljus i form av ett vattenmönster påverkar människan. Målet med studien var att 
undersöka om man kan påverka en students trivsel och prestation med hjälp av ett 
föränderligt vertikalljus. Resultatet av enkäten visar att majoriteten av de tillfrågade 
deltagarna upplever det föränderliga vertikalljuset som en bidragande faktor till ökat fokus. 
Scenariot med enbart allmänljuset påvisar inte med samma tyngd att det bidrar till ökat 
fokus. Jusléns (2005) tio mekanismer som kan bidra till ökad effekt av prestationsförmåga 
efter en förbättrad belysning är visuell komfort, visuell prestationsförmåga, visuell atmosfär, 
den biologiska klockan, relationerna med medarbetare, stimulering, problemlösning, 
tillfredsställelse i arbete, samt ett förtroende för ny teknologi och förändringsprocessen. Det 
föränderliga vertikalljuset visar på ökat fokus hos deltagarna i undersökningen, vilket kan 
kopplas till Jusléns två mekanismer stimulering och visuell atmosfär. Deltagarna kan tolka 
ordet fokuserad olika. I denna studie syftar fokuserad på arbetsuppgiften som utförs och inte 
fokus på det föränderliga ljuset. 

Svaren visar att deltagarna känner sig ganska mycket pigga och väldigt mycket pigga när det 
föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänljuset. Som Dyregrov (2002) nämner är det 
särskilt i monotona miljöer som trötthet kan upplevas. Regina et al. (1974) nämner att det 
finns påvisade effekter på vakenhet efter stimulation. Det föränderliga vertikalljuset i 
undersökningen fungerar som stimulans och bidrar därmed till ökad pigghet och vakenhet. 
Andra faktorer som tillför stimulans och bidrar till vakenhet är exempelvis koffein- och 
sockerintag.   Resultaten från enkäterna visar att av de som har svarat väldigt mycket, 
känner sig majoriteten av deltagarna lugna med det adderade vertikalljuset. Detta kan 
kopplas till att det föränderliga vertikalljuset efterliknar en vattenyta i rörelse, vilket kan 
associeras till lugnhet (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Svaren visar att majoriteten av 
deltagarna känner sig ganska litet till ganska mycket inspirerade vid båda scenarion. 
Faktorer som kan påverka resultaten, men som är svåra att styra över kan vara privata 
anledningar, en faktor är dålig sömn.   

Svaren visar att deltagarna har skattat väldigt litet eller inte alls oroliga vid båda scenarion. 
Enligt Vischer (2007) finns det tre typer av tillfredställelser som tillsammans bildar till 
optimalt välbefinnande när dessa uppnås. En av dessa typer är miljöbaserad tillfredställelse 
och innebär att medarbetaren upplever trygghet och renlighet på arbetsplatsen. Deltagarna i 
denna studie upplever trygghet genom att vara välbekant med både laborationssalen där 
undersökningen genomfördes och med de andra deltagarna. En annan typ av 
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tillfredsställelse som Vischer (2007) tar upp är psykologisk tillfredsställelse och innebär hur 
den anställde upplever sin arbetsplats. Det kan exempelvis vara upplevelsen av arbetsmiljön 
på arbetsplatsen. Svaren visar att deltagarna har skattat väldigt litet eller inte alls och 
ganska litet irriterad. Även detta kan kopplas till att deltagarna är bekanta med miljön och 
de andra deltagarna, vilket bidrar till en bättre upplevelse av arbetsmiljön. Enligt Dyregrov 
(2002) kan för lite sömn medföra trötthet under dagen och kan orsaka energibrist, reducerad 
aktivitet, nedsatt förmåga att tänka logiskt och analysera ny information samt medföra ökad 
irritabilitet och dåligt humör. Utifrån rådata i Microsoft Excel räknar programmet ut att 
deltagarna i studien har sovit 7 timmar i genomsnitt, varav minimum 5 timmar och 
maximum 9 timmar. Resultaten visar på en koppling mellan sömn och bra humör. Svaren 
visar även på att deltagarna har skattat ganska litet och ganska mycket entusiastiska samt 
skattat ganska mycket intresserad vid båda ljusscenarion.  

Svaren från enkäterna visar att alla deltagare förutom en har högskoleexamen inom 
ljusdesign, detta kan påverka svaren i enkäten. Deltagarna med en examen inom ljusdesign 
tänker och reflekter kring belysningen i klassrummet. Detta kan ge mer eftertänksamma svar 
vilket kan ses både positivt och negativt. Ett eftertänksamt svar kan i vissa fall inte bli lika 
spontant. I en enkät med känsloskattningar är spontana svar att föredra då enkäten mäter 
deltagarnas känslor för stunden. En bidragande faktor som kunnat påverka resultatet är var 
deltagarna satt i klassrummet. Eftersom ögat dras till den ljusaste punkten (Küller, 1995) kan 
deltagare placerade vid fönstren fokusera blicken ut, det blir den ljusaste punkten och 
dagsljuset tar över de båda ljusscenariona. Utifrån svaren från känsloskattningar i denna 
studie syns inga märkbara skillnader beroende på var i rummet deltagaren satt eller vilken 
tid på dagen enkäten besvarades. Vädret kan också vara en bidragande faktor, som kan 
påverka resultaten, då första dagen var mulen och andra dagen under eftermiddagen sken 
solen in i klassrummet. Det föränderliga vertikalljuset täckte inte hela väggen, detta leder till 
att alla deltagare inte upplever det föränderliga vertikalljuset i periferin lika starkt beroende 
på vart deltagarna satt i klassrummet. Med allmänljus kompletterat med föränderligt 
vertikalljus skattar majoriteten av deltagarna ganska mycket aktiv. I denna studie används 
wallwashers tillsammans med pendlade armaturer i scenariot med enbart allmänljus. 
Wallwashers bidrog till ett omfältsljus med låg ljusnivå. I Govén, Laike, Ryhnham & Sansals 
(2009) studie visade resultatet att ett omfältsljus med högre ljusnivå bidrar till en ökad 
aktivitet. Med en låg ljusnivå på omfältsljuset visar resultaten ändå på ökad aktivitet hos 
deltagarna. Detta kan kopplas till det föränderliga vertikalljuset som kan bidragit till ökad 
aktivitet. 

Majoriteten av deltagarna har svarat på den kvalitativa frågan att de upplever klassrummet 
som trivsamt när det föränderliga vertikalljuset är adderat till allmänljuset. Citat taget från 
enkätundersökningen med adderad vertikalbelysning, “Klassrummet känns luftigt och 
dämpat, påverkar trivsel och lugn positivt”,  “Samma som tidigare, helt ok” och “Ett lyft av 
klassrummet med rörelse, stämningsfull atmosfär”. Vid ljuscenario med endast allmänljuset 
tänt svarade deltagarna att de upplevde klassrummet som platt och enformigt. “Jag skulle 
önskat någon variation i rummet genom ex. tydligare belysning av vertikala ytor eller 
enstaka upplysta objekt”, “Något dunkel, lite för varm ljusfärg” och “Naturlig, behagligt, 
bra arbetsljus vid mitt bord”, dessa citat är taget från enkätundersökningen med enbart 
allmänljus tänt. (För resterande citat, se Bilaga 3). Utifrån resultaten från prestationstesten 
Stroop (MacLeod, 1991; Stroop, 1935) och Mental Rotation (Shephard et al., 1971; Collins et 
al., 1997) är reaktionstiden snabbare efter lunch under båda dagarna. Resultaten tyder på att 
det inte finns något samband mellan vilket ljusscenario som är tänt och hur deltagarna 
presterar. Med samma enkät vardera timma lär sig deltagarna hur enkäten och testen 
fungerar, vilket kan vara en faktor till snabbare reaktionstider efter lunch oberoende av 
ljusscenario. Under lunchtimmen kan deltagarna fått energi via frisk luft, kost- och 
koffeinintag. Även dessa är faktorer som kan ha bidragit till snabbare reaktionstider efter 
lunch.  
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5.2 Metoddiskussion 
PANAS är en beprövad enkät, som stärker trovärdigheten (Watson et al., 1988). För ett 
bredare underlag kompletterades PANAS med en kvalitativ fråga, där testpersonerna kunde 
svara öppet, samt två beprövade prestationstester, Mental Rotation (Metzler et al., 1971; 
Collins et al., 1997) och Stroop (MacLeod, 1991; Stroop, 1935).  Att använda prestationstester 
som inte kräver kunskap inom ljus stärker reliabiliteten, då testpersonerna har samma 
förutsättningar. För tydligare resultat bör PANAS kompletteras med två olika 
prestationstester vardera timme och inte använda Mental Rotation och Stroop 6 gånger. På 
så sätt undviks inlärning av prestationstestet. Genom att analysera 84 olika enkäter skapades 
en bra grund att utgå ifrån när resultaten sammanställdes. För ökad reliabilitet bör olika 
prestationstest användas vardera timme. Genom att använda en skattningsskala 1-4, 
används inte ett mittenalternativ. På så sätt tar deltagaren ställning i frågan istället för ett 
neutralt svar. Testpersonerna genomförde 6 likadana enkäter vardera, vilket är 14 deltagare 
totalt, varav samtliga kände till studien och majoriteten av deltagarna med högskoleexamen i 
ljusdesign och därav kunskap att utvärdera ljusmiljöer. Detta kan ha påverkat resultaten 
positivt, då dessa deltagare kan se sambandet mellan belysningen och känsloskattningarna 
samt svarar utifrån det. I PANAS (Watson et al., 1988) står det “Det här dokumentet består 
av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs ett ord i taget och markera sedan Ditt 
svar på linjen bredvid ordet. Ange hur Du känner Dig just nu, i detta ögonblick. Använd 
följande skala när Du svarar.” Eftersom deltagaren ska besvara enkäten “i detta ögonblick” 
kan skattningsorden tolkas olika och påverka resultaten. 

Deltagarna blev inbjudna till undersökningen där de blev informerade om att två 
ljuscenarion skulle upplevas under dagen. Detta kan ha påverkat resultatet då deltagarna 
besvarade enkäterna utifrån hur de tror att enkäten ska besvaras, istället för att svara utifrån 
deras faktiska känsla vid undersökningstillfället. Denna effekt kallas Hawthorne, som även 
Wickström & Bendix (2000) menar på att testpersoner besvarar enkäten hur de tror att 
författarna vill att enkäten besvaras. För ökad trovärdighet bör fler delta, samt genomföra 
undersökningen under flera dagar då inga märkbara skillnader i skattningsskalorna eller 
prestationstesterna mellan de båda testgrupperna visades.  

Genom att utföra undersökningen i en laborationsmiljö sänks reliabiliteten då det blir andra 
förutsättningar och faktorer som kan påverka resultatet, exempelvis en okänd och ovan 
arbetsmiljö. Reliabiliteten sänks då undersökningen inte genomförs i ett fullskaligt klassrum. 
Deltagarna utförde olika arbetsuppgifter under undersökningen, detta kan påverka hur 
deltagarna känner sig och kan bidra till att deltagarna svara positivt eller negativt. 
Hawthorne-effekten (Wickström & Bendix, 2000) syftar även på förändring av belysningen i 
miljön. I denna studie skiftades belysningen till ett annat scenario 13:00 vid båda dagarna. 
Genom att montera Aphrodite LED på stativ utmärker den sig i rummet och väcker 
funderingar hos deltagarna, som kan påverka deras svar. Detta kan ha stärkt deltagarnas 
uppmärksamhet på att en förändring av ljusmiljön kommer uppstå. Även kontrasten mellan 
mörkt stativ mot ljus bakgrund utmärker sig och kan påverka deltagarnas blickriktning mot 
kontrasterna, samt deltagarnas uppfattning om vad som studeras.  

Författarna av denna studie var närvarande under de två dagarna, vilket deltagarna kan 
tolkat som att de blivit observerade. Att addera en observationsstudie till metoden hade varit 
intressant att utföra. Detta för att se om deltagarnas blick dras mot det föränderliga 
vertikalljuset eller om deltagarna är fokuserade på arbetet och inte märkbart drar blicken 
mot väggen. Just detta kommer Falkmer, Nilsson & Samuelsson (1998) fram till när de 
studerat förmågan att upptäcka objekt, som framförallt gäller vid ljus- och 
rörelseförändringar. Enligt Kellys (1952) princip “Play of Brilliance” kan skimmer och glitter 
fånga blickar och väcka nyfikenhet. Detta kan kopplas till denna studie, då det föränderliga 
vertikalljuset kan fånga blickar och väcka nyfikenhet. Risken med att installera ett 
föränderligt vertikalljus i klassrum är att elevernas uppmärksamhet kan dras mot 
vertikalljuset istället för aktiviteten som utförs. Vid ändring av metod hade Aphrodite LED 
monterats utan stativ för att minska uppmärksamheten som stativet medför. Även addera 
fler armaturer mot en längre vägg, gärna i en verklig miljö, så fler deltagare upplever det 
föränderliga vertikalljuset i perferiet.  
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I Govén, Laike, Ryhnham & Sansals (2009) studie användes kombinationen pendlade 
armaturer med upp- och nedljus kompletterat med wallwashers. Genom att använda 
wallwashers adderat till pendlade armaturerna som allmänbelysning vid båda ljusscenarion i 
denna studie, minskar risken att det är vertikalbelysningen som är en bidragande faktor till 
resultatet. På så sätt blir det tydligare att det föränderliga vertikalljuset är den faktor som 
påverkar deltagarnas svar.  Att genomföra studien under en längre tid, samt vid olika årstider 
kan bidra till tydligare resultat. Samarbetet med Fagerhult och Lunds Universitets studie 
pågick under ett år, där samtliga årstider inkluderades och märkbar resultat mellan halvåren 
syntes (Govén, Laike, Ryhnham & Sansal, 2009). 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Baserat på studiens resultat kan följande slutsatser antydas, föränderligt vertikalljus bidrar 
till ökat fokus. Det går inte att avgöra ifall ett föränderligt vertikalljus bidrar till ökad pigghet, 
då flera faktorer, som koffein- och sockerintag, kost, motion, sömn, temperatur, luft och 
årstid spelar in. De övriga skattningsskalorna visar inte på några större skillnader mellan de 
två ljusscenarion. I denna studie visar resultatet att majoriteten av deltagarna upplever 
klassrummet som trivsamt när det föränderliga vertikalljuset är adderat till 
allmänbelysningen. Studien är för liten för att kunna dra slutsatser gällande samband mellan 
prestation och föränderligt vertikalljus.  

5.4 Vidare forskning 
Föränderligt ljus är ett outforskat område, där mer forskning bör genomföras. Ett större 
antal deltagare i enkätundersökningen hade varit intressant inför framtida studier, då det går 
att redovisa mer specifika och tydliga resultat, såsom åldersspann och kön. Ett större antal 
deltagare kan visa ett märkbart resultat beroende på placering i klassrummet, samt tid på 
dagen enkäten besvarades. Vidare kan undersökningen pågå under en längre tidsperiod, 
samt ta hänsyn till temperatur i klassrummet, då temperaturen kan påverka trivseln. Att 
genomföra undersökningen vid olika årstider hade varit intressant, eftersom människan 
påverkas av årstiders mörka och ljusa timmar. Att utföra experimentet i en verklig miljö i ett 
klassrum med elever i samma ålder hade genererat ett mer övertygat resultat. En 
observationsstudie på deltagarna hade varit intressant att utföra, för att se om deltagarnas 
blick dras åt det föränderliga vertikalljuset. Utöver trivsel och prestation, kan man i framtida 
forskning studera hälsopåverkan, koncentrationssvårigheter, välmåendet samt nedsatt syn.
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Bilagor 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Känsloskattningar PANAS 
Resultat från enkäter 
Citat från enkäter 



FYLL I NAMN OCH DATUM INNAN DU BÖRJAR. 

Namn: 

Datum: 

Tid på dagen: 

KÄNSLOSKATTNINGAR 

Det här dokumentet består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs ett ord i taget och 
markera sedan Ditt svar på linjen bredvid ordet. Ange hur Du känner Dig just nu, i detta ögonblick. 
Använd följande skala när Du svarar. 

INTRESSERAD

BEKYMRAD

UPPHETSAD

UPPRÖRD

STARK

SKYLDIG

SVAG

OENGAGERAD

ENTUSIASTISK

LUGN

1
väldigt litet 

eller inte alls

2
ganska litet

3
måttligt

4
ganska mycket

5
väldigt mycket

IRRITERAD

PIGG

FOKUSERAD

INSPIRERAD

OROLIG

BESTÄMD

UPPMÄRKSAM

TRÖTT

AKTIV

Bilaga 1
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Resultat från enkäter 

Majoriteten av deltagarna skattade ganska litet vid båda ljusscenarion. 

Majoriteten av deltagarna skattade ganska mycket uppmärksam vid de båda ljusscenarion. 

Bilaga 2
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Över hälften av deltagarna har skattat ganska lite trött vi de båda ljusscenarion. 

Bilaga 2
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Citat från enkäter 

Dag 1 - Allmänljus 

Behagligt 

Ganska platt, men skön miljö att plugga i 

Naturlig, behagligt, bra arbetsljus vid mitt bord 

Ganska platt  

Bra ljusnivå, känns bra 

Ganska ljust men lite för jämnt  

Fortfarande behagligt 

behagligt, bra arbetsplatsbelysning  

Fortfarande skön pluggmiljö 

Eftersom det har blivit ljusare ute så känns rummet lite mer lättsamt nu 

Ljus och trivsamt 

Trivsamt och behagligt 

Behagligt 

Upplevs ganska ljus och skönt att plugga i 

Samma som tidigare. Helt ok  

Behaglig arbetsplats 

Känns relativt ljus, men kanske något mörkare jämfört med tidigare. 

Lugnt, stilla 

Bilaga 3
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Dag 1 - Allmänljus + Föränderligt vertikalljus 

Tilltalande 

Ganska ljust och bekvämt 

Trivsamt  

Ljust och behagligt 

Ett lyft av klassrummet med rörelse, stämningsfull atmosfär 

Livfullt, behagligt 

Ljust, skönt att plugga i 

Fortfarande trivsamt 

Tillfredsställd, får ett lugn av belysningen på väggen och tänker mig bort till varmare 
breddgrader 

Ljust och behagligt 

Luftigt och behagligt 

Trivsamt 

Känns behagligt 

Känns lite mörkare i rummet 

Det börjar skymma ute, vilket gör det mörkare i hela rummet. Jag personligen hade 
föredragit en högre ljusnivå  

Bilaga 3



33 

Dag 2 - Allmänljus 

Något kontrastlös men påverkar arbete vid datorn positivt 

Börjar kännas lite mörkare 

Lugnt, bra, tyst 

Lugnt och bekvämt 

Lugn, inspirerande 

Lite tråkigt, men annars ok 

Mörkare än förmiddagen 

Känns lite mörkare 

Samma som innan, mörkare än förmiddagen men ändå behagligt 

Som tidigare nämnt. Känns som att dagsljuset gav större effekt tidigare då det sakta 
men säkert börjar skymma ute. 

Lugn atmosfär 

Tråkigt 

Trivsamt 

Lugnt och bekvämt 

Känns lite mörkare i rummet 

Jag skulle önskat någon variation i rummet genom ex. tydligare belysning av vertikala 
ytor eller enstaka upplysta objekt. 

Enformigt 

Lugnt 

Något dunkel, lite för varm ljusfärg 

Bilaga 3
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Dag 2 - Allmänljus + Föränderligt vertikalljus 

Ganska ljust 

Behagligt  

Behagligt och ljust 

Ljust men varierande 

Lugnt och ganska varmt 

Bra, fokus  

Klassrummet känns luftigt och dämpat - påverkar trivsel och lugn positivt 

Stillsamt 

Lugnt, ostimulerande  

Skön miljö att plugga i 

Behagligt  

Trevligt 

Som tidigare. Känner mig dock aningen mer anpassad till rummet än tidigare. 

Lugnt 

Tröttare och segare 

Ljust 

Skön miljö för tentaplugg 

Lugnt, bra  

Lugnt och bekvämt 

Som helhet fortfarande trivsam och luftig.  

Bilaga 3




