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Abstract 
Waiting rooms and anxiety have a strong connection with each other. Most of the Sweden's 
population visit a waiting room as patient at least once a year. At present, the lighting is 
primarily planned for the health professionals´ needs and conditions. Because of this, the 
lighting environment and the waiting room experience for patients suffers. To be able to create 
satisfying waiting room environments, this study wants to examine whether there is a 
connection between anxiety and light level. Also, it studies how the light will be experienced 
and if windows with views affects patient’s anxiety. 
 
The study examined the influence of low and high illuminance and the influence of windows on 
anxiety. In addition, it was investigated how different room shapes and lighting solution affect 
the experience of the light environment and the environmental impact on the mood. With the 
help of a prestudy, an experiment could be designed where four different light scenes were 
tested. To investigate whether windows and views have an impact, two types of test rooms have 
been created: one with windows and one without windows. The participants in the study 
consisted of 16 women and 8 men with a mixture of students and professionals who had to 
answer 5 questionnaires. The questionnaires were developed from well-validated methods to 
get answers from the participants regarding how they have felt the last two weeks. Also, how 
the participants felt and experienced the light scenes during the experiment, in order to be able 
to answer the questions of the study. 
 
The result showed no significant differences regarding the effect of illuminance or window on 
anxiety. The result showed however that there were significant differences in the light 
experience when it comes to brightness, safety, colour of the light and glare. The conclusion of 
the study is that the lighting can affect the light experience and the mood. But more research is 
needed when it comes to illuminance and windows and views impact on anxiety. 
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Sammanfattning 
Väntrum och ångest har en stark koppling med varandra. Majoriteten av Sveriges befolkning 
besöker ett väntrum som patient minst en gång per år. I dagsläget planeras belysningen i första 
hand för vårdpersonalens behov och förutsättningar. På grund av detta blir ljusmiljön och 
väntrumsupplevelsen för patienter kan bli lidande. För att kunna skapa tillfredställande 
väntrumsmiljöer undersöktes det om det finns någon koppling mellan ångest och ljusnivå. I 
studien undersöktes även ljusupplevelsen och inverkan av fönster med utsikt på patienters 
ångest. 
 
Studien undersökte påverkan av låg och hög belysningsstyrka samt påverkan av fönster på 
ångest. Dessutom undersöktes hur olika rumsutformning och belysningslösning påverkar 
upplevelsen av ljusmiljön och miljöns inverkan på måendet. Med hjälp av en förstudie kunde 
ett experiment utformas där fyra olika ljusscener testades. För att undersöka om fönster och 
utsikt har en påverkan, har två typrum skapats: ett med fönster och ett utan fönster.  Deltagarna 
i studien bestod av 16 kvinnor och 8 män med en blandning av studenter och yrkesverksamma 
som fick svara på 5 enkäter. Enkäter utvecklades från väl validerade metoder för att få svar från 
deltagarna angående hur de har mått de senaste två veckorna. Även hur deltagarna kände och 
upplevde ljusscenerna under experimentet, detta för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. 
 
Resultatet visade inga signifikanta skillnader gällande belysningsstyrkans eller fönsters 
påverkan på ångest. Men resultatet visade också att det fanns signifikanta skillnader i 
ljusupplevelsen när det kommer till ljushet, trygghet, ljusfärg samt bländning. Slutsatsen av 
studien är att belysningen kan påverka ljusupplevelsen och måendet. Men mer forskning 
behövs när det kommer till belysningsstyrkans samt fönster och utsikts påverkan på ångest.  
 
 
 
Sökord – Ångest, Belysningsstyrka, Väntrum, Belysning, Patienter, Ljusupplevelse, Utsikt, 
Fönster  
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1 Introduktion 
Sjukvården bedrivs främst i landstings- och kommunal regi och är en verksamhet där 
professionell omhändertagning av sjuka och skadade sker. Primärvården är den vård som 
bedrivs på vårdcentral, mödravårdscentral, barnavårdscentral, m.m. och som står för den första 
kontakten inom sjukvården i Sverige. Därav får majoriteten av Sveriges befolkning vård via 
primärvården (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2016). Därför är det av intresse att 
studera väntrum i primärvården eftersom det berör en stor mängd av befolkningen. 
 
Många människor har erfarenhet av väntrum och har upplevt den starka kopplingen till ångest. 
En av anledningarna som kan ge upphov till ångest i ett väntrum är att inte veta hur lång väntan 
kan bli, vilket i sin tur kan skapa rastlöshet, otålighet och även lättirritation. Dessa tre faktorer 
kan framkalla ångest. Även rädsla eller oro inför att träffa vårdpersonal kan bidra till ångest 
t.ex. vid provtagning, att bli undersökt eller få reda på provsvar. Ångest kan kännas väldigt 
obehagligt och är inget som kan styras över utan är reaktioner från nervsystemet. Men det är 
viktigt att komma ihåg att det inte är farligt (Vårdguiden 1177, 2016). 
 
Detta examensarbete kommer behandla två väntrumstyper och två ljusnivåer inom 
primärvården ur ett patientperspektiv. För att se om det finns en koppling mellan låg respektive 
hög belysningsstyrka och patienternas potentiella ångest inför sitt vårdbesök. Fönster och 
utsikt kommer också studeras för att se om det har en påverkan på patienters ångest, även hur 
ett rum upplevs beroende på låg respektive hög belysningsstyrka. Studien bidrar med ett 
verklighetsperspektiv, eftersom belysningen och ljusnivån är baserad på verkliga väntrum. Det 
finns inte många tidigare studier som har undersökt kopplingen mellan ljusnivåer och ångest. 
Därför finns det ett behov av att studera det utförligare och denna studie avser att bidra med 
mer kunskap inom området. 

 Problembeskrivning 
Idag planeras belysningen för sjukvården med fokus på vårdpersonalens arbete och behov, 
vilket är betydelsefullt ur ett socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Självklart är det viktigt 
med en god arbetsbelysning, speciellt för de som arbetar med människor men en konsekvens 
kan bli att patienternas upplevelse blir lidande. Vilket minskar den sociala hållbarheten i 
samhället. Belysningsplanering utgår ofta från Swedish Standards Institute (SIS, 2011) där 
rekommendationer på belysningsstyrka är specificerad men få krav finns på den visuella 
upplevelsen. För en väntrumsmiljö anses en medelbelysningsstyrka på 200 lux vara den lägsta 
tillåtna nivån. Krav finns även på bländning, jämnhet och färgåtergivning (SIS, 2011).  En 
tidigare studie har visat att en hög ljusexponering har haft en positiv påverkan på humör hos 
vuxna som arbetar i kontorsmiljö (Partonen & Lönnqvist, 2000). Samma studie har visat att 
regelbunden exponering av ljus reducerar depressiva symptom hos deltagarna. 
 
När patienter befinner sig i väntrum inför sitt vårdbesök kan situationen ge upphov till ångest 
(Thu, Stuztsman, Supnet & Olson, 2015; Vårdguiden 1177, 2016). Ångest i sig är inte farligt men 
är psykiskt påfrestande och kan göra oss begränsade i vårt beteende. Med andra ord kan 
väntrummens utformning och karaktär påverka patienters känslotillstånd negativt. När vi 
känner oss trygga känner vi i regel inte ångest. Ljusupplevelse och belysning i ett rum kan bidra 
till om vi känner oss trygga eller inte. Enligt en studie gjord av Wänström Lindh (2012) kan en 
hög ljusnivå ha positiva följder. En hög ljusnivå kan ge oss en god uppfattning av ett rum och 
personerna i det men andra kan känna sig exponerade. Även när det gäller miljöer som 
uppfattas som ljusa har också haft en påverkan. I en studie visades det att patienter kunde 
öppna upp sig för sin läkare och att hen även uppfattades på ett mer positivt sätt om miljön var 
ljusare (Okken, van Rompay & Pruyn, 2013).  Fönster och dess utsikt har också en påverkan i 
vårdmiljöer. I patientrum med fönster och en utsikt mot en naturmiljö har visat att patienter 
hade en kortare och positivare sjukhusvistelse (Ulrich, 1984). Sammanfattningsvis är 
väntrummets karaktär, ljusupplevelse, ljusnivå, ljushet i rum samt fönster och dess placering 
viktiga aspekter vid planering och utformning av väntrum. 
 
Majoriteten av Sveriges befolkning behöver besöka primärvården och dess väntrum vilket gör 
studien högst aktuell och mer forskning behövs. Några gör detta oftare än andra men oavsett 
är det viktigt att känna sig trygg inför sitt besök hos sjukvården.  Med detta i åtanke kommer 
belysningens påverkan att undersökas för att se om den kan ha en ångestdämpande effekt.  
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Även hur belysningen upplevs och om fönster och utsikt har en påverkan på patienters mående 
inför ett vårdbesök. 

 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur väntrumsbelysning kan påverka patienters ångest inför ett 
vårdbesök i primärvården och med detta kunna skapa en god väntrumsmiljö. 

- Hur påverkar låg respektive hög belysningsstyrka patienters ångest i ett väntrum? 
 
Väntrum kan ha olika utformning och placering i byggnader, därför kommer även påverkan av 
fönster och utsikt att undersökas: 

- Hur påverkas patienters ångest av fönster och utsikt? 
 

Dessutom påverkar belysningen upplevelsen av rummet, därför undersöks även: 
- Hur påverkar rumsutformning och belysning upplevelsen av ljusmiljön och måendet hos 
patienter?  

 
Vidare antas fönster och utsikt ha en positiv påverkan på patienternas mående samt att en 
högre belysningsstyrka kommer minska ångesten för patienter i väntrum mer än en lägre 
belysningsstyrka. Även att belysningen med rumsutformningen kommer ha en påverkan på 
ljusupplevelsen.  

 Omfattning och avgränsningar 
I denna studie kommer endast väntrum i primärvården (t.ex. vårdcentral och 
mödravårdscentral) att undersökas. Endast psykiska symtom av ångest kommer utvärderas 
med hjälp av en enkät. Belysningsstyrka, spektralfördelning och färgtemperatur kommer mätas 
på horisontell- och vertikalnivå i verkliga väntrum och experimentrummet. Studien kommer 
inte att undersöka väntrum i all annan sjukvård. De fysiska symtomen av ångest kommer inte 
utvärderas. Luminans, ljusutbyte eller färgåtergivning (Ra) kommer inte att mätas. 

 Begreppsförklaring 
Belysningsstyrka  det ljus som träffar en yta, mäts i lux med beteckning E. 
 
Direkt ljusfördelning en princip där ljuset fördelas direkt från armaturen. 
 
Färgtemperatur  korrelerad färgtemperatur (Correlated Colour Temperature 

[CCT]) fysikalisk definition av ljuskällans färg, mäts i Kelvin (K). 
 
Färgåtergivning hur bra ljuskällan är på att återge färger. 
 
Högtrycksnatrium en ljuskälla som består av bland annat natrium gas. 
 
Illuminance loggers  ett mätinstrument som kontinuerligt mäter belysningsstyrkan. 
 
Indirekt ljusfördelning en princip där ljuset träffar först en yta som i sin tur reflekterar 

ljus. 
 
Jämnhet  förhållandet mellan den minsta belysningsstyrkan (Emin) och den 

genomsnittliga belysningsstyrkan i rummet (Emed). 
 
LED  en ljuskälla som består av lysdioder (Light Emitting Diods). 
 
Ljusutbyte mått på en ljuskällans effektivitet. 
 
Ljusscen armaturer med förinställd belysningsstyrka och färgtemperatur. 
 
Luminans  den ljusmängd som reflekteras på en yta i en riktning mot ögat. 
 
Spektralfördelning  beskriver en ljuskällas intensitet i olika våglängder ofta redovisad 

som en graf. 
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Spektrometer  ett mätinstrument som mäter energin i de olika våglängderna 

(spektralfördelning). Användas för att mäta belysningsstyrka och 
färgtemperatur. 

 
Tunable white  en funktion i en armatur som gör att ljuskällan kan ändra 

färgtemperatur och nivå.  
 
Vinjett   en mening som beskriver en situation.  
 
Visuella begrepp: 

Ljusnivå- upplevelsen av rummet som ljust eller mörkt i sin helhet. 
 

Ljusfördelning- hur fördelningen mellan ljusa och mörka partier är i rummet. 
 

Skuggor-  upplevelsen av skuggorna i rummet t.ex. hårda/mjuka och vart i 
rummet. 

 
Ljusfläckar- mindre ljusa partier i rummet av t.ex. solkatter.  

 
Reflex/Blänk-  om material eller armaturer återspeglar ljuset.  

 
Bländning-  kontrasterna är för stora för ögats anpassning.   

 
Ljusfärg-  vilken färg ljuset har i rummet.  

 
Ytfärg-  färg på en sammanhängande yta.  

 

 Disposition 
Rapporten består av fyra delar. Första delen är teoretiskt ramverk där tidigare forskning 
presenteras. Nästa del redogör för metod och genomförande av experimentet och kommer ge 
studien validitet och reliabilitet. I tredje delen presenteras resultat och analyser från 
experimentet. Den sista delen diskuterar metod och resultatet som ger svar på 
frågeställningarna samt redogör för slutsatser och exempel på vidare forskning.
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2 Teoretiskt ramverk 

 Ljusets visuella och icke visuella påverkan 
Ögat har fler funktioner än det visuella. Ett par år sedan hittades en tredje receptor (ipRGCs) 
som påverkar bland annat vår biologiska klocka. De här receptorerna är ljuskänsliga och 
reagerar på ljus och speciellt ljusstrålning i den kortvågiga delen av spektrumet för synligt ljus. 
(Gooley, Lu, Fisher & Saper, 2003; Berson, Dunn & Takao, 2002). 
 
Forskning har visat att ljusexponeringen har en stor påverkan på en mängd olika processer hos 
oss människor. Så som fysiologiska, hormonella och psykologiska bl.a. den dagliga 
utsöndringen av melatonin, cortisol och dopamin men också sömn- och vakenhet, 
kroppstemperatur och kognitiv prestation (Djamgoz & Wagner, 1992; Hollwich, 1979; Cajochen 
et al., 2005b; DiLaura et al., 2011; Cajochen et al., 2005a; Lockley et al., 2006; Cajochen, 2007; 
Boivin et al., 1996; Boivin & Czeisler, 1998). En obalans av dopamin kan leda till komplikationer 
både fysiskt och psykiskt. De psykiska komplikationerna kan påverka humör, beteende och 
sömn och leda kan till t.ex. depression och ångest (Djamgoz & Wagner, 1992). 
 
Lucas et al. (2014) sammanställer forskning inom belysningsbranschen och ger råd till forskare 
och praktiker inom området. Råden innehåller bland annat att uppmärksamma de icke visuella 
effekterna inom ljus på människor. Till praktiker inom branschen vill det uppmärksammas att 
ljus inte bara har en stor visuell faktor för att t.ex. kunna utföra arbete. Om arbetet sker på 
kvällstid med skiftarbetare bör även arbetsbelysningen uppmärksammas då belysningen kan 
påverka deras dygnsrytm. 

 Ljus, rum och trygghet 
Hur ett rum uppfattas beror till viss del på ljuset och att det upplevs olika från person till person. 
Ett jämt belyst rum kan uppfattas som tryggt, detta för att rummets form och personerna i det 
kan uppfattas tydligare. Samtidigt kan det upplevas som otryggt för känslan av exponering och 
utsatthet blir starkare. Samma princip gäller för ett rum som har en mer dunkel belysning. Vissa 
personer kan uppfatta det tryggt att inte synas och har möjlighet att gömma sig. Andra personer 
kan uppfatta det otryggt att inte kunna urskilja rummet eller vad eller vilka som befinner sig i 
det (Wänström Lindh, 2012). Trygghet kan ses som begrepp på två olika sätt. Trygghet som 
innefattar både säkerhet och tillit är positivt laddat. Ord som rädsla, oro och risk är negativt 
laddat när det kommer till trygghet (Heber, 2008). 
 
Vid diskussion om koppling mellan rumsuppfattning och trygghet får ljus och belysning inte 
glömmas bort. För att öka uppfattningen av trivsel kan en högre belysningsstyrka 
implementeras. En högre ljusnivå kan också öka livlighet och rörelse men även avskildhet. En 
kallare ljusfärg kan minska trivseln men samtidigt öka avskildheten i ett rum. Likformig 
belysning eller ljusprincip kan minska intrycket av närhet och även här öka avskildheten 
(Stokkermans, Vogels, de Kort & Heynderickx, 2018). 
 
När det kommer till urbana och offentliga miljöer spelar belysningen en roll för om de gående 
känner trygghet och känner sig säkra. I en studie av Aguilar-Luzón, Hurtado och Pena-García 
(2015) undersöktes hur ljusfärg och ljusnivå påverkar fotgängares uppfattning av trygghet och 
mående. LED-armaturer och högtrycksnatrium var de armaturer som fanns på gatorna som 
studerades. Med över 250 deltagare kom studien fram till att gator som var jämnt belysta, med 
en hög ljusnivå och en vit ljusfärg uppfattades som tryggast.  

 Fönster och utsikt 
En viktig anledning till att ha fönster är för utsikten, den direkt visuella och omedelbara 
kontakten till utemiljön. Att kunna iaktta omgivningen, orientera oss och för att kunna följa 
väder och tid (Szybinska Matusiak, 2014). Stress har en stor påverkan på många människor och 
i människors stresshantering relaterar många till sin miljö. Direkt uppmärksamhet mot sin 
omgivning är en viktigt psykologisk resurs för att hantera sin stress och naturliga miljöer har 
därför en kraftfull roll. Av erfarenhet har det visats att tillgång till en naturlig miljö kan minska 
stressen men också hjälpa till med återhämtning och förebygga stress samt 
koncentrationsförmåga och medkänsla (Kaplan, 1995). Det har även visats att patienter som 
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har tillgång till fönster med en naturmiljö hade en kortare sjukhusvistelse. I studien förde även 
sjuksköterskor anteckningar och det visade sig att patienter som hade en fasad som utsikt hade 
en mer negativ sjukhusvistelse. Den andra patientgruppen som hade utsikt mot en naturmiljö 
med träd hade en mer terapeutisk upplevelse av sin sjukhusvistelse. Studien uppmuntrar att 
vid planering av byggnation av ett sjukhus ska patienters utsikt finnas med i beräkningen 
(Ulrich, 1984). En annan studie undersökte kopplingen mellan utsikt och bländning och om det 
är beroende på typ av utsikt. Experimenten som utfördes testade tre olika utsikter, en naturlig 
miljö, en urban miljö med mycket byggnader och den tredje med en diffus skärm. Resultatet 
visade att bländningen uppfattas som lägre och mindre obehaglig vid en naturlig miljö eller 
intressant miljö som utsikt (Tuaycharoen & Tregenza, 2007). Med det i åtanke finns det vissa 
krav på utsikt i en ny standard som kom ut 2018, ”Dagsljus i byggnader”. Kriterier för hur 
mycket utsikt, hur nära utomhusmiljön bör vara samt att glaset i fönsterna borde ge en neutral 
bild av utsikten är några exempel på kriterier (SIS, 2018). Här kategoriseras typ av utsikt och 
krav specificeras för de olika typerna.   

 Väntrumsupplevelse och ångest 
Väntan i ett väntrum har en påverkan på patienters känslor och uppfattning inför sitt besök. 
Väntrum förknippas oftast som stela och opersonliga, desto längre väntan uppfattas den som 
tråkig och ångestfylld (Catania et al., 2011). Effekten av en lång väntetid i väntrum resulterar 
till en direkt påverkan där ångesten ökar. Har en patient redan ångest inför sitt besök blev hen 
mer påverkad och ångestfylld än om hen inte kände ångest innan (Thu et al., 2015). Ångest kan 
kategoriseras i låg och i hög grad. Låg grad förknippas med ängslan, ängslighet eller oro och 
hög grad förknippas med skräck eller panik (Malmquist, Nordin & Ottosson, 2019). Ångest 
definieras som kroppsliga symtom och psykiska symtom. De kroppsliga symtomen av ångest 
kategoriseras som: symtom av autonom upphetsning samt bröst- och buksymtom. De 
autonoma upphetsning-symtomen definieras som hjärtklappning, svettningar, skakningar och 
torr mun. Bröst- och buksymtom: svårighet att andas, känslan av att kvävas, bröstsmärtor och 
illamående. Mer generella symtom är värmevallningar eller frossa, domning eller stickningar 
och muskelspänningar. De psykiska symtomen relaterar till upplevelse och beteende så som 
rastlöshet, oförmåga att slappna av och svårt att svälja (Korhonen, Pentti, Hartikainen, 
Kivimäki & Vahtera, 2016; Malmquist et al., 2019). 
 
Att känna ångest är en universell erfarenhet och en del av människans tillstånd, men det är inte 

farligt utan kan kännas obehagligt (Noyes & Hoehn-Saric, 1998). En viktig aspekt att förstå är 
skillnaden mellan känslan av ångest och ett ångestsyndrom. En person kan känna sig orolig och 
ångestfull utan att ha ångestsyndrom eller en diagnos (Harris & White, 2013; Noyes & Hoehn-
Saric, 1998). En normal reaktion av ångest kan vara i form av hot om döden (t.ex. få en 
livshotande sjukdom), förlust (separation), handlingar som påverkar samvetet eller känna hot 
mot sin trygghet eller sin självkänsla (t.ex. uppträda inför publik eller känna rädsla för en 
tentamen). Hjärtsvikt, astma, endokrina rubbningar samt beroendeskapande medel kan skapa 
eller ge upphov till de kroppsliga ångestsymtomen. De psykiska symtomen kan antingen vara 
primära eller sekundära. Primära menas med att inte vara medveten om vad som har triggat 
ångesten och vara rädd i onödan, de sekundära är t.ex. depression eller schizofreni (Malmquist 
et al., 2019). 

 Behandling av ångest 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) brukar vara den första behandlingen som föreslås till patienter 
lidande av ångest. En annan sorts terapi kallas Acceptance and commitment therapy (ACT) som 
fungerar annorlunda än KBT. I ACT betonas att sammanhang och funktionen av tankar och 
känslor ska vara målet för förändring än deras frekvens, form eller validitet. I en studie visade 
att ACT var effektiv som behandling både individuellt och i grupp (Swain, Hancock, Hainsworth 
& Bowman, 2013). 
 
Ett annat, ganska vanligt sätt att behandla ångest är med mediciner som t.ex. selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som är antidepressiva läkemedel. Det är en grupp 
läkemedel som har varit ett viktigt framsteg när det kommer till säkerhet och tolerans jämfört 
med andra mediciner. Med SSRI har behandlingen kunnat förlängas till instanser som inte 
specialiserar sig inom psykiatrin. Tillgången till medicinen blir bättre och inte behöva söka 
specialistvård (Popovic, Vieta, Fornarno & Perugi, 2015). I en studie behandlades patienter som 
led av både depression och ångest under 6 månader med SSRI för att studera biverkningarna. 
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Biverkningarna kan likna symtomen vid en depression eller ett ångestsyndrom vilket kan göra 
det svårt att utvärdera. Resultatet visade att 15-25 % av deltagarna hade biverkningar så som 
svårt att vara uppmärksam, glömska, mental bromsning, apati och svårt att hitta ord (Popovic 
et al., 2015). Eftersom ljusterapi är en effektiv behandlingsform för depression samt att både 
ångest och depression behandlas med samma läkemedel har ljusterapi även föreslagits och 
provats för att behandla ångest (Youngstedt, Kline, Ginsberg, Zielinski & Hardin, 2011). 

 Bright Light Treatment 
Hur människan påverkas av ljus har studerats mycket. Forskning med Bright Light Treatment 
(BLT) eller ljusterapi har gjorts inom olika områden. För att t.ex. lindra Seasonal Affective 
Disorder (SAD), påverkan på hur människor öppnar sig för varandra men även vakenhet och 
vitalitet hos kontorsarbetare (Smolders, de Kort & Cluitmans, 2012). Ljusare miljöer har visat 
att patienter har öppnat sig inför sitt vårdbesök med läkare främst när det gäller känsliga 
samtal. Resultaten studerades och jämfördes beroende om det var ljust respektive mörkt i 
patientrummet. Även att läkaren uppfattas som trevligare och mer sympatisk i ett ljusare rum 
(Okken et al., 2013). Ökad ljusexponering och socialinteraktion kan ha en koppling. Tidigare 
forskning föreslår att ljus kan påverka beteende och ha en positiv påverkan på humör hos friska 
individer (Aan het Rot, Moskowitz & Young, 2008).  BLT är en effektiv, väl accepterad och väl 
tolererad terapiform men underskattad och bör användas mer av psykiatriker och 
allmänvårdare (Pail et al., 2011). 
 
När det kommer till ljusnivåer i behandling av SAD har de visats att en ljusexponering på 1000 
lux under ca 5 timmar under dagen har positivt associerats med ett bra humör (Aan het Rot et 
al., 2008). Samt en kort men intensiv ljusexponering på 1000 lux under dagtid har även visat 
en påverkan på ökad vakenhet och vitalitet hos kontorsarbetare i jämförelse med 200 lux 
(Smolders et al., 2012). Att behandla ångest med ljusterapi har studerats tidigare, men mest 
fokus har legat på om behandlingen kan ha effekt på personer med depression. Tidigare studier 
med ljusterapi i behandling mot ångest har gett olika utfall i resultaten. I en studie som gjordes 
under fem dagar med 3000 lux som behandling, visade ha en stabil och signifikant skillnad på 
ångestsymtom. Deltagarna var mellan 18-30 år och 60-75 år, där alla hade små symtom av 
ångest (Kripke & Youngstedt, 2007).  En annan studie som gjordes på unga vuxna under en fyra 
veckors period med också 3000 lux som behandling jämfört med placebo visade ingen 
signifikant skillnad. Deltagarna uppskattade ljusbehandlingen för psykisk ångest (Youngstedt 
et al., 2011). 
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3 Metod och genomförande 
Studien utgjordes med en förstudie där kvalitativa och kvantitativa metoder användes samt en 
kvantitativ experimentstudie. Förstudien utfördes för att få en uppfattning om hur väntrum och 
dess belysning kan vara utformad. Ett experiment genomfördes för att se om belysningsstyrka 
är en faktor till att minska känslan av ångest, om fönster kan ha en påverkan samt hur ljuset 
upplevs med olika ljusnivåer.  
 
PERCIFALs observationsformulär (Klarén, 2011) är framtagen för att analysera 
rumsutformning och ljus. Därav användes det för analysering av den visuella upplevelsen samt 
för dokumentation av armaturer och ljuskällor till förstudien, vilket gör den kvalitativ. För att 
ta reda på hur patienter mått de senaste två veckorna och jämföra dessa med 
experimentdeltagarna användes en enkät som utgick från Generalized Anxiety Disorder (GAD-
7) (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006). GAD-7 är ett kort självskattningsformulär på sju 
frågor, för att snabbt kunna utvärdera generaliserat ångestsyndrom. För att undersöka hur 
ljuset i rummet upplevdes användes vissa frågor från Küller och Wetterberg (1993) (i den här 
rapporten benämnd som belupp). Frågorna var anpassade där enbart fem frågor har använts 
(se Bilaga 1). Enkäterna är formulerade med fasta svarsalternativ som gör att det även blir en 
kvantitativ metod. 
 
Experimentmetoden bestod också av en enkät, som även gör denna kvantitativ. Enkäten utgår 
från GAD-7 och belupp samt Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) (Watson, 
Tellergen & Clark, 1988) (se Bilaga 2). PANAS är en validerad enkät som används för att 
utvärdera ett känslotillstånd, som användes för att se om deltagarna upplevde känslan ångest, 
just nu. Fyra frågor adderades till enkäterna som berör hur de brukar känna i ett väntrum, hur 
många gånger de besöker ett väntrum per år, hur de verkligen kände under experimentet samt 
vilket väntrum de upplevde som obehagligast (se Bilaga 2). För att deltagarna ska ha en känsla 
av ångest när experimentet utförs har en metod av Mayer, Allen och Beaurgard (1995) använts. 
Metoden är utformad för att framställa en känsla med hjälp av musik tillsammans med 
vinjetter. 
 
Enkäter och vinjetter på engelska översattes från engelska till svenska och av en oberoende 
person tillbaka till engelska igen, detta för att säkerställa att översättningen blivit korrekt och 
behållit validiteten. 

 Förstudie – fältmätningar i två verkliga väntrum 
Syftet med förstudien var att skapa en grund med representativa värden avseende 
belysningsstyrka till experimentets ljusscener och rumsutformning gällande möblering och 
storlek. Förstudien innehöll visuella utvärderingar och fysikaliska mätningar. Enkäter 
lämnades tillsammans med en svarslåda i väntrummen, så att patienter frivilligt fick välja om 
de ville fylla i och svara på dem. Två väntrum besöktes och analyserats dagtid under 
primärvårdens öppettider. Väntrum från Läkarhuset Väster (vårdcentral) och 
Kvinnohälsovården Väster (mödravårdscentral) är de väntrum som besöktes för att de skiljer 
sig i rumsutformning, storlek samt tillgång till fönster och utsikt. Förstudien började med att 
författarna fyllde i PERCIFALs observationsformulär.  
 
Patienter i de analyserade väntrummen fick möjlighet att svara på en enkät (se Bilaga 1). En 
kort presentation om studien och studiens syfte förklarades via en skylt monterad på 
svarslådan. Deltagandet var högst frivilligt och patienternas svar var anonyma. Enkäten var 
näst intill identisk med Enkät 1 som experimentdeltagarna fick svara på. Det placerades 50 
stycken enkäter i väntrummen med ett svarsdeltagande på 5 stycken från väntrummet i 
Läkarhuset Väster, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 10%. 
 
Mätningar gjordes med spektrometer (Lighting Passport) från ASENSETEK. Representativa 
mätpunkterna hade planerats i förväg då författarna hade viss förkunskap om rummet t.ex. 
gällande storlek, möblering samt fönster och utsikt. Medelbelysningsstyrka (Emed), 
färgtemperatur (CCT) och spektralfördelning mättes horisontellt och vertikalt. De vertikala 
mätpunkterna mättes som cylindrisk belysningsstyrka (Ev,z) d.v.s. i fyra olika riktningar på 1,20 
meters höjd (Franzell, 2013). Mätningen av cylindrisk belysningsstyrka gjordes för att 
människor väldigt sällan har endast en blickriktning. De horisontella mätpunkterna mättes på 
1,20 meters höjd. 
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Samma mätpunkter användes till vertikala och horisontella med ett par tillägg på de 
horisontella. Rådata från mätningarna behandlades i Microsoft Excel och PERCIFAL 
sammanställdes i en beskrivande text (se Bilaga 3 för Läkarhuset Väster & Bilaga 4 för 
Kvinnohälsovården Väster). 

3.1.1 Läkarhuset Väster 
Första väntrummet är en vårdcentral i centrala Jönköping. Rummet hade inga fönster med 
dagsljusinsläpp utan mot korridorerna som är belägna utanför rummet. Rummet har bara 
artificiell belysning i form av sex stycken 60x60 armaturer som troligtvis var bestyckade med 
kompaktlysrör. Rummets väggar, golv och tak bestod av ljusa ytfärger. Möbleringen bestod av 
mörkblå fåtöljer och vita bord. Belysningen var dämpad och bidrog till att ljusnivån kändes låg 
och ljusfärgen uppfattades solkig (se Bilaga 3 för utförligare analys). Mätningen och 
PERCIFALs observationsformulär påbörjades den 28/2 2019 klockan 09:02 och tog cirka en 
timme. Patienterna hade möjlighet att fylla i enkäterna mellan den 28/2 till den 1/3. 25 stycken 
enkäter lämnades och fem enkäter hade fyllts i. 
 
Totalt mättes tolv punkter horisontellt och åtta punkter vertikalt (se Figur 1). Emed horisontellt 
uppmättes till 23 lux och belysningsstyrkans jämnhet (U0) låg på 0,53 samt ett CCT medelvärde 
på 2485 K. Emed vertikalt uppmättes till 18 lux och ett U0 på 0.62 samt ett CCT medelvärde på 
2484K (se Tabell 1 för samtliga mätpunkters värden). Spektralfördelning i rummet toppar i det 
mellan- och långvågiga delen av spektrumet både horisontellt och vertikalt (se Figur 2). 
 

Figur 1. Mätpunkter och armaturplacering i Läkarhuset 
Västers väntrum. Fönster utan dagsljusintag. 

Figur 2. Dokumentation av sammanställd 
spektralfördelning från samtliga mätningar (EH, EV,Z) i 
Läkarhuset Västers väntrum. 

Tabell 1. Horisontell (EH) & vertikal cylindrisk 
(EV,Z) mätpunktsvärden i belysningsstyrka. 

Mätpunkt Belysningsstyrka (lux) CCT (K)

EH 1 23 2487

EV,Z 1 23 2512

EH 2 25 2520

EV,Z 2 28 2539

EH 3 25 2554

EV,Z 3 22 2492

EH 4 14 2442

EV,Z 4 13 2445

EH 5 12 2392

EV,Z 5 12 2413

EH 6 13 2441

EV,Z 6 11 2422

EH 7 19 2462

EV,Z 7 17 2513

EH 8 21 2453

EV,Z 8 18 2541

EH 9 29 2510

EH 10 30 2583

EH 11 31 2478

EH 12 30 2500

Läkarhuset Väster
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3.1.2 Kvinnohälsovården Väster 
Det andra väntrummet var en mödravårdscentral som ligger i centrala Jönköping. Rummet 
hade fönster som vetter mot öst och artificiell belysning som bestod av tre stycken 
väggarmaturer (se Figur 3), som var bestyckade med kompaktlysrör. Väggarna hade en grön 
ytfärg, taket var vitt och golvet ljusgrått. Möbleringen bestod av lila och gröna soffor med ljusa 
träbord. Ljuset i rummet kommer mestadels från dagsljuset och bidrog till att rummet 
uppfattades som ljust, klart och stort (se Bilaga 4 för utförligare analys). Mätningen och 
PERCIFALs observationsformulär påbörjades den 28/2 2019 klockan 10:10 och tog cirka en 
timme. Patienterna hade möjlighet att fylla i enkäterna mellan den 28/2 till den 1/3. Det 
lämnades 25 stycken enkäter dock fylldes inga enkäter i. 
 
Totalt mättes 13 punkter horisontell och 11 punkter vertikala (se Figur 3). Emed horisontellt 
uppmättes till 358 lux och ett U0 på 0.37 samt medelvärdet för CCT var 4971K (se Tabell 2 för 
mätpunkternas värden). Spektralfördelningen har toppar i det mellanvågiga spektrumet (se 
Figur 4). En mätpunkt i den horisontella mätningen hade direkt solljus och uppkom till 4700 
lux, detta värde är betydligt högre än resterande värden. Spektrometern blir inte tillförlitlig vid 
för höga värden, därför är inte detta värde med i sammanställningen av Emed horisontellt. 

 
 

Figur 3. Mätpunkter och väggarmaturplacering i 
Kvinnohälsovården Västers väntrum. 

Figur 4. Dokumentation av sammanställd 
spektralfördelning från samtliga mätningar (EH, EV,Z) i 
Kvinnohälsovården Västers väntrum. 

Tabell 2. Horisontell (EH) & vertikal cylindrisk 
(EV,Z) mätpunktsvärden i belysningsstyrka. 

Mätpunkt Belysningsstyrka (lux) CCT (K)

EH 1 597 4315

EV,Z 1 1248 4785

EH 2 843 4667

EV,Z 2 19402* 5160

EH 3 4704* 5345

EV,Z 3 15650* 5092

EH 4 278 6756

EV,Z 4 507 6142

EH 5 229 4851

EV,Z 5 352 4996

EH 6 1067 5327

EV,Z 6 19838* 5263

EH 7 240 5175

EV,Z 7 536 4949

EH 8 268 5556

EV,Z 8 615 5037

EH 9 171 4516

EV,Z 9 256 4832

EH 10 165 4580

EV,Z 10 252 4895

EH 11 133 4245

EV,Z 11 215 4534

EH 12 150 4607

EH 13 156 4687

Kvinnohälsovården Väster

N 

*Mätpunkter som inte har räknats med p.g.a. 
höga värden. 
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Figur 6. Vertikal spektralfördelning i 
mitten av rummet, mätpunkter 1, 3, 5 
& 7 (grupp 2). 

Emed vertikalt uppmättes till 498 lux och ett U0 på 0.43 samt medelvärdet för CCT var 5062K 
(se Tabell 2 för mätpunkternas värden). Spektralfördelningen är jämn och toppar i det mellan- 
och långvågiga delarna av spektrumet (se Figur 5 – 7). De vertikala mätningarna har grupperats 
i grupper om tre beroende på hur nära fönstret de mättes. Grupp 1 det vill säga punkterna 2, 4, 
6 och 8 som var intill fönsterna har ett medelvärde på 10 090 lux. Grupp 2, punkterna 1, 3, 5 
och 7 i mitten av rummet har ett medelvärde på 4446 lux och grupp 3, punkterna 9, 10 och 11 
längst in i rummet vid väggen har ett medelvärde på 241 lux. Vid denna mätningen var tre 
värden i direkt solljus och uppgick till över 10 000 lux, dessa värden har inte räknats med i Emed 

vertikal för samtliga punkter. 

 

3.1.3 Sammanfattning av visuell analys 
Anledning till att väntrummen observerades var att de skiljde sig åt både i storlek, utformning 
och belysning. Det var stora skillnader i medelbelysningsstyrka mellan rummen och även i 
färgtemperatur. Även tillgång till fönster och utsikt skiljde sig markant. Upplevelsen av 
väntrummen var också olika från dämpat till lysande och litet till stort. Dessa observationer låg 
till grund för experimentrummets utformning vid möblering, färgsättning och storlek.  
Observationerna låg även till grund för två av ljusscenariornas värden. För en utförligare och 
mer detaljerad analys av PERCIFAL i väntrummen (se Bilaga 3 & 4). 

 Experiment 
Experimentet genomfördes i ett belysningslabb (E1119) på Tekniska högskolan i Jönköping. I 
belysningslabbet simulerades väntrum enligt tidigare analyser från förstudien. Förberedelser 
genomfördes genom att beräkna och mäta ut Emed (med spektrometern Lighting Passport) för 
att efterlikna mätningarna från resultaten av den horisontella belysningsstyrkan (EH) och 
färgtemperatur i väntrummen. 

 Experimentell situation 
Laborationssalen var utrustad med Zumtobel Groups styrsystem och appen LITECOM har 
använts vid programmeringen. För att dagsljuset inte skulle påverka har gardinerna varit 
fördragna i experimentrummet. Armaturerna som användes i experimentet kom från 
Zumtobel. Den ena armaturen var MELLOW LIGHT infinity EA (LI1) som är en tunable-white 
armatur med en färgtemperatur från 3000K till 6000K. Armaturen hade en direkt/indirekt 
ljusfördelning. Den andra armaturen var PANOS Infinity R200H (LI2), en tunable-white 
armatur med färgtemperatur från 2700K till 6500K med en direkt ljusfördelning (se Figur 8 
för armaturplacering och Bilaga 5 för armaturförteckning). 
 
För att bygga upp väntrumskänslan utifrån förstudien skärmades laborationssalen av med grå 
skärmväggar och gick från 52kvm till 23kvm i storlek och hade en takhöjd på 3.1m (se Figur 8). 
Väggen som inte skärmats av var vit, likaså fönsterkarmarna, taket och gardinerna. Golvet 
bestod av en mörkgrå linoleummatta. Rummet möblerades sedan utifrån förstudiens 
observationer (se Figur 9). Två stycken mörkgrå 3-sitssoffor placerades mitt emot varandra 
intill fönstret med ett rektangulärt träbord i mitten med en krukväxt. Vid ingångens högra sida 
fanns det två stycken koboltblå fåtöljer och till vänster stod det ett vitt fyrkantigt bord med 
tidningar och med en högtalare samt en grön växt på golvet bredvid. 
 
 
 

Figur 5. Vertikal spektralfördelning 
vid fönster, mätpunkter 2, 4, 6 & 8 
(grupp 1). 

Figur 7. Vertikal spektralfördelning 
intill väggen, mätpunkter 9, 10 & 11 
(grupp 3). 
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Mätningar gjordes med spektrometer (Lighting Passport) från ASENSETEK. Representativa 
mätpunkter planerades efter möblernas placering (se Figur 9). Medelbelysningsstyrka (Emed), 
färgtemperatur (CCT) och spektralfördelning mättes horisontellt och vertikalt. De vertikala 
mätpunkterna mättes som cylindrisk belysningsstyrka d.v.s. i fyra olika riktningar på 1,20 
meters höjd (Franzell, 2013). Mätningen av cylindrisk belysningsstyrka gjordes för att 
människor väldigt sällan har en enda blickriktning. De horisontella mätpunkterna mättes på 
1,20 meters höjd. Samma mätpunkter användes till vertikala och horisontella med ett par tillägg 
på de horisontella. Totalt mättes tio punkter horisontellt och åtta punkter vertikalt (se Figur 9). 
De horisontella värdena från Läkarhuset Väster och Kvinnohälsovården Väster var 
utgångspunkt för de två ljusscenarion med låg belysningsstyrka, därefter programmerades två 
ljusscenarion till med hög belysningsstyrka. De två ljusscenariorna med höga belysningsstyrkor 
utgår från Aan het rot et al. (2008) och Smolders et al. (2012) studier. Deras studier är utförda 
i kontorsmiljö men anses vara applicerbara i detta experiment för väntrumsmiljö. Då Smolders 
et al. (2012) använts sig av en hög och en låg belysningsstyrka anses deras studie vara relevant. 
Aan het rot et al. (2008) studie har fokuserat på SAD vilket också känns relevant för denna 
studie. 
 
Under experimentets gång användes även illuminance loggers (Yo-Yo multiloggers från Grant 
instruments) för kontinuerlig mätning av belysningsstyrkan var femte minut för ljusscenerna. 
Logger 1 placerades på ett bord vid fönstret och Logger 2 placerades på ett bord längre in i 
rummet (se Figur 9). Mätningarna visade att det inte hade någon avgörande skillnad på 

belysningsstyrka under experimentets gång (se Bilaga 6). 
  

LI1 LI1

LI1 LI1

LI2 LI2

LI2LI2LI2

Figur 8. Planritning med armaturplacering & littrering av armaturer i 
experimentrummet E1119 samt kontrollrum. 

Kontrollrum 

E1119 
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Figur 9. Möblering & mätpunkter i experimentrummet E1119 samt placering av logger 1 & 2. 
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3.3.1 Väntrum 1a (låg/ej utsikt) 
Armaturerna som användes i ljusscenen var fyra stycken MELLOW LIGHT infinity EA (LI1) (se 
Figur 8 för planritning). Väntrummet utformades med utgångspunkt från väntrummet i 
Läkarhuset Väster. Detta väntrum hade inga fönster och därför var gardinerna fördragna vid 
programmering och experiment. Den horisontella medelbelysningsstyrkan uppmättes till 59 
lux, U0 på 0.55 och färgtemperaturen är 2919K. Emed vertikalt uppmättes till 18 lux, U0 på 0.64 
och en färgtemperatur på 2827K (se Tabell 3 för samtliga värden av mätpunkterna, se Figur 10 
& 11 för ljusscenen samt se Figur 12 för spektralfördelning). Ljusscenariot programmerades 
utifrån mätningar från Läkarhuset Väster, men en lägre medelbelysningsstyrka på 23 lux och 
varmare färgtemperatur på 2485K var ej genomförbart med styrsystemet som användes. 
Armaturernas ljusstyrka var på lägsta möjliga nivå och likaså färgtemperaturen. 
 

  

Figur 10. Dokumentation av ljusscen 1a (låg/ej utsikt) i experimentrum.  

Figur 11. Dokumentation av ljusscen 1a (låg/ej utsikt) i 
experimentrum. 

Tabell 3. Horisontell (EH) & vertikal cylindrisk 
(EV,Z) mätpunktsvärden i belysningsstyrka (se 
Figur 9 för punktplacering). 

Figur 12. Dokumentation av sammanställd 
spektralfördelning från samtliga mätningar (EH, EV,Z) i 
väntrum 1a (låg/ej utsikt). 

Mätpunkt Belysningsstyrka (lux) CCT (K)

EH 1 33 2893

EV,Z 1 15 2789

EH 2 62 2915

EV,Z 2 12 2796

EH 3 57 2963

EV,Z 3 19 2832

EH 4 70 2914

EV,Z 4 18 2825

EH 5 77 2909

EV,Z 5 16 2814

EH 6 66 2912

EV,Z 6 20 2851

EH 7 57 2922

EV,Z 7 24 2867

EH 8 56 2919

EV,Z 8 22 2845

EH 9 72 2922

EH 10 45 2923

Väntrum 1a (låg/ej utsikt)
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3.3.2 Väntrum 2a (låg/utsikt) 
Armaturerna som användes var fyra stycken MELLOW LIGHT infinity EA (LI1) (se Figur 8 för 
planritning). Detta väntrum utgick från Kvinnohälsovårdens väntrum som hade tillgång till 
fönster därav var gardinerna ej fördragna. Emed horisontellt uppmättes till 315 lux, U0 på 0.49 

och färgtemperaturen är 4989K. Emed vertikalt uppmättes till 90 lux, U0 på 0.70 och en 
färgtemperatur på 4893K (se Tabell 4 för samtliga mätpunkters värden samt se Figur 13 för 
spektralfördelning). Ljusscenariot har programmerats utifrån mätningar från 
Kvinnohälsovården Väster men en exakt horisontell Emed på 358 lux var ej genomförbart inom 
tidsramen och då författarna ansåg att en skillnad på 43 lux var godtagbart (se Figur 14 och 15 
för ljusscenen). 

 

  

Figur 15. Dokumentation av ljusscen 2a (låg/utsikt) i 
experimentrum. 

Figur 14. Dokumentation av ljusscen 2a (låg/utsikt) i experimentrum. 

Tabell 4. Horisontell (EH) & vertikal cylindrisk 
(EV,Z) mätpunktsvärden i belysningsstyrka (se 
Figur 9 för punktplacering). 

Figur 13. Dokumentation av sammanställd 
spektralfördelning från samtliga mätningar (EH, EV,Z) i 
väntrum 2a (låg/utsikt). 

Mätpunkt Belysningsstyrka (lux) CCT (K)

EH 1 155 5010

EV,Z 1 78 5017

EH 2 313 5021

EV,Z 2 63 4993

EH 3 315 5001

EV,Z 3 93 4970

EH 4 364 5004

EV,Z 4 86 4901

EH 5 410 4980

EV,Z 5 86 4858

EH 6 370 4951

EV,Z 6 103 4797

EH 7 305 4954

EV,Z 7 103 4788

EH 8 298 4967

EV,Z 8 103 4823

EH 9 376 4995

EH 10 247 5004

Väntrum 2a (låg/utsikt)
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3.3.3 Väntrum 1b (hög/ej utsikt) 
Ljusscenariot har programmerats utifrån Aan het Rot et al. (2008) och Smolders et al. (2012) 
studier där de använde 1000 lux, vilket var riktvärde för den horisontella Emed. De armaturer 
som använts var fyra stycken MELLOW LIGHT infinity EA (LI1) och fem stycken PANOS 
infinity R200H (LI2) (se Figur 8 för planritning). PANOS infinity R200H (LI2) adderades för 
att kunna uppnå en högre belysningsstyrka då MELLOW LIGHT infinity EA (LI1) endast 
uppnådde ca 500 lux.  Gardinerna var även fördragna för att efterlikna Läkarhuset Västers 
väntrum. Emed horisontellt uppmättes till 935 lux, U0 på 0.70 och färgtemperaturen är 2745 K. 
Emed vertikalt uppmättes till 202 lux, U0 på 0.62 och en färgtemperatur på 2772K (se Tabell 5 
för samtliga mätpunkters värden, se Figur 16 & 17 för ljusscenen samt se Figur 18 för 
spektralfördelning). Programmering av en exakt medelbelysningsstyrka (1000 lux) var ej 
genomförbart inom tidsramen för experimentförberedelserna. 

 

  

Figur 16. Dokumentation av ljusscen 1b (hög/ej utsikt) i experimentrum. 

Figur 17. Dokumentation av ljusscen 1b (hög/ej utsikt) i 
experimentrum. 

Tabell 5. Horisontell (EH) & vertikal cylindrisk 
(EV,Z) mätpunktsvärden i belysningsstyrka (se 
Figur 9 för punktplacering). 

Figur 18. Dokumentation av sammanställd 
spektralfördelning från samtliga mätningar (EH, EV,Z) i 
väntrum 1b (hög/ej utsikt). 

Mätpunkt Belysningsstyrka (lux) CCT (K)

EH 1 653 2720

EV,Z 1 125 2781

EH 2 1085 2730

EV,Z 2 148 2753

EH 3 1101 2710

EV,Z 3 230 2791

EH 4 1126 2746

EV,Z 4 220 2781

EH 5 1101 2779

EV,Z 5 197 2774

EH 6 840 2800

EV,Z 6 240 2747

EH 7 800 2745

EV,Z 7 229 2772

EH 8 801 2733

EV,Z 8 224 2784

EH 9 1046 2763

EH 10 797 2719

Väntrum 1b (hög/ej utsikt)



 

22 

3.3.4 Väntrum 2b (hög/utsikt) 
Ljusscenariot programmerades utifrån Aan het Rot et al. (2008) och Smolders et al. (2012) 
studier där de använde 1000 lux, vilket var riktvärdet för den horisontella Emed. Armaturerna 
som användes var fyra stycken MELLOW LIGHT infinity EA (LI1) och fem stycken PANOS 
infinity R200H (LI2) (se Figur 8 för planritning). Gardinerna var öppna för att efterlikna 
Kvinnohälsovården Västers väntrum. Emed horisontellt uppmättes till 915 lux, U0 på 0.64 och 
färgtemperaturen är 4994 K. Emed vertikalt uppmättes till 215 lux, U0 på 0.65 och en 
färgtemperatur på 4896K (se Tabell 6 för samtliga värden av mätpunkterna, se Figur 19 & 20 
för ljusscenen samt se Figur 21 för spektralfördelning). Programmering av en exakt Emed (1000 
lux) var ej genomförbart inom tidsramen för experimentförberedelserna. 
 

  

Figur 19. Dokumentation av ljusscen 2b (hög/utsikt) i experimentrum. 

Figur 20. Dokumentation av ljusscen 2b (hög/utsikt) i 
experimentrum. 

Tabell 6. Horisontell (EH) & vertikal cylindrisk 
(EV,Z) mätpunktsvärden i belysningsstyrka (se 
Figur 9 för punktplacering). 

Figur 21. Dokumentation av sammanställd 
spektralfördelning från samtliga mätningar (EH, EV,Z) i 
väntrum 2b (hög/utsikt). 

Mätpunkt Belysningsstyrka (lux) CCT (K)

EH 1 586 5049

EV,Z 1 141 5011

EH 2 988 5047

EV,Z 2 166 5020

EH 3 1051 4992

EV,Z 3 226 4940

EH 4 1088 5006

EV,Z 4 215 4918

EH 5 1058 4978

EV,Z 5 209 4868

EH 6 867 4954

EV,Z 6 234 4762

EH 7 799 4953

EV,Z 7 258 4819

EH 8 807 4951

EV,Z 8 275 4839

EH 9 1065 5002

EH 10 843 5012

Väntrum 2b (hög/utsikt)
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3.3.5 Kontrollrum 
Ett kontrollrum användes mellan ljusscenerna för att deltagarna skulle avvänja sig från 
ljusscenerna och ha samma utgångspunkt i en kontrollerad miljö (se Figur 22). Den befintliga 
belysningen användes och bestod av fyra 60x60 armaturer som var bestyckade med fyra 
stycken T5- lysrör från Philips. Fyra punkter mättas horisontellt på bordet i rummet och en Emed 
på 808 lux och en färgtemperatur 2712K uppmättes. 

 

 Framkalla ångest 
För att försöka framkalla ångest hos deltagarna användes musik tillsammans med vinjetter 
under experimentets gång. Vid val av musik har författarna utgått från Mayer et al. (1995). En 
viktig aspekt var att musiken skulle vara instrumental och helst inte igenkännlig, då deltagarna 
hade kunnat förknippa musiken till en annan känsla än ångest. Mayer et al. (1995) hittade sina 
vinjetter från annan litteratur men skrev även några själva. Två av deras vinjetterna används i 
denna studie på grund av att de kändes relevanta och skulle kunna ge deltagarna ångest. De 
andra två skrevs av författarna själva och var utformade för att kunna ha möjligheten att 
påverka många olika människor som kunde tänkas delta i experimentet. Då författarna antog 
att majoriteten av deltagarna skulle vara studenter skrevs de två vinjetterna angående 
högskolestudier.  För att undvika bias hade musiken och vinjetterna en randomiserad 
presentationsordning (Patel & Davidson, 2011) även mellan varandra (se Tabell 7).   
 

3.4.1 Musik 

- Prelude from Psycho, Herrmann (1960). (M1) 

- The Mad House from Psycho, Herrmann (1960). (M2) 

- Halloween, Ives (1906). (M3) 

- The Gentle Hum of Anxiety, Reznor & Ross (2010). (M4) 

Tabell 7. Randomiserad presentationsordning för musik (M) & vinjetter (V), grupp 4 
var inga deltagare anmälda. 

Figur 22. Dokumentation av kontrollrum. 

Väntrum 1a

(låg/ej utsikt)

Väntrum 2a

(låg/utsikt)

Väntrum 1b

(hög/ej utsikt)

Väntrum 2b

(hög/utsikt)

Grupp 1 M3 & V1 M1 & V3 M4 & V2 M2 & V4

Grupp 2 M1 & V3 M3 & V2  M2 & V4 M4 & V1

Grupp 3 M1 & V2 M2 & V1 M3 & V4 M4 & V3

Grupp 4 M3 & V1 M1 & V4 M2 & V3 M4 & V2

Grupp 5 M2 & V3 M4 & V4 M1 & V2 M3 & V1

Grupp 6 M2 & V3 M1 & V2 M3 & V1 M4 & V4

Grupp 7 M2 & V4 M3 & V1 M1 & V3 M4 & V2

Grupp 8 M4 & V3 M1 & V4 M3 & V2 M2 & V1
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3.4.2 Vinjetter 

- ”Du simmar i en mörk sjö och något stort stryker mot ditt ben.” (V1) 

- “Du har en mardröm om att någon jagar dig och du faller ner i ett bottenlöst hål.” (V2) 

- ”Du har en tentamen imorgon som du inte hunnit studera till.” (V3) 

- ”Du ska hålla i en presentation som du förberett på svenska, men en timme innan får 

du reda på att den ska hållas på engelska.” (V4) 

3.4.3 Etik och lagar angående forskning med människor 
Med tanke på att experimentet har i syfte att försöka påverka experimentdeltagare psykiskt är 
det relevant att diskutera etik och moral inom forskning samt hänvisa till Lag om etikprövning 
av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Syftet med en sådan lag är för att skydda 
människor vid forskning och att förstå innebörden med samtycke. Dock omfattas inte 
examensarbete på högskolenivå i lagen vilket innebär att denna studie inte behövde en 
etikprövning. Författarna var medvetna om att försöka påverka människor psykiskt kan vara 
svårt att styra och då författarna inte vill skada någon av deltagarna har försiktighetsåtgärder 
vidtagits. Deltagandet var högst frivilligt och uppmanande till avbrytande om deltagarna kände 
obehag. Dessa åtgärder innebar att informera deltagarna innan och på plats innan experimentet 
påbörjades vad som skulle hända utan att påverka resultatet. Deltagarna svarade också på en 
enkät (GAD-7) innan experimentet och om någon av deltagarna hade fått ett oroväckande högt 
tal hade författarna diskuterat med deltagaren om att möjligtvis inte delta i experimentet. 

 Deltagare 
Anmälan till experimentet skickades ut via ett evenemang på Facebook cirka en vecka innan 
experimentet och även ett utskick från avdelningen Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap 
till ljusdesign-studenter i årskurs 1 och 2 skickades ut två dagar innan.  Deltagarantalet blev 24 
stycken, 16 kvinnor och 8 män. Dessa var slumpmässigt utvalda personer både studenter och 
yrkesverksamma i åldersspann på 18–39 år (se Tabell 8). Deltagarna fick ange med olika 
ålderspann för att känslan av anonymitet skulle bli starkare. 

 Genomförande 
Experimentet utfördes den 6 – 8 mars 2019, med en grupp på 2-8 deltagare per tidpunkt. 
Tiderna att välja på var klockan 09:oo, 12:00 och 15:00 den 6 och 7 mars, samt klockan 09:00 
och 12:00 den 8 mars. Den 7 mars klockan 09:00 är utesluten då inga deltagare var anmälda 
(se Tabell 10). Innan experimentet startades samlades deltagarna i ett kontrollrum (E1118) där 
de fick en genomgång om hur experimentet skulle gå till (se Bilaga 7 för manus). Innan de 
besökte första väntrummet fyllde de i den första enkäten och gick sedan samtidigt in till 
väntrummet. När en deltagare har fyllt i sin enkät för ett väntrum gick hen ut till 
kontrollrummet igen, för att sedan gå gemensamt in till nästa detta för att efterlikna en riktig 
väntrumsmiljö (se Tabell 9). 
 
Ett manus skrevs och lästes upp för deltagargrupperna med beskrivning av studien och hur 
experimentet skulle gå till (se Tabell 9). Manuset utgick från Marzillers & Davey (2005) studie 
där de använde sig av Mayer et al. (1995) sätt att förklara hur experimentet kommer gå till och 
vad deltagarna ska göra under denna tid. Även regler och uppmanande till avbrytande av 
experimentet ifall deltagarna skulle känna obehag (se Bilaga 7). Deltagarna fick inte använda 
sina mobiler, inte prata med varandra eller dricka kaffe eller annan koffeindryck under 
experimentets gång. Regler implementerades för att få en kontrollerad miljö. I kontrollrummet 
fick de prata med varandra, där bjöds det även på vatten till samtliga experimentgrupper och 
varje deltagare fick med sig en gåva som tack för deltagandet. Experimentet tog cirka 40 
minuter att genomföra.  

Ålder 18-29 30-39

Kvinna 13 3

Man 7 1

Tabell 8. Antal & ålder på deltagarna. 
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Deltagarna upplevde alla fyra ljusscenarion där varje ljusscenario var cirka sju minuter, under 
fem minuter fick deltagarna besvara Enkät 2 om hur de har upplevt sin potentiella ångest och 
hur de upplevde belysningen i rummet (se Bilaga 2). Till varje ljusscenario blev deltagarna 
ombedda att sitta på en annan plats än tidigare.  Även detta för att efterlikna en väntrumsmiljö 
då sittplatser oftast är beroende av mån av plats.  Deltagargrupperna hade en systematisk 
presentationsordning av ljusscenariorna för att undvika bias (Patel & Davidson, 2011) (se Tabell 

10).  

 Datainsamling och dataanalys 
Studiens datainsamling bestod av empirisk data från enkäter. Varje deltagare besvarade fem 
enkäter vardera. Totalt samlades 120 stycken enkäter in (se Bilaga 2). Svaren från Belupp 
enkäten har en sju gradig skala, där maxvärdet för varje fråga är sju. PANAS-skalan och dess 
svar delas upp i positive affect (PA) och negative affect (NA) med tio ord vardera. Dessa ord 
poängsätts på en skala från väldigt lite/inte alls (1) till väldigt mycket (5) och summeras ihop 
för PA och NA. GAD-7 är en fyra-gradig skala som innehåller sju frågor där svaren graderas inte 
alls (0) till nästan varje dag (3). Sedan summeras svaren ihop till en score som ligger på 0 – 21. 
 
För att analysera insamlade data har rådata behandlats i Microsoft Excel för att sammanställas 
och redovisas i diagram. Programmet IBM SPSS Statistics 25 (Vejde, 2013) är ett verktyg för att 
få fram statistisk data och är en väl använd mjukvara inom olika forskningsområden. IBM SPSS 
Statistics 25 användes för att behandla och analysera den insamlade statistiska data . För att se 
om det finns en signifikant skillnad mellan väntrummen har funktionen ANOVA Repeated 
Measures använts. Funktionen användes för att jämföra data med varandra men även parvis 
för att få fram statistisk signifikanta skillnader. Sannolika skillnader under 5% definieras som 
signifikanta. 

 Trovärdighet 
För att stärka trovärdigheten i den experimentella situationen har de ljusscener med låg 
ljusnivå för väntrummen utvecklats utifrån mätningar av riktiga väntrum. Även de ljusscener 
med höga ljusnivåer har underlag från tidigare studier (Aan het Rot et al., 2008; Smolders et 
al., 2012). Samtliga mätningar har utförts med samma mätinstrument, för att säkerhetsställa 
att värdena inte är beroende av olika instruments kalibrering. Ett annat argument för en hög 
trovärdighet är att en randomiserad presentationsordning av ljusscener, musik och vinjetter 
framtogs för att undvika bias (Patel & Davidson, 2011). Metoden för att framställa känslor hos 
deltagarna har prövats innan, men har blivit anpassad för studiens situation vilket gör den mer 
relevant för denna studie. Deltagarna var ingen homogen grupp utan hade olika 
sysselsättningar. De var i stort sätt i samma åldersgrupp, vilket inte ger lika många olika 
faktorer som kan påverka.  
 
 

Tabell 10. Datum & tid för de olika experimentgrupperna samt den 
randomiserade presentationsordningen för ljusscenariorna. Grupp 4 var 
inga deltagare anmälda. 

Tabell 9. Experimentets ordning. 

Experimentordning

Kontrollrum - två sista frågor

Kontrollrum - manus - enkät 1
Ljusscen - enkät 2

Ljusscen - enkät 2

Ljusscen - enkät 2

Ljusscen - enkät 2

Adaption i kontrollrum

Adaption i kontrollrum

Adaption i kontrollrum

Datum 

& Tid

Väntrum 1a

(låg/ej utsikt)

Väntrum 2a

(låg/utsikt)

Väntrum 1b

(hög/ej utsikt)

Väntrum 2b

(hög/utsikt)

Grupp 1
6 mars

 09:00:00
1 2 3 4

Grupp 2
6 mars

12:00:00
4 1 2 3

Grupp 3
6 mars

15:00:00
3 4 1 2

Grupp 4
7 mars

09:00:00
2 3 4 1

Grupp 5
7 mars

12:00:00
1 2 3 4

Grupp 6
7 mars

15:00:00
4 1 2 3

Grupp 7
8 mars

09:00:00
3 4 1 2

Grupp 8
8 mars

12:00:00
2 3 4 1
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Genom att använda väl validerade och använda enkäter som GAD-7 och PANAS gör att 
resultaten blir mer pålitliga. Belupp är ett väl validerad frågeformulär men som har anpassats 
för studien och frågor som bedömdes vara mest relevanta har använts för att inte skapa 
förvirring hos deltagarna. För analysering av data har IBM SPSS Statistics 25 används. Då 
programmet utvecklats för statistiska analyser är det ett tillförlitligt program för denna studie. 
En faktor som sänker trovärdigheten av resultatet i studien är att det var ett lågt antal patienter 
(n=5) som svarade på enkäten som lades ut i förstudien. Även deltagarantalet (n=24) i 
experimentet kan sänka trovärdigheten i resultatet. En större grupp deltagare och patienter 
hade troligtvis gjort resultatet mer tillförlitligt.  

4 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas resultaten och analyser av den insamlade data från förstudien och 
experimentet. 

 Jämförelse av patienter i Läkarhuset Väster och deltagare i väntrum 
1a (låg/ej utsikt) 
Resultatet av GAD-7 enkäten som både patienter (n=5) och deltagare (n=24) har svarat på var 
en sammanställning av hur de hade känt sig de senaste två veckorna. Medelvärdet för 
patienterna var 9,4 med en standardavvikelse på 5,499. Medelvärdet för deltagarna låg på 8,2 
med en standardavvikelse på 3,86 (se Figur 23). 
 

 
Medelvärdet för patienterna när de svarade om rummet upplevdes som ljust eller mörkt låg på 
5,2 där skalan var ljust (1) och mörkt (7). För tryggt/otryggt blev medelvärdet 2,6 där tryggt var 
1 och otryggt 7. Medelvärdet för hur de upplevde ljusfärgen varm (1) eller kall (7) låg på 3,0. 
Patienternas medelvärde för ej bländande (1)/bländande(7) låg på 1,2. Medelvärdet för om 
belysningen hade en positiv (1) eller negativ (7) påverkan på deras mående låg på 2,2. 
Deltagarnas medelvärde för Väntrum 1a (låg/ej utsikt) (som utgått från Läkarhuset Väster) om 
rummet upplevdes ljust eller mörkt låg på 5,66. Medelvärdet för tryggt eller otryggt låg på 4,7. 
Deltagarnas medelvärde för hur de upplevde ljusfärgen varm eller kall låg på 4,0. För bländande 
låg medelvärdet på 1,45. Medelvärdet för om belysningen hade en positiv eller negativ påverkan 
på deras mående låg på 4,6 (se Figur 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. GAD-score. Diagrammet visar medelvärde & 
standardavvikelse hos patienter (n=5) & deltagare (n=24). 
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4.1.1 Analys 
Det var inte stora skillnader mellan patienter och deltagare i hur de har mått de senaste två 
veckorna men med en större skillnad i standardavvikelse på patienterna. Upplevelsen av 
rummen var i vissa fall väldigt lika. Både patienterna och deltagarna uppfattade rummet som 
mörkt, mer varmt än kallt och ej bländande. Patienterna upplevde att rummet var tryggt och 
hade en positiv påverkan på deras mående medan deltagarna uppfattade väntrum 1a (låg/ej 
utsikt) som otryggt och hade en negativ påverkan på deras mående.  

 Belysningens påverkan på psykiskt välbefinnande  

4.2.1 Positive Affect 
Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan de fyra väntrummen 
(F(3,23)=o,183, p=0,907) när det gällde uppskattningen av positive affect (PA) (se Figur 25). 
För att konstatera att det inte fanns en statistisk signifikant skillnad har parvisa jämförelser 
gjorts mellan de olika väntrummen. Jämförelser visade heller inte en statistisk signifikant 
skillnad mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2a(låg/utsikt) F(1,23)=o,265, p=0,611, mellan 1a(låg/ej 
utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=o,419, p=0,524, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 
2b(hög/utsikt) F(1,23)=o,100, p=0,755, mellan 2a(låg/utsikt) och 1b F(1,23)=o,001, p=0,975, 
mellan 2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=o,087, p=0,770, samt mellan 1b(hög/ej 
utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=o,160, p=0,693. 
 

 

Figur 25. Diagrammet visar medelvärde & standardavvikelse för Positive Affect (PA) i 
de olika väntrummen (n=24).  

Figur 24. Ljusupplevelse i väntrummen. Diagrammet visar medelvärde & 
standardavvikelse för patienter (n=5) & deltagare (n=24). 
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4.2.2 Negative Affect 
Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad i de fyra olika väntrummen 
(F(3,23)=o,816, p=0,489) när det gällde uppskattning av negative affect (NA) (se Figur 26). 
För att konstatera att det inte fanns en statistisk signifikant skillnad har jämförelser gjorts 
mellan varje enskilt väntrum. Jämförelserna visade heller inte en statistisk signifikant skillnad 
mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2a(låg/utsikt) F(1,23)=o,061, p=0,807, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 
1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=1,476, p=0,237, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2b(hög/utsikt) 
F(1,23)=1,228, p=0,279, mellan 2a(låg/utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=1,396, p=0,250, 
mellan 2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=o,430, p=0,518, samt mellan 1b(hög/ej 
utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=o,254, p=0,619. 
 

4.2.3 Analys 
Maxvärdet för PANAS-skalan är 50, vilket innebär att inget av väntrummen utmärkte sig som 
tydligt positiv eller negativt. Medelvärdet för NA var högre än medelvärdet för PA vilket kunde 
tolkas som att deltagarna hade mer negativa känslor i alla väntrummen. Väntrum 1a (låg/ej 
utsikt) hade de lägsta PA-värdet men det högsta NA-värdet vilket kunde tolkas att väntrum 1a 
var det mest negativa av alla väntrum. Väntrum 1b (hög/ej utsikt) hade det högsta PA-värdet 
och det lägsta NA-värdet vilket kunde tolkas som att väntrum 1b var ett av de mest positiva 
väntrummen. 

 Rummets upplevda ljushet 
Resultatet från analyserna visade en signifikant skillnad (F(3,23)=84,457, p<0,0001) i hur ljusa 
de olika rummen upplevdes (se Figur 27). För att konstatera om det fanns en statistisk 
signifikant skillnad gjordes parvisa jämförelse mellan väntrummen. Jämförelserna visade en 
statistisk signifikant skillnad mellan samtliga väntrum. Mellan 1a(låg/ej utsikt) och 
2a(låg/utsikt) F(1,23)=95,915, p<0,0001, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) 
F(1,23)=109,711, p<0,0001, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=283,849, 
p<0,0001, mellan 2a(låg/utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=6,677, p=0,017, mellan 
2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=41,990, p<0,0001, samt mellan 1b(hög/ej utsikt) och 
2b(hög/utsikt) F(1,23)=8,946, p=0,007. 

Figur 26. Diagrammet visar medelvärdet & standardavvikelse för Negative Affect 
(NA) i de olika väntrummen (n= 24). 
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4.3.1 Analys 
Av resultaten kunde de utläsas att det var en stor skillnad i upplevelsen av ljushet mellan alla 
väntrummen. 1b (hög/ej utsikt) och 2b (hög/utsikt) hade ungefär samma 
medelbelysningsstyrka och uppfattades som de ljusaste rummen. Väntrum 2b uppfattades som 
ljusast. 1a (låg/ej utsikt) upplevdes som det mörkaste rummet. 2a (låg/utsikt) upplevdes som 
det näst ljusaste rummet. 

 Upplevd trygghet i rummen 
Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad av upplevd trygghet mellan samtliga väntrum 
(F(3,23)=6,270, p=0,001)  (se Figur 28). För att kunna konstatera om det fanns en statistisk 
signifikant skillnad gjordes parvisa jämförelse mellan väntrummen. Jämförelser visade en 
statistisk signifikant skillnad mellan 1a(låg/ej utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=16,408, 
p<0,0001 och mellan 1b(hög/ej utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=11,560, p=0,002. En 
tendens till skillnad kunde ses mellan 2a(låg/utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=3,639, 
p=0,069. Ingen signifikant skillnad fanns mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2a(låg/utsikt) 
F(1,23)=3,045, p=0,094, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=0.104, p=0,750, 
eller mellan 2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=2,769, p=0,110.  

Figur 27, Diagrammet visar medelvärde & standardavvikelse för upplevelsen av ljushet 
i väntrummen (n=24). 

Figur 28. Diagrammet visar medelvärde & standardavvikelse för upplevd trygghet i 
väntrummen (n=24).  
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4.4.1 Analys 
Mellan väntrummen 1a(låg/ej utsikt), 2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) visades det att 
deltagarna inte uppfattade någon större skillnad mellan varje rum. Deltagarna upplevde 
däremot att väntrum 1b (hög/ej utsikt) kändes mest tryggt och visade sig ha en signifikant 
skillnad mot de resterande väntrummen. De väntrum som upplevdes mest otrygga var 1a(låg/ej 
utsikt) och 2b(hög/utsikt). 

 Upplevelsen av ljusfärg i rummet 
Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad av upplevd ljusfärg mellan de fyra olika 
väntrummen (F(3,23)=31,967, p<0,0001) (se Figur 29). För att konstatera om det fanns en 
statistisk signifikant skillnad har parvisa jämförelse gjorts mellan väntrummen. Jämförelserna 
visade en statistisk signifikant skillnad mellan varje rum. Mellan 1a(låg/ej utsikt) och 
2a(låg/utsikt) F(1,23)=16,000, p=0,001, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) 
F(1,23)=10,149, p=0,041, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=26,811, 
p<0,0001, mellan 2a(låg/utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=44,879, p<0,0001, mellan 
2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=7,278, p=0,013, samt mellan 1b(hög/ej utsikt) och 
2b(hög/utsikt) F(1,23)=64,679, p<0,0001. 
 

4.5.1 Analys 
Från resultaten kunde skillnad utläsas i upplevelse av varm eller kall ljusfärg mellan samtliga 
väntrum. 1b (hög/ej utsikt) upplevdes som det varmaste rummet. 2b (hög/utsikt) upplevdes 
som kallast och 2a (låg/utsikt) upplevdes också som kall.  

 Utvärdering av bländning i rummen 
Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad av bländning mellan alla fyra väntrum 
(F(3,23)=10,286, p<0,0001) (se Figur 30). För att konstatera om det fanns en statistisk 
signifikant skillnad har jämförelse gjorts mellan väntrummen parvis. Det var en signifikant 
skillnad mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2a(låg/utsikt) F(1,23)=16,390, p<0,0001, mellan 1a(låg/ej 
utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=10,810, p=0,003, mellan 1a(låg/ej utsikt) och 
2b(hög/utsikt) F(1,23)=38,333, p<0,0001, samt mellan 2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt)  
F(1,23)=5,308, p=0,031. En tendens till skillnad sågs mellan 1b(hög/ej utsikt) och 
2b(hög/utsikt) F(1,23)=4,059, p=0,056. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
2a(låg/utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23) < 0,0001, p=1,000. 

Figur 29. Diagrammet visar medelvärde & standardavvikelse för upplevd ljusfärg 
(varm/kall) i de olika väntrummen (n=24).  
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4.6.1 Analys 
Resultatet visade att 1a (låg/ej utsikt) hade en skillnad mellan samtliga väntrum. 2a (låg/utsikt) 
och 2b (hög/utsikt) hade också en skillnad mellan varandra samt att det fanns en tendens till 
skillnad mellan 1b (hög/ej utsikt) och 2b (hög/utsikt). Utifrån denna tolkning verkar 2b 
(hög/utsikt) ha varit den mest bländande av alla väntrum. 1a (låg/ej utsikt) upplevdes som 
minst bländande. 2a (låg/utsikt) och 1b (hög/ej utsikt) upplevdes i stort sätt som lika 
bländande. I fallet med 2a (låg/utsikt) hade rummet en kallare färgtemperatur och 1b (hög/ej 
utsikt) hade en högre belysningsstyrka. Medelvärdet för det mest bländande rummet 2b låg på 
3,3 vilken inte uppnår hälften av maxvärdet.  

 Ljusmiljöns upplevda påverkan på måendet  
Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad av den upplevda påverkan på måendet mellan 
väntrummen (F(3,23)=5,335, p=0,002) (se Figur 31). Parvisa jämförelser har gjorts mellan 
väntrummen för att konstatera om det fanns en statistisk signifikant skillnad. Det var en 
signifikant skillnad mellan 1a(låg/ej utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=8,582, p=0,008, 
mellan 2a(låg/utsikt) och 1b(hög/ej utsikt) F(1,23)=4,221, p=0,051, samt mellan 1b(hög/ej 
utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=14,233, p= 0,001. En tendens till skillnad sågs mellan 
2a(låg/utsikt) och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=3,876, p=0,061. Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan 1a(låg/ej utsikt) och 2a(låg/utsikt) F(1,23)=1,234, p=0,278 och mellan 1a(låg/ej utsikt) 
och 2b(hög/utsikt) F(1,23)=0,172, p=0,682. 

Figur 30. Diagrammet visar medelvärde & standardavvikelse för upplevd bländning i 
väntrummen (n=24).  

Figur 31. Diagrammet visar medelvärde & standardavvikelse för ljusets upplevda 
påverkan på måendet i de olika väntrummen (n=24).  
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4.7.1 Analys 
Från resultaten utlästes det att 1b (hög/ej utsikt) hade en skillnad mellan alla väntrum och 
upplevdes ha haft den mest positiva påverkan på måendet enligt deltagarna. De väntrummet 
som upplevdes ha haft den mest negativa påverkan var 2b (hög/utsikt) enligt deltagarna.  
Medelvärdet för 1b (hög/ej utsikt) låg på 3,37, vilket inte riktigt är häften av maxvärdet. För ett 
tydligare resultat skulle ett lägre medelvärde yrkat på att det hade haft en mer positiv påverkan 
på deltagarnas mående. Men i jämförelse med de andra rummen så hade 1b (hög/ej utsikt) den 
mest positiva påverkan på deltagarnas mående.  

 Deltagarnas upplevda ångest i rummen 
Deltagarnas svar om vilket rum de upplevde vara mest ångestfullt skiljde sig inte markant från 
varandra. Sju deltagare ansåg att väntrum 2a(låg/utsikt) och sju deltagare ansåg att väntrum 
1b(hög/ej utsikt) var de rum som de kände mest ångest i. Sex deltagare ansåg att väntrum 
2b(hög/utsikt) var de mest ångestfyllda rummet och fyra deltagare ansåg att 1a(låg/ej utsikt) 
var mest ångestfyllt (se Figur 32).  
 

 Deltagarnas ångest under experimentet och inför ett vårdbesök 
Alla deltagare besöker ett verkligt väntrum minst 1-3 gånger per år (se Tabell 11).  Medelvärdet 
för hur mycket deltagarna brukar ha ångest inför ett vårdbesök var 4,66 på en skala från lite (1) 
och mycket (10) och med en standardavvikelse på 1,62.  Medelvärdet för deltagarnas upplevda 
ångest under experimentet var 5,04 på en skala från lite (1) och mycket (10) med en 
standardavvikelse på 2,35 (se Figur 33). För att se om det fanns en signifikant skillnad mellan 
hur deltagarna brukar känna och hur deltagarande kände gjordes en jämförelse. Det visade att 
ingen signifikant skillnad fanns mellan hur deltagarna brukar känna och hur deltagarna kände 
ångest under experimentet (F(1,23)=0,779, p=0,387).  
 
 

Figur 32. Diagrammet visar deltagarnas upplevelse om mest ångestfyllt väntrum 
(n=24). 

Tabell 11. Deltagarnas väntrumsbesök per år 
(n=24). 

Aldrig 1-3ggr 4-6ggr Mer

1 14 5 4

Antal väntrumsbesök per år/deltagare

Figur 33. Diagrammet visar medelvärde & 
standardavvikelse av hur deltagarna känner ångest i 
väntrum samt under experimentet (n=24). 
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5 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras metodens reliabilitet och validitet samt resultatet utifrån studiens 
frågeställningar. Slutsatser och rekommendationer kommer presenteras och avslutningsvis 
kommer förslag om vad vidare forskning bör fokusera på. 

 Resultatdiskussion 

5.1.1 Jämförelse mellan Läkarhuset Västers väntrum och väntrum 1a (låg/ej utsikt) 
Med tanke på att väntrum 1a (låg/ej utsikt) är baserad på Läkarhuset Västers väntrum är det 
intressant att jämföra patienters och deltagarnas upplevelse av dessa rum. På grund av att att 
antalet patienter (n=5) och deltagare (n=24) skiljer sig markant, kan egentligen inte en direkt 
jämförelse göras. Trots detta kommer jämförelsen diskuteras i det här avsnittet.  
 
Patienterna i Läkarhuset Västers väntrum upplevde rummet som tryggt och att belysningen 
hade en mer positiv påverkan på deras mående. Det kan bero på att rummet hade en lägre 
ljusnivå med en varm färgtemperatur och omgivningen runt väntrummet var betydligt ljusare. 
Det kan ha bidragit till en tydligare rumsuppfattning som i sin tur kan bidra till en upplevelse 
av trygghet. Väntrummet hade fönster ut mot korridoren som gör att sjukvårdspersonalen syns 
när de passerar utanför och känner sig då inte instängd. Deltagarna kände att väntrum 1a var 
mer otryggt och att belysningen påverkade deras mående mer negativt än patienterna på 
Läkarhuset Väster. Enligt Wänström Lindh (2012) kan upplevelsen av trygghet vara väldigt 
individuell och de stämmer till viss del med resultatet. Det kan även bero på att musiken och 
vinjetterna hade en större roll i hur deltagarna kände och att ljusets påverkan inte var lika stor.  
 
Belysningen i den tekniska bemärkelsen i de både väntrummen var inte identiska. Läkarhuset 
Västers väntrum hade en färgtemperatur på 2486K och Väntrum 1a hade en något kallare 
färgtemperatur på 2919K. En färgtemperaturskillnad på nästan 500K anser författarna kan ha 
en påverkan om hur varmt ett rum uppfattas och då kanske en påverkan på den upplevda 
tryggheten. Rummen hade en skillnad på 37 lux i Emed trots detta uppfattades rummen ändå 
som mörka av både patienterna och deltagarna. En så pass liten skillnad har troligtvis inte en 
stor påverkan enligt författarna, detta pga. att det blotta ögat troligtvis inte kan uppfatta 
skillnaden. Detta stöds av att vertikal Emed i båda rummen var på 18 lux. Ljuskällorna och deras 
spektralfördelning skiljde sig också åt från kompaktlysrör/lysrör hos Läkarhuset Väster till 
LED-armaturer i väntrum 1a. 
 
Inga enkäter besvarades från Kvinnohälsovården Västers väntrum. Därav kunde inte en 
jämförelse ske med väntrum 2a (låg/utsikt) som är baserat på detta väntrum, då underlag 
saknades. 

5.1.2 Belysningsstyrkans påverkan på patienters ångest  
Enligt hypotesen skulle en högre belysningsstyrka minska ångesten för patienter i väntrum mer 
än en lägre belysningsstyrka. Vilket stödjs av tidigare forskning av Aan het Rot et al. (2008) 
som har visat att en högre belysningsstyrka (1000 lux) kan påverka humör och även i 
behandling av SAD.  Smolders et al. (2012) forskning har sett att en högre belysningsstyrka 
(1000 lux) påverkar vitalitet och vakenhet i jämförelse med en lägre belysningsstyrka (200 lux). 
Annan forskning av Kripke och Youngstedt (2007) har visat att ångestsymtom kan minska med 
en högre belysningsstyrka (3000 lux).  
 
Resultatanalyserna i denna studie visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan rummen 
angående ångest.  Rummet med högst medelvärde för PA var 1b(hög/ej utsikt) med ett värde 
på 20,9. 1a(låg/ej utsikt) hade det lägsta medelvärdet för PA med 20,0. Resultatet från NA visar 
att 1a(låg/ej utsikt) hade det högsta medelvärdet på 24,8 och rummet med det lägsta 
medelvärdet var 1b (hög/ej utsikt) med ett värde på 22,6. Med de här resultaten kan ingen 
slutsats dras om att en högre belysningsstyrka påverkar ångest i ett väntrum. Detta resultat 
stödjer forskning av Youngstedt et al. (2011) där ljusterapi och placebo inte hade någon 
signifikant skillnad mellan varandra. Däremot satt deltagarna (n=33) i 45 min per dag under 
en fyra veckors period med en ännu högre belysningsstyrka (3000 lux). En aspekt som också är 
viktigt att tänka på att medelvärdena för både PA och NA inte är speciellt höga. Watson et al. 
(1988) presenterar andra studier med över 70 deltagare. De definierar också att ett reliabelt 
medelvärde för PANAS bör ligga över 25.  
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Varken PA eller NA når upp till hälften av medelvärdet vilket betyder att dessa värden inte är 
reliabla. Med ett högre deltagarantal hade kanske resultatet kunnat vara tydligare och mer 
reliabelt. 
 
Resultaten kan blivit påverkade av den iscensatta miljön men också av musik och vinjetter. 
Detta på grund av att det kanske inte känts som en riktig väntrumsmiljö med den sterila känslan 
och doften som finns där. Deltagarna kan även upplevt och tagit åt sig musiken och vinjetterna 
olika då personer kan ha olika kopplingar och upplevelser om saker. 

5.1.3 Fönster och utsikts påverkan på ångest  
Vidare i hypotesen antas att dagsljus och utsikt med en högre belysningsstyrka kommer ha en 
positiv påverkan på patienternas mående. Forskning av Szybinska Matusiak (2014) menar att 
fönster och utsikt är viktiga för att bl.a. iaktta vår omgivning, följa väder men även att vi 
relaterar mer till vår miljö när vi är stressade. Tillgång till en naturlig miljö kan minska stress 
och påskyndar tillfriskning i sjukhusmiljöer (Kaplan, 1995; Ulrich, 1984).  
 
Enligt hypotesen borde rummen med tillgång till fönster (2a & 2b) fått högre PA värden och 
lägre NA värden än rummen utan fönster (1a & 1b). Vid jämförelse av de två typrummen 
(utsikt/ej utsikt) mot varandra, syns det inga större skillnader på den upplevda positiva effekt 
eller den upplevda negativa effekt. Med tanke på att det inte fanns några signifikanta skillnader 
kan inte hypotesen säkerställas d.v.s. att hypotesen för denna studie inte stämmer.  
 
Forskning enligt Ulrich (1984) har visat att fönster och utsikt har en positiv påverkan på 
mående och tillfriskning hos patienter, resultatet enligt denna studie stödjer inte detta då det 
visade sig att fönster och utsikt inte är en avgörande faktor när det kommer till positiva känslor 
i ett rum. Då hypotesen antog att fönster och utsikt skulle ha en positiv påverkan på deltagarnas 
mående är det ett intressant resultat. Detta kanske kan förklaras med att utsikten var mot en 
vit husfasad cirka sex meter från fönstret. Tidigare studier har haft utsikt mot natur och grönska 
som påverkat resultaten positivt. Hade det varit natur och grönska utanför experimentrummet 
och inte en vit husfasad hade det kanske haft en mer positiv påverkan (Ulrich, 1984). En annan 
faktor som kan påverkat resultatet är det låga deltagarantalet i experimentet.  

5.1.4 Belysningens påverkan på rumsutformning, ljusmiljö och mående 
Att belysning med rumsutformning kommer ha en påverkan på ljusupplevelsen är sista delen 
av hypotesen. Enligt Wänström Lindh (2012) kan ett rum uppfattas som tryggt när det är jämnt 
belyst och har en högre ljusnivå. Aguilar-Luzón et al. (2015) forskning säger att dessa faktorer 
bidrar till trygghet även i en utomhusmiljö. Stokkermans et al. (2018) har också studerat 
belysning och trivsel där en kallare ljusfärg kan minska trivsel. En ljusare miljö har visat att 
människor öppnar sig mer för varandra än i en mörkare miljö (Okken et al., 2013).  
 
Resultatanalyserna av upplevd ljushet visar en statistisk signifikant skillnad mellan samtliga 
rum. 2b(hög/utsikt) upplevdes som det ljusaste rummet troligtvis beror det på att Emed 
uppmättes till cirka 900 lux. Även att rummet hade fönster och utsikt mot en vit fasad kan 
påverka att rummet uppfattades som ljusast. 1a(låg/ej utsikt) upplevdes som det mörkaste 
rummet och här kan det också bero på att Emed uppmättes till cirka 60 lux. Med andra ord finns 
det en teknisk förklaring till den visuella upplevelsen som stämmer överens med vad deltagarna 
har svarat.  
 
Vid utläsning av upplevd trygghet sågs det en statistisk signifikant skillnad av 1b(hög/ej utsikt) 
till 1a(låg/ej utsikt) och 2b(hög/utsikt) samt en tendens sågs mellan 2a(låg/utsikt). 1b utmärker 
sig i trygghet mellan rummen och det kan ha flera förklaringar. Rummet har en högre ljusnivå 
och en jämn belysning vilket enligt Wänström Lindh (2012) och Aguilar-Luzón et al. (2015) gör 
att ett rum kan uppfattas tryggt. 1b har även en varmare ljusfärg än samtliga rum vilket kan 
bidra till uppfattad trygghet då en kallare ljusfärg kan minska trivsel i ett rum enligt 
Stokkermans et al. (2018). 
 
När det kommer till hur deltagarna upplevde ljusfärgen i rummen visar resultaten en statistisk 
signifikant skillnad mellan alla rum. 2b(hög/utsikt) upplevdes ha den kallaste ljusfärgen och 
1b(hög/ej utsikt) upplevdes ha den varmaste ljusfärgen. Det finns en teknisk förklaring till 
resultaten då rummen med fönster (2a & 2b) har en programmerad kallare färgtemperatur på 
ca 5000K. 
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 Medan rummen utan fönster (1a & 1b) har en programmerad varmare färgtemperatur runt ca 
2800K. Detta bör ha bidragit till att rummen uppfattades olika i ljusfärg av deltagarna. Även 
tillgång till fönster och utsikt kan ha påverkat ljusfärgen i 2a(låg/utsikt) och 2b (hög/utsikt) då 
utsikten och dagsljuset kan ha bidragit till den kallare upplevda ljusfärgen.  
 
Vid upplevd bländning kan det utläsas att 1a(låg/ej utsikt) hade en statistisk signifikant skillnad 
mellan samtliga väntrum. 2b(hög/utsikt) hade också en signifikant skillnad och tendens mellan 
alla rum. Det rum som upplevdes som minst bländande var 1a och det beror troligtvis på den 
låga ljusnivån och den varma ljusfärgen. 2b upplevdes som det mest bländande rummet vilket 
kan bero på den höga ljusnivån, kalla ljusfärgen men även utsikten. Enligt  Tuaycharoen och 
Tregenza (2007) kan upplevd bländning påverkas av vilken typ av utsikt det finns i rummet. 
Om det är en ointressant eller urban miljö med byggnader och fasader kan rummet upplevas 
bländande vilken stämmer överens med detta resultat. Medelvärdet för det mest bländande 
rummet 2b låg på 3,3 vilken inte uppnår hälften av maxvärdet. Vilket kan tolkas som att rummet 
inte är så bländande egentligen men i jämförelse med väntrum 1a är det de mest bländande. 
 
När deltagarna fick svara på hur mycket ångest de brukar ha inför ett vårdbesök och hur mycket 
ångest de hade under experimentet var det ingen statistisk signifikant skillnad. Vilket kan 
indikera på att deltagarna faktiskt kände en form av ångest under experimentet. Men det kan 
också indikera att deltagarna inte brukar känna ångest vid vårdbesök och inte kände någon 
ångest vid experimentet. Det kan också indikera att vid jämförelse med hur deltagarna brukar 
känna inför ett vårdbesök inte alltid är tillförlitligt då de blir tvungna att tänka tillbaka då de 
senast befann sig i ett väntrum. Om de hade en sämre upplevelse vid sitt förra besök som kan 
berott på långtråkig väntan (Catania et al., 2011) eller att deltagarna hade ångest redan inför 
sitt besök (Thu et al., 2015) kan detta ha påverkat resultatet.  
 
Deltagarnas upplevelse av ljusmiljöns påverkan på måendet där 1b(hög/ej utsikt) visade sig ha 
en statistisk signifikant skillnad mellan alla rum. 1b(hög/ej utsikt) hade den mest positiva 
påverkan på måendet då deltagarnas kultur har en positiv association med det varma ljuset och 
upplevdes som de tryggaste rummet. 2b(hög/utsikt) hade den mest negativa påverkan på 
måendet hos deltagarna. Att deltagarna kände 2b (hög/utsikt) hade mest negativ påverkan på 
deras mående kan bero på den höga färgtemperaturen men kanske även den höga 
belysningsstyrkan. Båda de faktorerna är något som kan skapa bländning och då bidra till 
obehag, vilket kan vara en förklaring till det negativa resultatet.   
 
Det som är intressant är att när deltagarna fick svara på vilket rum de kände mest ångest i var 
det 1b(hög/ej utsikt). 1b(hög/ej utsikt) är egentligen rätt neutralt i sin belysning i jämförelse 
med de andra rummen så varför det upplevdes som mest ångestfyllt efter experimentet är ett 
stort frågetecken och kan bara spekuleras. En orsak till det motsägelsefulla resultatet kan vara 
att deltagarna fick svara under varje ljusscenario hur de ansåg att ljuset påverkade deras 
mående och efter experimentet fick de svara på vilket rum som var mest ångestfyllt. Det kan 
bero på att deltagarna fick välja ett rum och inte rangordna alla rummen i mest eller minst 
ångestfyllt. Mest pålitliga eller troligaste resultatet är det under tiden av experimentet. På grund 
av att deltagarna svarade hur de upplevde det i stunden. Frågan om vilket rum som var mest 
ångestfyllt fick de svara på i efterhand och fick då tänka tillbaka på hur de kände under 
experimentet, vilket inte är ett lika reliabelt resultat. Hade författarna frågat deltagarna eller 
gett möjligheten till ett öppet svar angående varför de kände mest ångest i ett väntrum, hade 
möjligtvis en logisk förklaring kunnat ges till resultatet.  
 
Sammanfattning av samtliga resultat föreslår att väntrum 1b(hög/ej utsikt) har visat sig vara 
det mest positiva rummet i denna studie men även det mest ångestfyllda. Underlag för detta 
påstående är att rummet hade de högsta medelvärdet av PA och det lägsta medelvärdet av NA. 
Rummet upplevdes vara näst ljusast, ha den varmaste ljusfärgen och var det tryggaste i 
jämförelse med de resterande rummen. Det hade även mest positiv påverkan på måendet enligt 
deltagarna under experimentet. Avslutningsvis är det resultatet som talar emot att 1b skulle 
vara de mest positiva rummet, är att deltagarna upplevde rummet som mest ångestfyllt efter 
genomförande av experimentet.  
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 Metoddiskussion 
Utformningen av experimentet gjordes med hjälp av en förstudie vid användning av PERCIFAL 
(Klarén, 2011) som är en beprövad och validerad metod. Enkäterna GAD-7 och PANAS har 
använts i sin helhet och är väl validerade metoder samt alla frågor var ifyllda av deltagarna 
vilket gör att resultatet har hög reliabilitet. PANAS har även används för att kartlägga 
deltagarnas psykiska välbefinnande, men den mäter inte specifikt ångest. En annan enkät hade 
kanske kunnat besvara mer angående ångest än olika känslotillstånd. Belupp är en beprövad 
metod men med tanke på att alla frågor inte användes som i originalet minskar validiteten. Sista 
frågan i enkäten där deltagarna fick svara på vilket rum som var mest ångestfyllt hade en 
rangordning av rummen istället varit ett alternativ. För att kunna få en tydligare statistisk och 
inte bara ett medelvärde, hade kunnat öka studiens validitet. Med manuset som lästes upp 
innan experimentets början säkerställdes det att deltagarna skulle få samma information och 
instruktioner, därav samma förutsättningar. 
 
De låga belysningsstyrkorna till ljusscenerna hämtades från riktiga väntrum vilket gör det mer 
verklighetsförankrad. De höga ljusscenerna är hämtade från två tidigare studier (Aan het Rot 
et al., 2008; Smolders et al., 2012) och har en teoretisk grund som leder till att studien får en 
högre validitet. Men de tidigare studierna har inte utgått från väntrumsmiljöer, vilket kan sänka 
validiteten då upplevd trygghet, mående och ångest inte nödvändigtvis påverkar på samma sätt 
i de olika miljöerna. Samma färgtemperatur kunde ha valts för att utesluta att det skulle kunna 
vara en påverkande faktor men valde olika pga. observationerna av de riktiga väntrummen. 
Olika instrument har olika kalibrering, därför användes samma instrument (Lighting passport) 
under samtliga mätningar. För att säkerställa att dagsljuset inte hade en betydande påverkan 
på belysningsnivån i experimentrummet användes illuminance loggers för en kontinuerlig 
mätning under ljusscenariorna. En uppbyggd väntrumsmiljö har gjort att det har varit en 
kontrollerad experimentmiljö, där samtliga deltagare får uppleva alla väntrum som ger studien 
en hög validitet. Om experimentet hade utförts i en riktig väntrumsmiljö med besökande 
patienter hade resultatet eventuellt blivit mer trovärdigt och haft en högre validitet. Problemet 
hade blivit att alla patienter inte hade upplevt samtliga väntrumsmiljöer vilket minskar 
validiteten. En annan svårighet hade varit att kontrollera andra faktorer på samma sätt som i 
en experimentmiljö. De faktorer som menas är t.ex. tiden i väntrummet då patienter kan sitta 
olika länge inför deras besök beroende på ankomst, insläpp av dagsljus beroende på tidpunkt 
och dag samt att utgå ifrån att patienterna hade haft ångest.  
 
Metoden för att ge deltagarna en ångest/oro-känsla har använts tidigare och är beprövad 
(Mayer et al., 1995) men metoden skulle kunna ha utförts på ett annat sätt då musiken och 
vinjetten kan ha påverkat deltagarnas känslor mer än ljuset. Att ge deltagarna ångest/oro-
känsla skulle kunnat göras på flera olika sätt, t.ex. genom att spela musiken och vinjetten i 
kontrollrummet eller genom att ge deltagarna en situation till varför de befinner sig i ett 
väntrum. Detta skulle kanske ha gett belysningen en större roll för hur deltagarna kände i 
väntrumsmiljön. Att deltagarna gick ut i kontrollrummet mellan ljusscenerna är till studiens 
fördel, deltagarna gick från samma miljö in till de olika ljusscenerna vilket gör att validiteten 
ökar. Ångestupplevelsen för deltagarna var relativt lik under experimentet som de vanligtvis 
upplever när de besöker ett verkligt väntrum. Detta kan betyda att metoden för ångest 
fungerade i sitt avseende och gav inte mer eller mindre ångest. 
 
Längden av experimentet kan även ha varit en del i hur resultatet blev.  I tidigare forskning av 
Smolders et al. (2012) samt av Aan het Rot et al. (2008) har deltagarna varit exponerad av ljus 
under en längre tid (1-5 timmar), under den här studien befann sig deltagarna cirka sju minuter 
i varje ljusscen. En längre exponeringstid hade kanske kunnat ge ett annat resultat och ha 
påverkat deltagarnas mående mer positivt.  
 
Antalet deltagare var lågt, vilket kan ha berott på att anmälningarna skickades ut tätt inpå 
experimentet. Detta kan ha lett till att potentiella deltagare inte haft möjlighet att planera in 
experimentet eller redan varit uppbokade. Experimentet skedde under vanlig arbetstid vilket 
även kan ha bidragit till ett lågt antal, då yrkesverksamma kan haft svårt att få ledigt. 
Majoriteten av deltagarna var studenter, troligtvis på grund av att författarna också är 
studerande och har då ett större nätverk av studentkamrater än yrkesverksamma. Att 
experimentet utfördes på en högskola kan ha varit en bidragande faktor då studenter redan 
finns på området och har möjlighet att delta. 
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 Slutsatser och rekommendationer 
I den här studien hittades inga statistiska signifikanta skillnader gällande en högre 
belysningsstyrkas påverkan på ångest. Inte heller hittades några signifikanta skillnader i fönster 
och utsikts påverkan på patienters ångest. Däremot fanns det signifikanta skillnader i 
ljusupplevelse när det kommer till upplevd ljushet, trygghet, ljusfärg och bländning. Samt 
skillnader i ljusmiljöns påverkan på måendet. Författarna vill avslutningsvis ge 
rekommendationer när det kommer till utformning av väntrum och dess belysning. Att fokus 
bör ligga på patienternas välmående både psykiskt och visuellt, speciellt vid 
belysningsplanering men även vid planering av fönster och utsikt. Slutsatser som kan dras av 
denna studie är belysningsstyrka eller fönster och utsikt inte hade en sån stor påverkan som 
författarna hade trott. En annan slutsats som kan dras är att ljusupplevelsen kan vara beroende 
av rumsutformning och belysningslösning. Därav bör fokus läggas på belysning för att skapa en 
god rumsupplevelse för att minska känslan av ångest i en väntrumsmiljö.  

 Förslag till framtida forskning 
Från resultat från denna studie finns det fler aspekter att studera vidare på angående 

väntrumsbelysning. För att kunna applicera resultaten i riktig väntrumsmiljö och behöva förstå 

hur det psykiska måendet påverkas av belysning och utsikt bör ytterligare forskning titta på 

följande.  Flera olika belysningsnivåers påverkan på det psykiska måendet med fokus på ångest 

t.ex. skillnader mellan låg (50 lux) medel (500 lux) och hög (1000 lux) belysningsstyrka. Även 

att utveckla ljusscenariorna med mer variation i form av att testa olika belysningsprinciper 

(direkt, indirekt samt vertikalt). Men också att samma färgtemperatur hade använts i de olika 

belysningsstyrkorna och principerna. Genom att utföra ett liknande experiment men med en 

annan utsikt i form av natur och grönska, för att se om detta kan har en större positiv påverkan 

på måendet. Bör även utesluta eller begränsa påverkan av musik och vinjetter i utförande av 

liknande experiment, med att de spelas upp i ett kontrollrum innan ljusscener eller beskriva en 

situation utan musik. Samt tillämpa metoden för experimentet där deltagarna bör exponeras 

för ljusscenariorna under en längre tid för att se hur det kan påverka deras mående. Ett större 

antal deltagare hade också med fördel kunnat bidra till ett mer reliabelt resultat. Experiment 

eller studier bör även göras i riktiga väntrumsmiljöer för att få ett tydligare patientperspektiv 

och studera deras ångest i en verklig situation. Ångestkänslan kan upplevas olika beroende på 

verklig miljö och iscensatt miljö. För att fokusera mer på ångest hade andra enkäter kunnat 

användas som är mer inriktade och framtagna för att utvärdera ångest.  
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Emilia Runslätt, ruem1613@student.ju.se 
Lovisa Sundqvist, sulo1695@student.ju.se 

Studenter från ljusdesignprogrammet på Jönköping University. 

Enkätundersökning om känslor och belysning  

Vi är två tredje års studenter som går programmet Produktutveckling med inriktning Ljusdesign på 

Jönköping University och håller nu på med vårt examensarbete. Arbetet handlar om upplevda känslor 

och upplevelse av belysning i ett väntrum.  

Denna enkät kommer bidra till vårt senare experiment, ditt bidrag kommer hjälpa oss att jämföra 

mellan en verklig miljö och en iscensatt miljö. Vi skulle uppskatta om du har tid att fylla i hela enkäten.  

 

Ålder: 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 

Kön: Kvinna Man Icke-binär Annat Vill inte svara  

Över de 2 senaste veckorna, hur ofta har du känt dig 
besvärad av följande problem? 

  

Inte alls 
Några 
dagar 

Mer än 
hälften 

av 
dagarna 

Nästan 
varje dag  

1. Känt dig nervös, ängslig eller på helspänn 
 

0 1 2 3 

2. Inte kunnat sluta eller kontrollera din oro 
 

0 1 2 3 

3. Oroat dig för mycket om olika saker 
 

0 1 2 3 

4. Svårt att koppla av  
 

0 1 2 3 

5. Varit så rastlös att du inte kunnat sitta still  
 

0 1 2 3 

6. Varit lättirriterad eller lättretlig  
 

0 1 2 3 

7. Varit rädd att något hemskt ska hända    0 1 2 3 

Om du har ringat in några problem, har dessa problem gjort det svårare för dig  

att utföra ditt arbete, sköta saker hemma eller kommer överens med andra? 

Inte svårt alls  Något svårt  Väldigt svårt  Extremt svårt 

         [  ]          [  ]            [  ]             [  ] 

 

Tack för din medverkan! 

  
  Hur upplever du belysningen i rummet?   

  

Ljust  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mörkt 

                  

Behagligt/Tryggt  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Obehagligt/Otryggt 

                  

Varmt   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [   ] [  ] Kallt  

                  

Ej bländande   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Bländande 

                  

  
Hur upplever du att belysningen påverkar ditt mående? 

  

Positivt    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Negativt  

BILAGA 1 - Enkät 1 
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Studenter från ljusdesignprogrammet på Jönköping University. 

Enkätundersökning om känslor och belysning 

Vi är två tredje års studenter som går programmet Produktutveckling med inriktning Ljusdesign på 

Jönköping University och håller nu på med vårt examensarbete. Arbetet handlar om upplevda känslor 

och upplevelse av belysning i ett väntrum.  

  

 

Ålder: 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 

Kön: Kvinna Man Icke-binär Annat Vill inte svara  

 

Hur mycket oro/ångest brukar du ha när du besöker ett  

väntrum inför ett läkarbesök/ sköterska besök? 

Lite [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mycket 
 

Hur ofta besöker du ett väntrum under ett år? 

Aldrig  1-3 gånger  4-6 gånger         Mer 

 [  ]           [  ]          [  ]          [  ] 

 

Över de 2 senaste veckorna, hur ofta har du känt dig 
besvärad av följande problem? 

  

Inte alls 
Några 
dagar 

Mer än 
hälften 

av 
dagarna 

Nästan 
varje dag  

1. Känt dig nervös, ängslig eller på helspänn 
 

0 1 2 3 

2. Inte kunnat sluta eller kontrollera din oro 
 

0 1 2 3 

3. Oroat dig för mycket om olika saker 
 

0 1 2 3 

4. Svårt att koppla av  
 

0 1 2 3 

5. Varit så rastlös att du inte kunnat sitta still  
 

0 1 2 3 

6. Varit lättirriterad eller lättretlig  
 

0 1 2 3 

7. Varit rädd att något hemskt ska hända    0 1 2 3 

 

Om du har ringat in några problem, har dessa problem gjort det svårare för dig  

att utföra ditt arbete, sköta saker hemma eller kommer överens med andra? 

Inte svårt alls  Något svårt  Väldigt svårt  Extremt svårt 

         [  ]          [  ]            [  ]             [  ] 

 

  

BILAGA 2 - Enkät 2 
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Jag kommer be dig att infinna dig i ett känslomässigt tillstånd av ångest. Jag vill att du lyssnar på 

musik under ca. 30 sekunder, därefter kommer en mening att läsas högt. Musiken kommer att 

fortsätta under experimentet. Lyssna på musiken, läs meningen och försök att sätta dig in i känslan så 

mycket som möjligt. Försök att stanna kvar i känslan av ångest under experimentet. När meningen 

försvinner och musiken tystnar, var vänlig fyll i enkäten ni har framför er tills alla frågor är ifyllda. 

Men jag skulle vilja att du stannar kvar i känslan och försöker svara på frågorna så ärligt som möjligt 

och skriv inte vad du tror jag vill att du ska svara. 

 

Väntrum 1 

Den här listan innehåller 20 ord som beskriver olika känslor. Läs ett ord i taget och sätt en siffra i 

rutan bredvid. Ange hur du mår just nu med följande skala. 

1  2  3  4  5 
Väldigt lite 

eller inte alls 

 

Ganska lite 

 

Måttligt 

 

Ganska 
mycket 

 

Väldigt 
mycket 

 

 

 

                                                                   Hur mår du just nu? 

           

[  ] Intresserad  [  ] Skyldig  [  ] Irriterad  [  ] Bestämd 

           

[  ] Bekymrad  [  ] Skrämd  [  ] Pigg  [  ] Uppmärksam 

           

[  ] Upphetsad  [  ] Fientlig  [  ] Skamsen  [  ] Skakig 

           

[  ] Upprörd  [  ] Entusiastisk  [  ] Inspirerad  [  ] Aktiv 

           

[  ] Stark  [  ] Stolt  [  ] Orolig  [  ] Rädd 

  
  Hur upplever du belysningen i rummet?   

  

Ljust  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mörkt 

                  

Behagligt/Tryggt  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Obehagligt/Otryggt 

                  

Varmt   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [   ] [  ] Kallt  

                  

Ej bländande   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Bländande 

                  

  
Hur upplever du att belysningen påverkar ditt mående? 

  

Positivt    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Negativt  
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Studenter från ljusdesignprogrammet på Jönköping University. 

Jag kommer be dig att infinna dig i ett känslomässigt tillstånd av ångest. Jag vill att du lyssnar på 

musik under ca. 30 sekunder, därefter kommer en mening att läsas högt. Musiken kommer att 

fortsätta under experimentet. Lyssna på musiken, läs meningen och försök att sätta dig in i känslan så 

mycket som möjligt. Försök att stanna kvar i känslan av ångest under experimentet. När meningen 

försvinner och musiken tystnar, var vänlig fyll i enkäten ni har framför er tills alla frågor är ifyllda. 

Men jag skulle vilja att du stannar kvar i känslan och försöker svara på frågorna så ärligt som möjligt 

och skriv inte vad du tror jag vill att du ska svara. 

 

Väntrum 2 

Den här listan innehåller 20 ord som beskriver olika känslor. Läs ett ord i taget och sätt en siffra i 

rutan bredvid. Ange hur du mår just nu med följande skala. 

1  2  3  4  5 
Väldigt lite 

eller inte alls 

 

Ganska lite 

 

Måttligt 

 

Ganska 
mycket 

 

Väldigt 
mycket 

 

 

 

                                                                   Hur mår du just nu? 

           

[  ] Intresserad  [  ] Skyldig  [  ] Irriterad  [  ] Bestämd 

           

[  ] Bekymrad  [  ] Skrämd  [  ] Pigg  [  ] Uppmärksam 

           

[  ] Upphetsad  [  ] Fientlig  [  ] Skamsen  [  ] Skakig 

           

[  ] Upprörd  [  ] Entusiastisk  [  ] Inspirerad  [  ] Aktiv 

           

[  ] Stark  [  ] Stolt  [  ] Orolig  [  ] Rädd 

  
  Hur upplever du belysningen i rummet?   

  

Ljust  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mörkt 

                  

Behagligt/Tryggt  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Obehagligt/Otryggt 

                  

Varmt   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [   ] [  ] Kallt  

                  

Ej bländande   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Bländande 

                  

  
Hur upplever du att belysningen påverkar ditt mående? 

  

Positivt    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Negativt  
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Jag kommer be dig att infinna dig i ett känslomässigt tillstånd av ångest. Jag vill att du lyssnar på 

musik under ca. 30 sekunder, därefter kommer en mening att läsas högt. Musiken kommer att 

fortsätta under experimentet. Lyssna på musiken, läs meningen och försök att sätta dig in i känslan så 

mycket som möjligt. Försök att stanna kvar i känslan av ångest under experimentet. När meningen 

försvinner och musiken tystnar, var vänlig fyll i enkäten ni har framför er tills alla frågor är ifyllda. 

Men jag skulle vilja att du stannar kvar i känslan och försöker svara på frågorna så ärligt som möjligt 

och skriv inte vad du tror jag vill att du ska svara. 

 

Väntrum 3 

Den här listan innehåller 20 ord som beskriver olika känslor. Läs ett ord i taget och sätt en siffra i 

rutan bredvid. Ange hur du mår just nu med följande skala. 

1  2  3  4  5 
Väldigt lite 

eller inte alls 

 

Ganska lite 

 

Måttligt 

 

Ganska 
mycket 

 

Väldigt 
mycket 

 

 

 

                                                                   Hur mår du just nu? 

           

[  ] Intresserad  [  ] Skyldig  [  ] Irriterad  [  ] Bestämd 

           

[  ] Bekymrad  [  ] Skrämd  [  ] Pigg  [  ] Uppmärksam 

           

[  ] Upphetsad  [  ] Fientlig  [  ] Skamsen  [  ] Skakig 

           

[  ] Upprörd  [  ] Entusiastisk  [  ] Inspirerad  [  ] Aktiv 

           

[  ] Stark  [  ] Stolt  [  ] Orolig  [  ] Rädd 

  
  Hur upplever du belysningen i rummet?   

  

Ljust  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mörkt 

                  

Behagligt/Tryggt  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Obehagligt/Otryggt 

                  

Varmt   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [   ] [  ] Kallt  

                  

Ej bländande   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Bländande 

                  

  
Hur upplever du att belysningen påverkar ditt mående? 

  

Positivt    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Negativt  
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Studenter från ljusdesignprogrammet på Jönköping University. 

Jag kommer be dig att infinna dig i ett känslomässigt tillstånd av ångest. Jag vill att du lyssnar på 

musik under ca. 30 sekunder, därefter kommer en mening att läsas högt. Musiken kommer att 

fortsätta under experimentet. Lyssna på musiken, läs meningen och försök att sätta dig in i känslan så 

mycket som möjligt. Försök att stanna kvar i känslan av ångest under experimentet. När meningen 

försvinner och musiken tystnar, var vänlig fyll i enkäten ni har framför er tills alla frågor är ifyllda. 

Men jag skulle vilja att du stannar kvar i känslan och försöker svara på frågorna så ärligt som möjligt 

och skriv inte vad du tror jag vill att du ska svara. 

 

Väntrum 4 

Den här listan innehåller 20 ord som beskriver olika känslor. Läs ett ord i taget och sätt en siffra i 

rutan bredvid. Ange hur du mår just nu med följande skala. 

1  2  3  4  5 
Väldigt lite 

eller inte alls 

 

Ganska lite 

 

Måttligt 

 

Ganska 
mycket 

 

Väldigt 
mycket 

 

 

 

                                                                   Hur mår du just nu? 

           

[  ] Intresserad  [  ] Skyldig  [  ] Irriterad  [  ] Bestämd 

           

[  ] Bekymrad  [  ] Skrämd  [  ] Pigg  [  ] Uppmärksam 

           

[  ] Upphetsad  [  ] Fientlig  [  ] Skamsen  [  ] Skakig 

           

[  ] Upprörd  [  ] Entusiastisk  [  ] Inspirerad  [  ] Aktiv 

           

[  ] Stark  [  ] Stolt  [  ] Orolig  [  ] Rädd 

  
  Hur upplever du belysningen i rummet?   

  

Ljust  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mörkt 

                  

Behagligt/Tryggt  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Obehagligt/Otryggt 

                  

Varmt   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [   ] [  ] Kallt  

                  

Ej bländande   [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Bländande 

                  

  
Hur upplever du att belysningen påverkar ditt mående? 

  

Positivt    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Negativt  
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I vilket väntrum kände du mest ångestkänsla? 

Väntrum 1  Väntrum 2  Väntrum 3  Väntrum 4 

      [  ]           [  ]          [  ]          [  ] 

 

 

I följande skala hur kände du verklig ångest/oro under experimentet? 

Lite [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] Mycket 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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PERCIFAL observationsformulär 
 

Plats: Läkarhuset Väster  

Datum: 28/2 

Tid: klockan 09:02  

 

Första upplevelsen av rummet är att det känns litet, intimt, rymligt men lite kallt och öppet.  

Ljusnivån i rummet upplevs ganska låg trots många armaturer.  

Ljusfördelningen i rummet upplevs hyfsat jämn. Mörkast är det längs den bakre väggen och ljusast vid 

taket. 

När det kommer till den undre eller övre delen av rummet så upplevs den ganska jämn. 

Riktningen på ljuset kommer uppifrån från takarmaturerna.   

Rummet präglas inte av skuggor men de är tydligast vid bordet där en armatur är tänd. Inga 

ljusfläckar uppfattas i rummet. 

Reflexer påverkar inte upplevelsen av rummet då de är obefintliga.  

Man blir inte störd alls av bländning i rummet 

Ljusfärgen uppfattas som sunkig och varm. 

Det allmänna intrycket av rummets färgsättning uppfattas neutral och väldigt vitt. Ytfärgerna 

uppfattas i sin helhet som ganska varma. Väggarna är vita, taket är vitt och golvet är i beige linoleum. 

Golvlisterna är i vita, fönsterna är vita, inga dörrar. Mörkblå fåtöljer med vita bord, mörkgröna växter 

och vita genomskinliga gardiner över fönsterna.  

Ytorna påverkas av ljusfärgen då de upplevs lite grumliga/gråa och inte vita. Möbler och annan 

inredning uppfattas på samma sätt.  

Ljuset försvårar till viss del ens uppfattning av föremål då fåtöljer blir svåra att urskilja var sitsen 

slutar. Färgen i ansiktet på människor upplevs dämpad men det är inte svårt att utläsa ansiktsuttryck.  

Inga svårigheter att läsa heller.  

Armaturerna som sitter i rummet är sex stycken 60x60 plattor med väl avbländade ljuskällor. 

Ljuskällorna kan vara kompaktlysrör men då författarna inte såg ljuskällorna är det svårt att avgöra. 

Två pendelarmaturer sitter över två bord men bara den ena var tänd. Ljuskälla svårt att definiera då 

ytan på ljuskällan var färgad vit.  

Bild 1: Fotografi av Läkarhuset Västers Väntrum 

Bild 2: Fotografi av Läkarhusets Västers Väntrum 

BILAGA 3 – PERCIFAL Läkarhuset Väster 



 

 

PERCIFAL observationsformulär 
 

Plats: Kvinnohälsovården Väster 

Datum: 28/2  

Tid: klockan 10:10 

 

Första upplevelsen av rummet är att det känns litet, osymmetriskt, ljust med mycket 

dekoration/prydnadssaker.  

Ljusnivån i rummet är hög då majoriteten av ljuset kommer från dagsljuset men lite ljus kommer från 

de tre väggarmaturerna.  

Ljusfördelningen i rummet upplevs ganska varierad. De delarna som uppfattas mörka är väggen vid 

fönstret och ljusaste delen i rummet är väggen mittemot fönstret.  

När det kommer till den undre eller övre delen av rummet så upplevs den övre delen ljusare än den 

undre. T.ex. golvet upplevs mörkare.  

Riktningen på ljuset kommer snett från fönsterna men även från väggarmaturerna som har upp och 

nedljus.  Rummet präglas i hög grad av skuggor på väggar och golv. Skuggornas färg är grå och upplevs 

skarpa mot väggen och diffusa på golvet. Inga ljusfläckar.  

Viss reflex finns i rummet från golvet och tavlorna och de följer efter eller försvinner beroende på var i 

rummet man är.  

Man blir inte störd av bländning direkt i rummet, möjligtvis blir man lite störd av väggarmaturerna.  

Ljusfärgen uppfattas som klar och kall.  

Det allmänna intrycket av rummets färgsättning uppfattas lugnande med gröna och lila accenter med 

t.ex. sofforna. Ytfärgerna uppfattas i sin helhet som kalla och de finns hyfsat tydliga kontraster mellan 

golvet och väggarna. Väggarna är ljusgröna, taket är vitt och golvet är ljusgrått linoleum. Golvlisterna 

är i trä, fönsterna är vita, inga dörrar. Lila och gröna soffor, björk/furubord och hyllor samt färgglada 

tavlor.  

En yta som påverkas väldigt mycket av ljusfärgen är golvet då de upplevdes blått i dagsljuset. Väggarna 

upplevs mer eller mindre kalla beroende på dagsljuset.  

Ljuset försvårar inte ens uppfattning av form, ansiktsuttryck eller att läsa. Ansiktsfärgen upplevs som 

naturlig. Armaturerna som sitter i rummet är fyra stycken plafonder men dessa var ej tända. Det finns 

också tre stycken väggarmaturer med upp och nedljus och att ljuset går igenom materialet lite. 

Ljuskällorna var kompaktlysrör.  
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ARMATURFÖRTECKNING 

Handlings nr Sid nr 

1 av 1 
Handläggare 

 

PROJEKT 

Examensarbete 
Koppling mellan 
belysningsstyrka och ångest i 
väntrumsmiljö 
 

Uppdrags nr 

Datum 

2019-04-08 

Status 
 

Senaste ändring 
2019-05-28 

 

 
 

LITTERA 
 

TYP 
 

LJUSKÄLLA 
 

MONTAGE 
 

BILD 
 

ANTAL 

 
LI1 

 
 
MELLOW LIGHT infinity EA 
Artnr: 42 184 950 
 
Crystal Optic 

 
Livslängd 50 000h L90 

 
LED 
51W 

3370lm 
3000-6000K 

CRI >80 

 
Infällt tak 

 
 

 

 

 
4st 

 
LI2 

 
 

PANOS infinity R200H 
Artnr: 60 818 543 
 
Spridningsvinkel: 25° 
 
Livslängd 50 000h L80 

 

 
LED 
29W 

2400lm 
2700-6500K 

CRI >90 

 
Infällt tak 

 
 

 
 

 
5st 

 

 

  

BILAGA 5 – Armaturförteckning 



 

 

Illuminance loggers mätningar  

Illuminance loggers var programmerade att mäta belysningsstyrkan i belysningslabbet E1119 var femte 

minut. Man ser en skillnad av belysningsstyrka beroende på hur långt in i rummet illuminance loggers 

var placerade, utöver det ser man inte att dagsljuset skulle haft en större påverkan av belysningen i 

rummet under experimentet. Illuminance logger 1 (Logger 1) var placerad på bordet närmast fönstret 

och illuminance logger 2 (Logger 2) var placerad på ett bord längre in i rummet på en höjd av 0,55m, se 

Figur 1 för placeringar. Under varje grupp finns en tabell med den ordning som väntrummen 

presenterades i samt deras starttider för varje väntrum, se Tabell 1, 3, 5 & 7. Diagrammen under varje 

grupp visar ljusnivåns ändring under experimentets gång där punkterna markerar när mätningar gjorts 

och de ljusblå fälten markerar när deltagarna befann sig i belysningslabbet och upplevde de olika 

ljusscenerna, se Figur 2, 3, 4 & 5. Se även Tabell 2, 4, 6 & 8 för de uppmätta belysningsstyrkorna. Den 6 

mars 2019 (experimentgrupp 1, 2 och 3) finns inga mätvärden då problem uppkom vid programmering, 

men väderleken var samma som den 7 och 8 mars 2019. Vid experimenttillfälle 4 hade man inga 

deltagare var av inte heller några mätningar. 

 

 

GRUPP 5 – 7 MARS 2019 – TID: 12.00-12.35 

 

TID
LOGGER1 

(LUX)

LOGGER2 

(LUX)

12:00:00 60,44 25,64

12:05:00 60,44 25,64

12:10:00 60,44 25,64

12:15:00 344,32 155,68

12:20:00 342,49 153,85

12:25:00 961,54 435,9

12:30:00 1049,45 479,85

12:35:00 1047,62 478,02

VÄNTRUM START TID

1a (låg/ej utsikt) 12:06

2a (låg/utsikt) 12:13

1b (hög/ej utsikt) 12:21

2b (hög/utsikt) 12:28

Tabell 1. Grupp 5 väntrums ordning 

och deras starttider för varje väntrum.

m. 
 

Tabell 1, grupp 5 väntrums ordning och 

deras starttider för varje väntrum. 

Tabell 2. Grupp 5 uppmätta 
belysningsstyrkor av Logger 1 och 
Logger 2. 

Figur 2. Grupp 5 ljusnivåns ändring under experimentet där punkterna 

markerar när mätningar gjorts och de ljusblå fälten markerar när 
deltagarna befann sig i belysningslabbet och upplevde de olika 
ljusscenerna. 

Figur 1. Placering av illuminance logger 1 
(Logger 1) och illuminance logger 2 (Logger 2). 

BILAGA 6 – Illuminance Loggers mätningar 

1a 2a 1b 2b 



 

 

GRUPP 6 – 7 MARS 2019 – TID: 15.00-15.35 

 

 

 

GRUPP 7 – 8 MARS 2019 – TID: 9.00-9.35 

 

 

 

 

 

TID
LOGGER1 

(LUX)

LOGGER2 

(LUX)

09:00:00 908,43 437,73

09:05:00 908,43 439,56

09:10:00 913,92 439,56

09:15:00 983,52 485,35

09:20:00 56,78 23,81

09:25:00 58,61 23,81

09:30:00 344,32 150,18

09:35:00 333,333 148,35

VÄNTRUM START TID

2a (låg/utsikt) 15:05

1b (hög/ej utsikt) 15:12

2b (hög/utsikt) 15:17

1a (låg/ej utsikt) 15:23

VÄNTRUM START TID

1b (hög/ej utsikt) 09:06

2b (hög/utsikt) 09:14

1a (låg/ej utsikt) 09:21

2a (låg/utsikt) 09:27

Tabell 3. Grupp 6 väntrums ordning 
och deras starttider för varje väntrum. 

Tabell 4. Grupp 6 uppmätta 
belysningsstyrkor av Logger 1 och 
Logger 2. 

Figur 3. Grupp 6 ljusnivåns ändring under experimentet där punkterna 

markerar när mätningar gjorts och de ljusblå fälten markerar när 

deltagarna befann sig i belysningslabbet och upplevde de olika 
ljusscenerna. 

TID
LOGGER1 

(LUX)

LOGGER2 

(LUX)

15:00:00 340,66 153,85

15:05:00 338,83 153,85

15:10:00 340,66 153,85

15:15:00 959,71 437,73

15:20:00 1045,79 476,19

15:25:00 60,44 25,64

15:30:00 60,44 25,64

15:35:00 60,4396 25,64

Tabell 5. Grupp 7 väntrums ordning 
och deras starttider för varje väntrum. 

Tabell 6. Grupp 7 uppmätta 

belysningsstyrkor av Logger 1 och 
Logger 2. 

Figur 4. Grupp 7 ljusnivåns ändring under experimentet där punkterna 

markerar när mätningar gjorts och de ljusblå fälten markerar när 

deltagarna befann sig i belysningslabbet och upplevde de olika 
ljusscenerna. 

1a 2a 1b 2b 

1a 2a 1b 2b 



 

 

 

GRUPP 8 – 8 MARS 2019 – TID: 12.00-12.30 

 

 

 

  

TID
LOGGER1 

(LUX)

LOGGER2 

(LUX)

12:00:00 1029,30 492,67

12:05:00 1018,32 492,67

12:10:00 58,61 23,81

12:15:00 56,78 23,81

12:20:00 380,95 159,34

12:25:00 923,08 441,39

12:30:00 915,75 439,56

12:35:00 910,256 441,39

VÄNTRUM START TID

2b (hög/utsikt) 12:04

1a (låg/ej utsikt) 12:11

2a (låg/utsikt) 12:17

1b (hög/ej utsikt) 12:23

Tabell 7. Grupp 8 väntrums ordning 
och deras starttider för varje väntrum. 

Tabell 8. Grupp 8 uppmätta 

belysningsstyrkor av Logger 1 och 
Logger 2. 

Figur 5. Grupp 8 ljusnivåns ändring under experimentet där punkterna 

markerar när mätningar gjorts och de ljusblå fälten markerar när 

deltagarna befann sig i belysningslabbet och upplevde de olika 
ljusscenerna. 

1a 2a 1b 2b 



 

 

Manus till experiment:  
Koppling mellan belysningsstyrka och ångest i 

väntrumsmiljö. 
Hej och tack för att ni vill vara med i vårt experiment. Vi heter Emilia och Lolloh och 

som ni vet håller vi på med vårt examensarbete. Vi vill inte avslöja för mycket av vad 

experimentet handlar om då det kan påverka resultatet men ni kommer också märka 

att det handlar om känslor och belysning.  

Vi tänkte gå igenom vad ni ska göra innan vi startar experimentet och har ni några 

frågor så tar vi gärna dem efter. Experimentet kommer att ta ca. 60 min. 

Ni kommer få börja med att fylla i en enkät. Därefter kommer ni få gå in i labbsalen, 

uppbyggt som ett väntrum och ni får sitta ner på valfri plats.  

Vi kommer be er att infinna er i känslan av ångest/oro. När ni har satt er kommer vi 

spela upp en låt och pausa den en bit in, vi kommer då läsa upp en mening. Efter det 

kommer musiken börja igen och ni kommer då kunna se och läsa meningen. När 

låten är slut och meningen försvinner börjar ni fylla i enkät för väntrum 1, 2, 3 eller 4 

beroende på vilken gång ni är i labbsalen. Ni har tid att fylla i enkäten så stressa inte. 

Vi vill också be er att försöka stanna kvar i känslan eller känslorna som uppstår när ni 

fyller i enkäten och att ni är så ärliga som möjligt och skriv inte vad du tror att vi vill 

att du ska svara. När ni har fyllt i hela enkäten så går ni ut till kontrollrummet, dvs 

detta rummet.  

Totalt kommer ni gå in i fyra väntrum och det kommer gå till på samma sätt. När ni 

gått ut från väntrum 4, dvs sista rummet, kommer ni få svara på 2 frågor. 
Totalt under experimentets gång kommer ni fylla i fem enkäter som är helt anonyma.  

En av oss kommer vara med i labbsalen och den andra kommer vara här i 

kontrollrummet om ni har några frågor eller liknande. 

Vi vill också säga att det är helt okej att avbryta eller avsluta om ni känner att det blir 

för jobbigt. Ångest är inte farligt men det kan vara obehagligt så om det skulle bli 
några problem så tveka inte att komma till oss.  

Ni kommer inte få prata med varandra samt inte få använda era mobiltelefoner under 

tiden ni är i labbsalen. I kontrollrummet får ni prata med varandra och oss om ni vill. 

Vi vill också att ni endast dricker vatten under denna timme som vi självklart bjuder 

på. Som tack för att er medverkan kommer ni få en liten gåva. Och om ni har några 

frågor eller funderingar efter experimentet så kommer vi stanna kvar en stund 

efteråt.  

 

BILAGA 7 – Manus 
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