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Abstract 
Keywords: Illuminance level, lighting, well-being, perception views to nature, virtual LED-
panels and sky lights.   
 
This study aims to examine how virtual sky lights are perceived by people and discuss whether 
it is a suitable solution as a complement to the lack of windows. Previous studies have 
confirmed that there is a need to examine an alternative lighting solution in order to 
supplement the lack of windows. The stated goal for the current study was therefore to evince 
how a lighting solution of virtual sky lights with a high or low light level, together with 
ambient lighting of either high or low light level is perceived.  
    
With this as a foundation, an experimental study has been conducted with participants who 
have experienced six different light scenes in a waiting room environment. The light scenes 
were distinguished between high and low light levels of the ambient lighting and of the LED-
panels, which were also turned off in two light scenes. 
   
The result has shown that there is a connection between the light level of the virtual sky lights 
and the perception of the room and the lighting. The participants preferred the LED-panels 
when they were turned on rather than turned off in the waiting room, in combination with an 
ambient lighting at a high or low light level. It was especially the third light scene, when both 
the ambient lighting and the LED-panels had a high light level that excelled the most and 
showed positive results. It indicates that the participants preferred this light scene the most.  
It might be because the contrast of light was perceived most pleasantly, compared to the other 
five light scenes. 
 
Further studies within the field is recommended by the authors to contribute to a deeper 
knowledge about how virtual sky lights can be applied, to create user adapted lighting 
environments in rooms that lack windows. The perception of more light levels should 
therefore be investigated, also more types of environments should be investigated, study 
environments is one suggestion. It could contribute to a wider knowledge about possible 
application areas of virtual sky lights as a complement in windowless rooms.  
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Sammanfattning 
Sökord: Belysningsstyrka, belysning, hälsa, perception, utsikt till natur, virtuell LED-panel 
och takfönster. 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur virtuella takfönster upplevs av människor i en 
väntrumsmiljö och diskuterar huruvida det är en lämplig lösning som komplement till 
saknaden av fönster. Tidigare forskning har bekräftat att det finns behov av att undersöka en 
alternativ belysningslösning i syfte att komplettera saknaden av fönster. Det uppsatta målet 
för den aktuella studien har därför varit att visa hur en belysningslösning i form av virtuella 
takfönster med hög eller låg ljusnivå, tillsammans med antingen hög eller låg ljusnivå på 
allmänljus upplevs. 
 
Med detta som grund har en experimentell studie genomförts med deltagare som har fått 
uppleva sex olika ljusscener i en väntrumsmiljö. Det som skiljde ljusscenerna åt var att de 
varierade mellan hög och låg ljusnivå på allmänljuset och på LED-panelerna som även var 
släckta i två ljusscener. 
 
Resultatet har visat att det finns ett samband mellan ljusnivån på de virtuella takfönsterna 
och rums- och ljusupplevelsen. Tända LED-paneler var något som deltagarna föredrog över 
släckta i ett väntrum, i kombination med allmänljus på en hög eller låg ljusnivå. Det var 
särskilt den tredje ljusscenen, när både allmänljuset och LED-panelerna hade en hög ljusnivå 
som utmärkte sig mest och gav ett positivt resultat. Det indikerar på att deltagarna föredrog 
denna ljusscen mest. Anledningen till varför kan bero på att kontrasten av ljuset upplevdes 
mest behaglig, jämfört med de fem övriga ljusscenerna.  
 
Vidare forskning inom området rekommenderas av författarna för att bidra till en djupare 
kunskap om hur virtuella takfönster ska appliceras för att skapa brukaranpassade ljusmiljöer i 
rum som saknar fönster. Upplevelsen av fler ljusnivåer gällande virtuella takfönster bör därför 
undersökas, samt att studier i fler typer av inomhusmiljöer borde undersökas, förslagsvis i 
studiemiljöer. Det kan bidra till en bredare kännedom kring applikationsmöjligheterna av 
virtuella takfönster, som komplement i fönsterlösa rum.  
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1 Introduktion 
 
I det inledande kapitlet kommer ämnets aktuella bakgrund att behandlas, följt av den 
problembeskrivning som studien har baserat sig på. Vidare presenteras studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter beskrivs studiens omfattning och avgränsning. Kapitlet avslutas 
med rapportens disposition och begreppslista.  
 
Denna rapport är ett examensarbete som utförs som en del av utbildningen: 
Produktutveckling med inriktning ljusdesign på Jönköping University.  
 
Upplevelsen av ett rum kan styras av vilken sinnesstämning människor befinner sig i, till 
exempel irriterad, trött, sliten och mentalt utmattad. Med hjälp av lämplig belysning går det 
att skapa positiva sinnesstämningar i ett rum. Studien inriktar sig mot hur människor 
upplever känslan i ett fönsterlöst rum med hög respektive låg ljusnivå, tillsammans med 
kompletterande LED-paneler, som är utformade för att skapa en virtuell blå himmel med 
inslag av moln och grönska. Undersökningen kommer att genomföras med ett experiment i en 
laboratoriemiljö, där miljön efterliknar ett väntrum på en vårdcentral. Vidare kommer data 
att analyseras och utvärderas gällande hur deltagare upplever väntrumsmiljön vid användning 
av sex olika ljusscener.  

1.1 Bakgrund 
Edwards och Torcellini (2002) poängterar vikten av planering och utformning av byggnader 
och att det bör prioriteras för att få in dagsljus. Vidare har tidigare forskning kommit fram till 
att fönsterutsikt mot natur värdesätts på arbetsplatsen (Kaplan 1993). Effekten av utsikt till 
natur genom fönster har också undersökts i sjukvårdssammanhang. Forskning av Ulrich 
(1984) undersökte effekten av utsikt till natur och dess påverkan på kirurgiska patienters 
återhämtning efter operation. Resultatet visade att patienterna som hade patientrum med 
fönsterutsikt mot en samling av lövträd återhämtade sig snabbare efter operation, jämfört 
med de som hade utblick mot en tegelvägg. Annan forskning inom området relaterat till 
kontorsmiljö, kom fram till att fönsterutsikt bestående av skog resulterade i högre trivsel och 
mindre stress bland kontorsarbetare till skillnad mot de som inte hade en sådan fönsterutsikt 
från sin arbetsplats (Shin 2007). Collins (1975) undersökte vikten av fönster på arbetsplatsen 
och kom fram till att 35% av en grupp anställda påstod att saknaden av fönster var deras 
främsta svårighet i deras kontorsmiljö. Exempel på anledningar var brist på dagsljus, 
möjligheten av utsikt till utsidan, samt känslor av klaustrofobi och spänningar. En liknande 
studie som också undersökte arbetssituationen för arbetare på kontor utan fönster kom fram 
till att de anställda kände sig mindre positiva och inte kände sig tillfreds med sin 
arbetssituation (Finnegan & Solomon 1981). Detta tyder på att fönsterlösa rum upplevs som 
ett problem som behöver lösas med någon form av ersättning. Ett exempel kan vara så kallade 
virtuella takfönster som illustrerar en blå himmel med inslag av grönska och moln. De kan 
placeras i taket av ett rum och kan fungera som ett komplement till ett fönster.   
 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar placering av fönster och tillgången till dagsljus. Val 
av placering och orientering av byggnader måste göras i relation till omgivande bebyggelse 
och miljö, detta för att maximera effektiviteten av dagsljusinsläpp. För att implementera 
lösningar som skapar dagsljusinsläpp är det viktigt att den omgivande strukturen inte 
begränsar mängden dagsljus som kan nå byggnaden (Sharp, Lindsey, Dols & Coker 2014). Det 
finns även krav på dagsljus (BBR avsnitt 6:322 Dagsljus) där det står: 
 

Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska 
utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om 
detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. 
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1.2 Problembeskrivning 
Efter en inledande litteraturgenomgång anser vi att det finns ett behov av att undersöka 
alternativa belysningslösningar för rum som saknar fönster. En tidigare studie av (Canazei, 
Pohl, Bliem, Martini & Weiss 2017) visar tydligt att fönster har viktiga psykologiska 
funktioner för människan, till exempel utsikt till utsidan och dämpade känslor av spänning, 
isolering och enformighet. Vikten av artificiella takfönster i en kontorsmiljö har undersökts 
där resultatet har visat att det är något som människor föredrar och behöver för att 
prestera samt för att skapa välbefinnande i inomhusmiljöer som saknar fönster (Canazei et al. 
2017). Även annan forskning tar upp vikten av fönster i rum och dess betydelse för människan 
(Collins 1975). Tennesessen och Cimprich (1995) understryker att utsikt genom fönster mot 
natur jämfört med byggd miljö varit förknippad med positivt fysiska och psykiska 
hälsoeffekter, när människor är begränsade eller sjuka.  
 
Artificiellt ljus saknar många av dagsljusets kvaliteter såsom varierande intensitet och 
färgtemperatur över dygnet, men det kan användas som ett komplement för att skapa 
välbefinnande för människan (Canazei et al. 2017). En möjlig lösning för att skapa detta i 
inomhusmiljöer är med hjälp av LED-paneler integrerade taket, som skapar en illusion av ett 
takfönster. LED-panelerna illustrerar en virtuell blå himmel med inslag av moln och grönska, 
som kan bidra till upplevelsen av en länk till naturen.   
 
Aries, Aarts och van Hoof (2015) undersökte upplevelsen av dagsljusinsläpp från fönster, med 
både hög och låg ljusnivå. Resultatet visade att människor föredrog att sitta och arbeta nära 
ett fönster, dock kunde man inte fastställa varför. Anledningar till varför man föredrog 
detta diskuterades, och det var förmodligen länken ut mot naturen och dagsljusets 
variation av ljusnivå. Därför är det viktigt att undersöka detta vidare i en experimentell studie 
där förutsättningarna kan kontrolleras.  
 
Sammanfattningsvis bekräftar litteraturgenomgången att det finns behov av att undersöka en 
alternativ belysningslösning som kan komplettera saknaden av fönster. Den aktuella studien 
går ut på att undersöka i vilken utsträckning som deltagarna upplever skillnad i rums- och 
ljusupplevelse i ett väntrum, vid användning av LED-paneler vid hög respektive låg ljusnivå, 
tillsammans med ett allmänljus med antingen hög eller låg ljusnivå. Beträffande de sex 
ljusscenerna kommer två av dem innebära att allmänljuset är tänt men att LED-panelerna är 
släckta, medan de resterande fyra varieras mellan hög och låg ljusnivå. De här 
kombinationerna behöver undersökas för att slutligen få ett resultat som tydligt visar 
eventuella skillnader i hur rummet upplevs när LED-panelerna är tända respektive släckta. Vi 
vill undersöka om detta är en lämplig lösning som kan användas som ett komplement i 
fönsterlösa rum. Utifrån det här ser vi en potentiell nytta att kunna applicera virtuella LED-
paneler i exempelvis sjukhusmiljöer och kontorsmiljöer som saknar fönster. Detta för att 
kunna bidra till trivsammare inomhusmiljöer.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att bidra med kunskap som kan användas för att skapa 
brukaranpassade ljusapplikationer i rum som saknar fönster.  
  
Målet är att bidra med forskning som visar hur LED-paneler i ett rum med hög respektive låg 
ljusnivå tillsammans med ett allmänljus som har hög respektive låg ljusnivå upplevs av 
människor.  
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1.4 Frågeställningar 

1. Hur upplevs väntrummet med hög respektive låg ljusnivå i kombination med tända 
LED-paneler som illustrerar en virtuell blå himmel med inslag av moln och grönska? 
 

2. Hur upplevs väntrummet med hög respektive låg ljusnivå på allmänljuset när LED-
panelerna är släckta?  

1.5 Omfattning och avgränsningar 
Den experimentella studien undersöker hög och låg ljusnivå av ett allmänljus samt LED-
paneler som illustrerar en virtuell blå himmel med inslag och moln och grönska, och omfattar 
endast en färgtemperatur, 3500 K. Experimentmiljön är utformad som ett väntrum på en 
vårdcentral.  
 
Studien fokuserar på att undersöka människors upplevelse av sex olika ljusscener. 
Beträffande två av de sex ljusscenerna kommer LED-panelerna hållas släckta medan 
allmänljuset är tänt på en hög respektive låg ljusnivå. Rapporten behandlar främst 
två ljusrelaterade begrepp, belysningsstyrka och ljusnivå.  Med de resurser och den 
tidsomfattning studien tillhandahåller avgränsas studien till högst 30 stycken deltagare.  

1.6 Disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund som omfattar tidigare forskning inom området. 
Därefter redogörs för vald metod och tillvägagångssätt vid genomförandet. Vidare presenteras 
resultat och analys som sedan övergår till diskussion och slutsatser. Rapporten avslutas sedan 
med referenser och bilagor. 

1.7 Begreppslista 
 
Begrepp  Förklaring 
 
Attitydfrågor Ett instrument som används för att få fram en negativ eller 

positiv attityd i en fråga (Patel & Davidson 2011). 
 
Belysningsstyrka  Är måttet på hur mycket ljus (ljusflöde) som faller på en yta per 

kvadratmeter och anges i enheten lux (lx) (Starby 2014). 
 
Färgtemperatur  Färgen hos ljuset uttrycks som färgtemperatur och brukar 

beskrivas hur varmt eller kallt ljuset är, och anges i enheten 
Kelvin (K) (Starby 2014). 

 
Likertskala Med en likertskala mäts olika attityder hos respondenterna som 

sedan markerar i vilken grad de instämmer i frågan (Patel & 
Davidson 2011). 
 

Ljusnivå  Innefattar helhetsupplevelsen av ett rum, i avseende på om det 
är ljust eller mörkt (Klarén 2014).   

 
Luxmeter  Är ett instrument som mäter belysningsstyrkan (lux, lx) (Klarén 

2011). 
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Spektrofotometer  En spektrofotometer är ett instrument som används för att mäta 
strålningens spektrala fördelning (Klarén 2011). 

 
Egna begreppsdefinitioner för studien 
 
Ljusscen   Med avseende på denna rapport innebär ordet ljusscen att 

belysningsstyrka och färgtemperatur är förinställt för att skapa 
ett önskat ljusförhållande i ett rum.  

 
LED-paneler  Syftar på de LED-paneler som använts i den aktuella studiens 

experiment, som illustrerar en virtuell blå himmel med inslag av 
moln och grönska.  
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2 Teoretiskt ramverk  
 
Kapitlet ger en teoretisk grund till studien, syftet och frågeställningarna som har 
formulerats.  

2.1 Ljus och hälsa 
Ljus är en nödvändighet för att seendet ska fungera men om det hanteras på fel sätt kan det 
vara skadligt för människans hälsa (Boyce 2009). Det finns aspekter av ljus som orsakar att 
människor upplever visuellt obehag vilket kan leda till ansträngda ögon. Bakomliggande skäl 
är exempelvis för lite eller för mycket ljus, bländning, flimmer samt för skarpa kontraster över 
arbetsytan och i omgivningen (Boyce, Hunter & Howlett 2003). Forskning har visat att 
människor spenderar 90% av sin tid inomhus, där artificiellt ljus är den huvudsakliga 
ljustillgången. Det bekräftar betydelsen av att skapa lämpliga förutsättningar med belysning 
för att utforma hälsosamma och trivsamma inomhusmiljöer (Gentile, Laike & Dubois 2014).  

2.2 Dagsljus i byggnader 
Dagsljustillgången i byggnader berörs av flera olika faktorer, bland annat geografisk plats, 
solens position, byggnadens geometri, fönsterstorlek, fönster- och väggareaförhållanden, 
närhet till intilliggande byggnader samt vegetation i omgivningen. Tillsammans medför dessa 
faktorer att de är av stor betydelse när det kommer till att påverka dagsljuset och 
energianvändningen (Yu & Su 2015). Den arkitektoniska och urbana designen har under dem 
senaste åren förändrats på grund av ökad medvetenhet kring miljö och hållbarhet. 
Majoriteten av byggregler och produktspecifikationer har ändrats eller är på väg att ändras, 
där förändringar i prioriteringar kring miljö och discipliner har ändrats (Wirz-Justice & 
Fournier 2010).  

2.3 Betydelsen av fönster på arbetsplatsen 
I en studie av Finnegan och Solomon (1981) undersöktes förnöjsamheten på arbetsplatsen 
bland amerikanska arbetare i rum med och utan fönster med ett urval av 123 kontorsarbetare 
och vårdgivare. Hypotesen var att de som arbetade i en miljö utan fönster skulle ge färre 
positiva synpunkter kring deras jobb än de som hade fönster. Ett frågeformulär med 33 
punkter användes, där varje punkt angav en positiv eller negativ synpunkt i relation till 
tillfredsställelse av arbete. Varje punkt skulle besvaras på en femgradig skala från 
“instämmer” till “instämmer inte”. Punkterna tillhörde sex “logiska” faktorer: tillfredsställelse 
på arbetsplatsen, engagemang, tidsuppfattning, miljö, oro och fysiska arbetsförhållanden.  Av 
resultatet har man kommit fram till att förnöjsamhet av arbetssituationen hade en betydande 
relation till förekomsten av fönster på arbetsplatsen.  
 
Forskning av Kaplan (1993) undersökte också en aspekt av fönsters betydelse på 
arbetsplatsen. Syftet med studien var att undersöka huruvida närhet till naturen har en 
betydelse för arbetstagares välbefinnande på arbetsplatsen. Enkäter skickades slumpmässigt 
till 1000 arbetstagare och besvarades anonymt. Totalt deltog 615 personer, alla med 
stillasittande jobb men med varierade arbetsuppgifter och majoriteten var kvinnor (92%). 
Deltagarna fick besvara frågor beträffande att ha utsikt till utsidan på arbetsplatsen, samt 
gällande svårigheten att se ut. En checklista tilldelades med kännetecken av sådant som ofta 
är en del av utsikten genom fönster. Kategorierna var ”byggd” eller ”naturlig”. Den 
förstnämnde innebar kännetecken som gata, parkering samt byggnader i omgivningen 
medan ”naturlig” kunde innefatta träd, buskar, gräs och blommor. Övriga frågor handlade om 
förnöjsamheten av utblick på arbetsplatsen och förnöjsamheten av möjlighet till att se ut samt 
om utsikten bidrog till upplevelse av återhämtning.   
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Undersökningens resultat visade att tillfredsställelse med utsikten och möjligheten att se ut 
var starkt relaterade till bekvämlighet. Resultatet skiljde sig beroende på vad som sågs ut 
genom fönstret. Deltagarna upplevde ingen känsla av återhämtning, varken när utsikten 
innefattade byggnader, gator eller parkeringsplatser. Utsikt med inslag av natur visade ha en 
stark påverkan på tillfredsställelse och känslan av återhämtning. En ytterligare aspekt av 
resultatet visade att de som hade utsikt över natur kände sig mindre frustrerade och mer 
tålmodiga. Vidare fann de sitt jobb mer utmanande och uttryckte mer entusiasm i förhållande 
till sitt arbete. 

2.4 Kontorsbelysningens och ljusnivåns påverkan på vakenhet  
På arbetet kan människor uppleva trötthet och brist på mentala resurser. En studie av 
(Smolders, de Kort & Cluitmans 2012) undersökte ljusnivå vid ögonhöjd i en kontorsmiljö, 
och vad som kan förbättra personalens vakenhet, vitalitet och prestation under dagtid.  
 
Experimentet bestod av fem sessioner, där varje session innebar två stycken tester som 
deltagarna fick utföra. Experimentet genomfördes i ett rum som efterliknade ett kontor, med 
mattvita väggar med inredning bestående av ett skrivbord med en dator, stol och hylla. Totalt 
var det 32 studenter som deltog i studien, 19 män och 13 kvinnor. Medelåldern varierade i 
åldrarna 18–35 år. De fick utvärdera två ljusförhållanden med ljusnivåerna, 200 lx och 1000 
lx och sedan svara på ett frågeformulär. Frågorna berörde bland annat om ljuset upplevdes 
behagligt, samt upplevelsen av färgtemperaturen, ljusintensiteten och ljusfördelning i 
rummet. Sessionerna hölls både under förmiddag och eftermiddag. Andra tester som också 
gjordes var angående humör, vakenhet och kognitiv prestationsförmåga (Smolders et al. 
2012).  
 
Resultatet av utvärderingarna har visat att deltagarna bedömde de två ljusförhållandena av 
kontorsbelysningen olika. Ljusförhållandet med 1000 lx upplevdes mer ljust och uppiggande 
trots att det bedömdes vara mindre trevligt än 200 lx. De kände sig även mindre sömniga och 
mer energiska i den höga ljusnivån (1000 lx) än den låga (200 lx). Däremot bedömdes båda 
ljusförhållandena som tillfredsställande vid arbete (Smolders et al. 2012).  

2.5 Artificiella takfönster  
En studie av Canazei et al. (2017) visar tydligt att fönster har viktiga psykologiska funktioner 
för människan, till exempel utsikt till utsidan, dämpade känslor av spänning, isolering och 
enformighet.  
 
En viktig aspekt att ha i åtanke är att dagsljusets kvaliteter inte kan ersättas med artificiellt 
ljus. Det finns däremot möjligheter att komplettera med artificiellt ljus som skapar trivsel för 
människan. Detta är särskilt betydelsefullt i rum som saknar tillgång till fönster. 
Undersökningen gjordes i två lika stora testrum utan fönster med varsin arbetsplats. Den 
horisontella medelbelysningsstyrkan mättes fram i de två testrummen. Det första testrummet 
hade belysning i form av lysrörsarmaturer med 462 lx. Det andra rummet hade ett artificiellt 
takfönster med 516 lx, som illustrerade en virtuell himmel och sol, integrerad i taket. 
Deltagarna utvärderade atmosfären och sin humörstatus i de två testrummen. Resultatet 
indikerade att de kände en länk till naturen och upplevde det fönsterlösa testrummet med 
artificiellt takfönster som mer ”livfullt” och kände mindre ”spänningar”. Rummet upplevdes 
också mindre ”avskilt” jämfört med rummet som var ljussatt med lysrörsarmaturer.  
 
Vidare visade resultatet att deltagarna kände mindre klaustrofobiska symtom, mindre oro 
samt positivare humör, när de befann sig i testrummet med artificiellt takfönster än 
testrummet med lysrör. Författarna menar att dagsljusersättande teknik därmed kan påverka 
humörstatus och förändra människors beteende vid beslutsfattande, i fönsterlösa miljöer.  
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2.6 Utsikt till natur  
Tennesessen och Cimprich (1995) diskuterar forskning som lyfter vikten av fönster i rum och 
menar att olika typer av utsikt från fönster också kan vara viktigt. Undersökningen ägde rum i 
tre sovsalar ägt av ett stort universitet. Sovsalarna tillhandahöll stor mängd utsikt till natur, 
däribland sjö och vegetation men även byggd miljö i form av stadsgator och omgivande 
byggnader. Rummen var för både män och kvinnor med fönster av samma storlek.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur utsikt till natur genom ett fönster kan påverka 
koncentrationen. Detta testades i fyra olika kategorier av utsikt. Dessa var “enbart naturliga 
inslag”, “mestadels naturliga inslag”, “enbart bebyggelse” samt “mestadels bebyggelse”. 
Resultatet visade att de som hade utsikt till natur från deras sovrum kunde koncentrera sig 
bättre än de med mindre andel vegetation i utsikten (Tennesessen & Cimprich 1995).   
 
I en annan studie identifierade Shin (2007) effekten av utsikt till skogslandskap genom 
fönster, hur det påverkar trivsel och stress på arbetsplatsen. Två respondentgrupper i form av 
kontorsarbetare deltog i undersökningen, där den ena gruppen hade fönsterutsikt mot en skog 
och den andra inte hade det. Resultatet visade att genomsnittsvärdet av trivsel bland 
kontorsarbetare som hade fönsterutsikt mot en skog var signifikant högre jämfört med de som 
saknade en sådan fönsterutsikt. Resultatet gällande stress visade att kontorsarbetare som 
hade möjlighet att se skogslandskap genom fönster från sin arbetsplats upplevde mindre 
stress jämfört med de som saknade denna möjlighet. Det gav en indikation om att 
fönsterutsikt bestående av skog är en företeelse som påverkar trivsel och arbetsstress. Vidare 
antyder resultatet att det förekommer en negativ korrelation mellan trivsel och arbetsstress. 
En hög skattning av trivsel korrelerade med låg arbetsstress och låg skattning av trivsel 
korrelerade med hög arbetsstress.  
 
Vidare inom området har en studie av Ulrich (1984) genomförts. Studien gick ut på att 
undersöka effekten av utsikt till natur och hur det påverkar kirurgiska patienters 
återhämtning på ett sjukhus. Det erhölls protokoll över perioden 1971 till 1981 om patienters 
återhämtning som har genomgått samma kirurgiska operation. Storleken och placeringen av 
fönsterna gav patienterna en möjlighet att se ut medan de låg i sängen. Resultaten visade att 
patienterna som hade patientrum med fönster som gav utblick mot en grupp av lövträd 
jämfört med en brun tegelvägg återhämtade sig snabbare efter operation. Vidare fastställdes 
det att denna patientgrupp även hade färre negativa kommenterar utvärderat av sköterskor, 
till exempel “upprörd” och “gråter”. Därtill tog de måttligare och färre doser av smärtstillande 
medel och hade mindre eftervårdliga komplikationer.  
 
Studien av Raanaas, Patil och Alve (2016) har undersökt hur upplevelsen av utblick till natur 
genom fönster och inomhusväxter påverkar de boendes återhämtningsprocess på 
rehabiliteringscenter. Studien genomfördes genom en kvalitativ metod som bestod av 
intervjuer. Individuella intervjuer genomfördes först och gav en möjlighet för de boende att 
skriva ner sina tankar, känslor och personliga erfarenheter kopplat till utsikt till natur och 
inomhusväxter. Därefter genomfördes intervjuer i mindre grupper där de fick möjlighet att 
diskutera personliga erfarenheter med varandra. Resultatet visade att de boende upplevde 
utblick till natur genom fönster och inomhusväxterna som behagligt att titta på. Deltagarna 
var positiva till stora fönster som gav möjlighet till att njuta av utblicken.  
Många menade på att utblicken till natur bidrog till lugn och positivitet. Det var främst vy 
över öppna landskap som föredrogs och som bidrog till en god utsikt. De boende som hade 
byggnader som blockerade utsikten till natur var missnöjda. En del uttryckte att de önskade 
mer vegetation och andra naturinslag utanför byggnadens fönster. 
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2.7 Påverkan av belysningsstyrka och färgtemperatur 
Det anses finnas två huvudsakliga syften med belysning. Det ena är att skapa behagliga 
atmosfärer och det andra är att skapa miljöer som underlättar visuella uppgifter. Forskning 
kring preferens av atmosfär av rum i bostadsmiljö har gjorts. Flera olika kombinationer av 
färgtemperaturer och belysningsstyrkor användes för att undersöka preferensen av 
atmosfären. Syftet med studien var att tydliggöra det övergripande förhållandet mellan 
färgtemperatur och preferens samt mellan ljusnivå och preferens. Undersökningen 
genomfördes i ett vardagsrum, på första våningsplanet av ett flerbostadshus. I mitten av 
rummet placerades en soffa och ett bord. Väggarna hade en mattvit färgnyans och det var en 
mattvit matta på golvet. I en sektion av taket var det installerat en armatur bestående av ett 
trefärgat HF-lysrör, en varmvit, neutralvit och en dagsljusliknande, som var täckta med en 
diffus vit panel (Nakamura & Karasawa 1999). 
 
Deltagare valdes specifik ut för undersökningen och var totalt sex stycken. Det var fyra män 
och två kvinnor i åldrarna från 20–50 år, med normal synförmåga och visuell perception. 
Deltagarna var instruerade att föreställa sig två situationer medan de befann sig i en 
bostadsmiljö, där ett tillstånd var ”gemensamt” och det andra var ”ensam”. I det förstnämnda 
tillståndet fick deltagarna föreställa sig att de hade en glad konversation med sin familj, därför 
pratade deltagarna med varandra under testet. Först upplevdes en standardljusscen som var 
200 lx och 3900 K. Sedan utvärderades den övergripande atmosfären i rummet på en 
sjugradig skala, från ”gillar” till ”gillar inte” av 16 olika kombinationer av färgtemperaturer 
och belysningsstyrkor i jämförelse med standardscenen. Kombinationerna var 3000 K,  
3400 K, 3900 K, 4600 K och 5600 K för färgtemperatur och 100 lx, 200 lx, 400 lx and 800 lx 
för belysningsstyrka. I det andra tillståndet skulle de föreställa sig att de var ensamma och 
avslappnade medan de drack kaffe. Därefter, på samma sätt utvärderades atmosfären. 
Deltagarna satt i en soffa när de gjorde utvärderingarna samtidigt som låg musik spelades, 
som skulle bidra till upplevelsen av de två atmosfärerna.   
 
Studien kom fram till att gällande tillståndet ”gemensam” ökar preferensen parallellt med att 
belysningsstyrkan ökar, i intervallet från 100 lx till 400 lx. Eftersom alla kurvor av de olika 
färgtemperaturerna hade liknande trender mot en ökning i belysningsstyrka antogs det att 
påverkan av belysningsstyrka har en större påverkan på preferensen av atmosfären än 
färgtemperatur. Resultatet visade också att när belysningsstyrkan var 100 lx var det ingen av 
färgtemperaturerna 3000 K, 3400 K, 3900 K, 4600 K eller 5600 K som gillades. Gällande 
tillståndet ”ensam” var tendensen att preferensen ökar parallellt med ökad belysningsstyrka 
mindre markant än i tillståndet ”gemensam” (Nakamura & Karasawa 1999).  
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3 Metod och genomförande 
 
I metodavsnittet beskrivs och motiveras tillvägagångssättet i studien. Vidare presenteras 
datainsamling och dataanalys och kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet.  

3.1 Metodteori 
Vetenskapliga studier kan använda sig av olika typer av metoder nämligen kvantitativ, 
kvalitativ eller en kombination av dessa två metoder (Trost 2012). En kvantitativ metod 
innebär kvantifiering med hjälp av matematik och statistik som resulterar i numeriska 
observationsvärden (Backman 2008). I jämförelse med en kvalitativ metod används inte 
statistiska modeller vid analys. Datainsamling sker istället i verbal utformning, till exempel i 
form av intervjuer med chans att analysera på djupet, vilket är något som en kvantitativ 
metod saknar (Backman 2008). En fördel med kvantitativa metoder är att efterarbetet går att 
förbereda genom ett strukturerat frågeformulär, detta resulterar i en snabb datainsamling 
som därefter analyseras. Kvantitativa undersökningar kräver oftast mindre tid och resurser 
till skillnad mot en kvalitativ undersökning (Eliasson 2018). Det är studiens syfte och 
frågeställningar som avgör vilken slags metod som är relevant att använda för att uppfylla 
syftet och besvara frågeställningarna (Trost 2012). 
 
För att besvara studiens frågeställningar har en kvantitativ metod använts i form av en 
experimentell studie. Ett experiment är en beteckning på en undersökningsuppläggning där 
några enstaka variabler studeras (Patel & Davidson 2011). Med hjälp av ett experiment är det 
möjligt att dra slutsatser om orsak och verkan, därmed är en viktig förutsättning att 
experimentets upplägg är genomarbetat (Bell 2006). 

3.2 Metodens relevans för frågeställningen 
I grunden till studien finns ett intresse kring att ta reda på om hög och låg ljusnivå påverkar 
rumsupplevelsen när det kommer till upplevelse av rum. Som utgångspunkt i studien har det 
använts en deduktiv inriktning, där tidigare forskning har använts (Patel och Davidson 2011). 
Förutom litteraturstudie har empiriska data inhämtats via strukturerade enkäter, där endast 
slutna frågor har använts. Detta skapar en hög grad av strukturering och standardisering och 
vidare en hög validitet för studien (Trost 2012). Med hjälp av frågorna i formulären förväntas 
studiens två frågeställningar bli besvarade, ”Hur upplevs väntrummet med hög respektive 
låg ljusnivå i kombination med tända LED-paneler som illustrerar en virtuell blå himmel med 
inslag av moln och grönska?” och “Hur upplevs väntrummet med hög respektive 
låg ljusnivå på allmänljuset när LED-panelerna är släckta?” Frågorna undersöker upplevelsen 
av rummet med en variation av frågor som till grunden redan är framtagna och beprövade av 
tidigare forskare. 

3.3 Frågeformulär 
Totalt har tre olika anonyma frågeformulär använts i studien. Bakgrundsinformationen som 
samlades in om deltagarna var uppgifter om kön, ålder och sysselsättning. Studien har till viss 
del använt nominalskalor, som innebär att det inte finns någon given ordning mellan värdena, 
där “kön” är exempel på en variabel. Till största del har likertskala förekommit, vilket innebär 
att attitydfrågor har svarsalternativ (Trost 2012). Exempel på en likertskala är ”inte alls” och 
”i väldigt hög grad”. Studiens första frågeformuläret handlade om rumsupplevelsen, det andra 
om ljusupplevelsen och det tredje var ett utvärderingsformulär. 
 
Alla tre formulären är beprövade av tidigare forskare, men de är i viss omfattning anpassade 
till den aktuella studien, och har översatts från engelska till svenska.  
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Det första formuläret vid namn ”vad gör jag i den urbana miljön” (bilaga 15) av Masoudinejad 
och Hartig (2018) döptes om till “ljusnivåns påverkan på rumsupplevelsen” för att passa den 
aktuella studiens forskningsområde. Till stor del har frågeformuläret kortats ned genom att 
irrelevanta frågor togs bort, som ursprungligen handlade om tre stycken urbana miljöer. Vi 
utgick från en av de urbana miljöerna och det ursprungliga känslotillståndet för att anpassa de 
till vår studie. För att på det viset bibehålla samma struktur och karaktär på beskrivningarna 
trots ett nytt sammanhang. Miljöbeskrivningen ändrades från urban miljö till en 
väntrumsmiljö, och känslotillståndet ändrades från att känna sig avkopplad efter en 
studiepaus till att istället handla om att känna sig fundersam och ovetande inför ett 
läkarbesök (bilaga 16).  
 
Det andra frågeformuläret handlade om ljusupplevelse och var sammansatt av frågeformulär 
som använts i tre tidigare studier. Det inleddes med påståenden gällande visuell komfort och 
förnöjsamhet (Visual comfort and satisfaction) av Eklund och Boyce (1996) (bilaga 18). 
Eftersom påståendena riktade sig mot upplevelse av belysning på ett kontor omformulerades 
de för att istället handla om belysningen i ett väntrum på en vårdcentral, därmed ändrades 
enbart vissa begrepp och inte hela meningar. Nästa del kallades preferens i ljusmiljö 
(Preference light environment) av Staats, Kievet och Hartig (2003), där deltagare graderade 
från 1–7 utefter beskrivande frågor, hur de upplevde ljuset i väntrummet. Ingen 
omformulering krävdes för att kunna använda dessa frågor i den aktuella studien (bilaga 19). 
Därefter bestod formuläret av frågor om vakenhet och sömnkvalitet (Alertness and sleep 
quality), (Karolinska Sleepiness Scale, KSS) av Åkerstedt och Gillberg (1990) samt humör 
(Mood) av Matthews, Jones och Chamberlain (1990). Dessa delar användes också i sin 
ursprungliga form. 
 
Det tredje formuläret bestod av utvärderingsfrågor, som ursprungligen tillhörde studien ”vad 
gör jag i den urbana miljön” (bilaga 15) av Masoudinejad och Hartig (2018). I den aktuella 
studien fick den namnet “ljusnivåns påverkan på rumsupplevelsen”. Ett flertal frågor samt 
kringliggande text bedömdes vara irrelevant för den aktuella studien och togs därför bort. De 
flesta av utvärderingsfrågorna var ställda i relation till det känslotillstånd och den 
miljöbeskrivning som användes i formuläret. Därför fick de ersätta till den aktuella studiens 
versioner av dessa beskrivningar (bilaga 17).  

3.4 Deltagare 
Hur många deltagare som ska ingå i en undersökning avgörs till stor del av den tid som finns 
att tillgå. Oavsett undersökningens omfattning ska det alltid eftersträvas att uppnå ett så 
representativt urval som möjligt (Trost 2012). Målet för den aktuella studien var att uppnå 30 
stycken deltagare för att åstadkomma ett så representativt urval som möjligt, med de resurser 
som studien hade att tillgå. Det var totalt 75 personer som bjöds in till experimentet via ett 
evenemang på Facebook och de fick själva boka en tid via planeringsapplikationen Doodle. 
Totalt var det 24 stycken som deltog utan några databortfall. Tiden till undersökningen var 
avsatt till 75 minuter och fyra deltagare kunde delta åt gången. En målsättning med 
undersökningen var att uppnå en så bra variation som möjligt gällande ålder och kön. Det 
slutade med att åldersspannet varierade mellan 20–40 år och fördelningen mellan kvinnor 
och män var relativt jämn (se mer under avsnitt 4.1.1). 

3.5 Experimentell situation 
Experimentet utfördes i ett belysningslaboratorium (E1119) på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Rummet var 8,30 meter långt, 5,30 meter brett och hade en takhöjd på 3 meter, 
med vita innertaksplattor med kulören S0300-N. Rummet hade vita väggar med kulören 
S0502-Y och en reflektans som var rho=0,8. Golvet bestod av ett grått linoleumgolv som 
varierade mellan tre kulörer S6000-N, S6005-G80Y och S6502-Y med reflektansen rho=0,3. 
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Kulörerna i rummet mättes upp med en kulörmätare (Wireless Colour Reader Colorpin). 
Inredningen i rummet bestod av två tresitssoffor, ett soffbord, ett tidningsställ samt två växter 
på golvet. För att stänga ute dagsljusinsläpp användes mörkläggningsgardiner.  
Experimentet utfördes med hjälp av sex förinställda ljusscener under uppsikt av 
undersökarna, för att skapa samma situation och premisser för alla deltagare.  
 
Ljusscenerna hade ett allmänljus i taket i form av tolv stycken infällda 60x60 LED-paneler, 
MELLOW LIGHT evo/inf från Zumtobel där sidorna av armaturen gav ett diffust ljus och 
mittendelen gav ett direkt ljus (figur 2) (bilaga 20). Tillsammans med dessa användes sex 
stycken infällda Sky-LED armaturer (120 x 180 cm) från Lumlyx (figur 3) (bilaga 21). De 
illustrerade en virtuell blå himmel med inslag av moln och grönska.   
 
Fyra ljusscener varierade mellan hög och låg ljusnivå på allmänljuset och LED-panelerna, och 
i två ljusscener var LED-panelerna släckta tillsammans med antingen hög eller låg ljusnivå på 
allmänljuset (tabell 1) (figur 4-9). Innan undersökningen kunde genomföras krävdes vissa 
förberedelser i form av mätningar (figur 1). Undersökarna har tillsammans med en testgrupp 
använts som referenser för att fastställa två belysningsstyrkor, 100 lux (låg) och 500 lux (hög). 
Belysningsstyrkorna fastställdes med hjälp av en luxmeter. Även en färgtemperatur 
fastställdes till 3500 K, med hjälp av en spektrofotometer, vid namn Lighting Passport från 
ASENSETEK. Mätningarna gjordes endast för allmänbelysningen eftersom det inte gick att 
reglera färgtemperaturen på de virtuella LED-panelerna (figur 1). Ljusscenerna sparades i det 
applikationsbaserade ljusstyrningsprogrammet LITECOM från Zumtobel, för att på ett enkelt 
sätt kunna växla mellan de olika scenerna. I programmet ställdes belysningsstyrka in via ett 
reglage i enheten procent (0–100%). En beskrivning av två ljusscener och dess förinställda 
ljusnivåer visas i tabellen nedan (tabell 2) (bilaga 7). Vidare kombinerades dessa procenttal 
med varandra för att skapa de fyra resterande ljusscenerna (läs en utförligare beskrivning av 
alla ljusscener i bilaga 7). Mätningarna gjordes både horisontellt och vertikalt, på ögonhöjden 
1,20 meter över golvet eftersom deltagarna var sittandes under experimentet. Det gjordes 
också en vertikal mätning vid dörren där deltagaren gick in i rummet, som var 1,70 meter över 
golvet. Denna höjd fastställdes med hjälp av testgruppen och ansågs vara en genomsnittlig 
ögonhöjd för stående position. Därefter gjordes en markering av varje mätning, för att veta 
vart bord och stolar skulle placeras inför experimentet (bilaga 1–6).  
 

 
Figur 1. Översiktsbild över rummets mätpunkter, placering av armaturer samt hur rummet var 
möblerat.  
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Tabell 1. Rumsupplevelse och ljusupplevelse undersöktes gällande sex olika ljusscener som varierade 
med hög och låg ljusnivå på allmänljus och LED-paneler, som även var släckta. 

1. Allmänljus hög (500 lx) + LED-paneler låg 

2. Allmänljus låg (100 lx) + LED-paneler släckt 

3. Allmänljus hög (500 lx) + LED-paneler hög 

4. Allmänljus låg (100 lx) + LED-paneler hög 

5. Allmänljus hög (500 lx) + LED-paneler släckt 

6. Allmänljus låg (100 lx) + LED-paneler låg 
 
Tabell 2. Exempel av två förinställda ljusscener bestående av ett allmänljus och LED-paneler. 

Allmänljus hög, LED-panel hög Procent Färgtemperatur 

60x60 Diffus 80 % 3500 K 

60x60 Direkt 30 % 3500 K 

LED-panel 80 %  
   

Allmänljus låg, LED-panel låg   

60x60 Diffus 12 % 3500 K 

60x60 Direkt 12 % 3500 K 

LED-panel 12 %  

 

    
 
 
 
 

Figur 2. Armaturen MELLOW LIGHT evo/inf från 
Zumtobel användes som allmänljus i studien.  
 

Figur 3. LED-panelerna som användes i studien 
illustrerar en himmel med inslag av moln och grönska. 
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3.6 Genomförande 
Undersökningen ägde rum den 12/3 2019 mellan 13.30 – 17.15, den 13/3 mellan 09.00 – 17.15 
och den 14/3 mellan 09.00 – 14.15. Det var sammanlagt 24 deltagare som deltog i studien, 
fem stycken den 12/3, tretton stycken den 13/3 och sex stycken den 14/3.  
 
Det fick vara som mest fyra deltagare samtidigt i experimentrummet, men det varierade 
mellan en till fyra stycken vid de olika undersökningstillfällena. Innan experimentet startade 
informerades deltagarna hur det skulle gå till. De blev tillsagda att inte prata med varandra 
och heller inte använda telefonen. Detta för att bibehålla fokus på att känna in rummet och för 
att inte influeras av varandras svar under experimentet. De skulle också sitta på samma plats i 
en av sofforna under utvärdering av alla de sex ljusscenerna, detta för att varje deltagare 
skulle uppleva rummet från samma synvinkel under hela experimentet. För att göra alla 
medvetna, informerades de om att frågor fanns på både fram och baksida i formuläret.  
 

Figur4. Ljusscen 1 (hög/låg). Figur 5. Ljusscen 2 (låg/släckt). 

Figur 6. Ljusscen 3 (hög/hög). Figur 7. Ljusscen 4 (låg/hög). 

Figur 8. Ljusscen 5 (hög/släckt). Figur 9. Ljusscen 6 (låg/låg). 
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Innan de gick in i experimentrummet ställdes en av ljusscenerna in. För deltagarna som 
deltog på förmiddagen var det ordning 6–1 medan eftermiddagen hade motsatt ordning 1–6 
på ljusscenerna, för att undvika ordningseffekter. Sedan läste undersökarna upp ett 
känslotillstånd, som de skulle infinna sig i under alla sex ljusscener. Därefter gick deltagarna 
in i experimentrummet. Känslotillståndet kunde också läsas i första frågeformuläret om 
rumsupplevelse, och handlade om att de skulle befinna sig i ett väntrum på en vårdcentral 
samt att de kände sig fundersamma och ovetande inför sitt läkarbesök.  
 
Efter att den första ljusscenen hade upplevts i tre minuter delades alla frågeformulären ut i en 
plastficka och de första formulären om rumsupplevelsen och ljusupplevelsen besvarades. 
Därefter gick de in till rummet bredvid i tre minuter för att adaptera ögonen till en neutral 
ljusnivå, innan nästa ljusscen skulle utvärderas. I detta rum fanns ett bord och fyra stolar där 
deltagarna fick fika och kunde prata med varandra. Detta tillvägagångssätt upprepades för 
varje ljusscen. Det inleddes med tre minuter för att känna in rummet, fem till sju minuter för 
att besvara frågeformulären, och tre minuter för adaption i rummet intill. Sista gången 
frågeformulären besvarades, avslutades det med ett formulär med utvärderingsfrågor.  

3.7 Datainsamling 
Vid utformning av frågeformulär är det viktigt att ha en tydlig struktur, vardagligt språk samt 
en tydlig uppbyggnad av formulärets layout. Två viktiga förutsättningar för att uppnå det är 
att inkludera hela ämnet samt att utforma systematiska frågor. Vid formulering av frågor ska 
man först bestämma om de ska vara slutna eller öppna. En sluten fråga innebär att 
undersökaren har angett frågor med förutbestämda svarsalternativ som deltagaren ska 
besvara. Många brukar tycka att slutna frågor är enkla att besvara vilket tillför att 
undersökningen kan erhålla fler antal svar, vilket också stärker validiteten. Öppna frågor 
innebär att deltagaren själv formulerar sitt svar på frågorna, vilket innefattas av bearbetning i 
form av att först analysera och sedan tolka svaren (Eliasson 2018). I den aktuella studien har 
endast slutna frågor använts eftersom studien är kvantitativ. Av den anledningen valdes 
beprövade frågeformulär med denna typ av frågor.   
 
För att säkerställa att frågeformulärets frågor mäter den variabel som är aktuell är det viktigt 
att frågorna är så specifikt formulerade som möjligt. I en kvantitativ studie studeras alltid en 
eller flera variabler. Det finns två typer av variabler, beroende och oberoende variabel. I den 
aktuella studien har ljusnivån definierats som en oberoende variabel och upplevelse som en 
beroende variabel. Dessa uppstår eftersom undersökningen går ut på att mäta människors 
upplevelse av hög och låg ljusnivå samt för att det finns orsakssamband (Patel och Davidson 
2011). 

3.8 Metod vid dataanalys 
Efter genomförd undersökning sammanställdes hela experimentets empiriska data från 
respektive deltagare, i kalkyleringsprogrammet Microsoft Excel. Hårddata kvantifierades efter 
likertskalan 1–7 och vidare omvandlades ja- och nej-frågor till siffrorna 1 respektive 2. 
Fortsättningsvis presenteras hårddata översiktligt i tabeller och diagram, vilket möjliggör för 
författarna att få med omfattande information på förhållandevis litet utrymme (Ejvegård 
2009).  
 
Medelvärden kalkylerades för respektive variabel som varje fråga bestod av, vilket gjordes för 
alla sex ljusscener. Även standardavvikelse beräknades, för att visa hur mycket de olika 
värdena avvek från medelvärdet.  
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Vidare sammanställdes varje fråga för sig i frågeformulären, och variablerna som frågorna 
bestod av sammanslogs till en ny sammanfattande variabel och ett nytt medelvärde 
beräknades (se avsnitt 4.2). Som till exempel i första frågan av frågeformuläret om 
rumsupplevelse ingick det sex variabler i form av olika känslor. De sammanfattades till en ny 
variabel som fick namnet “känslor”. Vidare sammanställdes de nya medelvärdena i ett 
histogram för att visuellt upptäckta vart skillnader i medelvärde uppstått.   
 
Avslutningsvis gjordes jämförelser med hjälp av ett t-test: parat två sampel för medelvärde 
som beskrivs med följande formel (p <α → <0.05) som kalkylerar fram ett p-värde. T-test: 
parat två sampel används när det finns två uppsättningar av data för att jämföra skillnaden 
mellan två medelvärden (Pallant 2016). Därför jämfördes alla sex ljusscener med varandra, 
alltså ljusscen ett jämfördes med ljusscen två, tre, fyra, fem och sex, och på motsvarande sätt 
för de resterande ljusscenerna. När sedan p-värdet blev mindre än eller lika med 0,05 uppstod 
en signifikant skillnad mellan två ljusscener (se avsnitt 4).  

3.9 Trovärdighet 
Studiens bedöms ha en god validitet eftersom experimentet har utförts under kontrollerade 
och strukturerade förhållanden, med samma premisser för alla deltagare. Noggranna 
mätningar inför experimentet har genomförts och dokumenterats, vilket styrker 
trovärdigheten i studien. Eftersom en testgrupp tillsammans med författarna användes för att 
diskutera och sedan fastställa de två ljusnivåerna 500 lx och 100 lx, stärks studiens validitet 
och reliabilitet. Frågeformulären som användes i studien var redan beprövade, men med 
tanke på att formulären anpassades till att passa en väntrumsmiljö och därmed inte användes 
helt i sin ursprungliga form försämras innehållsvaliditeten. Av samma anledning kan även 
pålitligheten anses försämras. Till följd av att de två uppsättningarna av de sex ljusscenerna 
varierades (1–6 och 6–1) och att de inträffar på både förmiddag och eftermiddag undveks 
ordningseffekter, vilket styrker validiteten.  
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4 Resultat och analys 
 
I kapitlet analyseras och tolkas resultatet från den empiriska undersökningen för att ge svar 
på studiens frågeställningar.  

4.1 Beskrivande statistik 
Kapitlet inleds med en beskrivande statistik över deltagarnas fördelning av kön och ålder.  

4.1.1 Deltagare 
Det var totalt 24 stycken deltagare och en majoritet var studenter från programmet ljusdesign 
(22 stycken) på Jönköping University. Gällande de resterande två var den ena student på 
annat program medan den andra jobbade. Åtta stycken deltog under förmiddag och 
resterande sexton under eftermiddag. Vid urvalet eftersträvades deltagare av varierade kön 
och åldrar för att få ett så representativt urval som möjligt. Deltagarna var inom 
åldersspannet 20–40 år, men dem flesta deltagare var mellan 20–25 år gamla. Detta 
resulterade i en experimentgrupp som innehöll tretton kvinnor och elva män i relativt olika 
åldrar (tabell 3).  
 
Tabell 3. Experimentgruppen fördelat på åldersintervall och kön. 

ÅLDER KVINNOR MÄN 
20–25 6 9 
25–30 6 2 
30–35   
35–40 1  
Totalt 13 11 

 

4.2 Rumsupplevelse och ljusupplevelse 
Alla ljusscener jämfördes med alla variabler i båda frågeformulären för att sedan kunna utläsa 
vart det uppstod signifikanta skillnader. Detta gjordes med hjälp av t-test för alla samman-
fattande variabler (se tabell 4 nedan). Det var 28 stycken t-test som fick signifikanta p-värden, 
nämligen 0,05 eller lägre.  
 
I detta avsnitt kommer endast de variablerna med signifikant skillnad att presenteras och 
analyseras. De övriga ljusscenerna upplevdes inte tillräckligt olika på grund av för höga  
p-värden och ger därför inget svar på frågeställningarna. Av den anledningen kommer dessa 
delar av resultatet inte att analyseras, men kan hittas i bilagorna av denna rapport (bilaga  
8–14).  
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Tabell 4. Översikt över variabler och sammanfattade variabler per upplevelse. Kolumnerna till vänster 
innefattar ”Rum” vilket tillhört rumsupplevelseformuläret medan ”Ljus” och ”Personlig” tillhör 
ljusupplevelseformuläret. Det mynnade ut i totalt sju sammanfattande variabler.  
 

Upplevelse Variabler Sammanfattande variabler 

 
 
 
 
 
 
 
Rum 

Irriterad 

Känslor 
Trött 
Sliten 
Mentalt utmattad 
Nervös 
Välavvägt beslut 

Prestation Koncentrera dig 
Förutse konsekvenser 
Läkarens utlåtande 
Behagligt 

Bekvämlighet 
Irriterande 
Attraktivt 
Tryggt 
Osäkert 

Ljus 

Belysning i rummet 

Ljusupplevelse 

Belysning komfortabel 
Läsa tydligt 
Ljusnivå för hög 
Ljusnivå för dämpad 
Färgtemperatur varm 
Färgtemperatur kall 
Vacker 

Ljuspreferens 

Trevlig 
Behaglig 
Attraktiv 
Behaglig spendera 
Positivt spendera 
Angenämt spendera 

Personlig 

Trötthet/Sömnighet Sömnighet 
Humör - Hedonisk 

Humör Humör - Energi 
Humör - Stillhet 

 

4.2.1 Känslor 
I den sammanfattande variabeln “känslor” var det totalt fem stycken signifikanta skillnader 
när t-test gjordes (bilaga 8). Frågan handlade om hur deltagarna kände sig i det tillstånd som 
de fick infinna sig i. Känslotillståndet handlade om att de befann sig i ett väntrum och att de 
kände sig fundersamma och ovetande inför läkarbesöket. Deltagarna fick gradera på skalan  
1–7 hur de kände sig i förhållande till fem olika påståenden med känslorna ”irriterad, trött, 
sliten, mentalt utmattad och nervös”, där 1 var “inte alls" och 7 var “i väldigt hög grad” (bilaga 
15). 
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Resultatet visade inte någon ljusscen som var markant avvikande (figur 10). Det var ljusscen 
tre (allmänljus hög, LED-panel hög) som hade lägst medelvärde och förekom i tre stycken 
jämförelser, nämligen med ljusscen ett, två och fem. Ljusscen två hade näst högst medelvärde 
och förekom i tre stycken jämförelser, nämligen med ljusscen tre, fyra och sex.  
 
Inledningsvis gav resultatet signifikant skillnad i jämförelsen mellan ljusscen ett (allmänljus 
hög, LED-panel låg) [M=3,42 ± 1,02] och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) 
[M=2,69 ± 0,92], [p-värde=0,00, fg=23, N=24]. Nästa jämförelse var mellan ljusscen två 
(allmänljus låg, LED-panel släckt) [M=3,36, ± 1,10] och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-
panel hög) [M=2,69 ± 0,92,], [p-värde=0,00, fg=23, N=24]. Även i jämförelsen mellan 
ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel släckt) [M=3,36, ± 1,10] och ljusscen fyra (allmänljus 
låg, LED-panel hög) [M=2,89, ± 1,08], [p-värde=0,04, fg=23, N=24]. Fortsättningsvis i 
jämförelsen mellan ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel släckt) [M=3,36, ± 1,10] och 
ljusscen sex (allmänljus låg, LED-panel låg), [M=2,98, ± 0,79], [p-värde=0,05, fg=23, N=24]. 
Avslutningsvis i jämförelsen mellan ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) [M=2,69, ± 
0,92] och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=3,28, ± 1,03], [p-värde=0,01, 
fg=23, N=24]. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att alla ljusscenerna var relativt lågt graderade i skalan 
1–7, eftersom alla ljusscenerna fick ett medelvärde som var under en fyra på skalan. Det 
betyder att deltagarna inte kände sig särskilt ”trötta, slitna, mentalt utmattade eller nervösa” i 
någon av ljusscenerna. Vi kan fastställa att i ljusscen tre [M=2,69 ± 0,92] upplevdes känslorna 
svagast, när både allmänljuset och LED-panelerna hade en hög ljusnivå. Det visar på ett 
positivt resultat, eftersom variabelns känslor var negativa. Jämförelsevis hade ljusscen ett det 
högsta medelvärdet [M=3,42 ± 1,02]. Det indikerar att i denna ljusscen upplevdes känslorna 
starkast, vilket visar på det mest negativa resultatet.  
  

 
Figur 10. Medelvärde och standardavvikelse för ljusscen 1–6 av variabeln ”känslor” (N=24). 

4.2.2 Prestation 
I den sammanfattande variabeln “prestation” var det totalt tre stycken signifikanta skillnader 
när t-test gjordes (bilaga 9) Deltagarna skulle utvärdera rummet i förhållande till 
känslotillståndet, hur väl de kunde “ta ett välavvägt beslut, koncentrera sig, förutse 
konsekvenserna i en komplicerad situation samt vara uppmärksam på läkarens utlåtande”. De 
graderade på skalan 1–7 hur rummet upplevdes i förhållande till de fyra påståendena, där 1 
var “inte alls" och 7 var “i väldigt hög grad” (bilaga 15). 
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Resultatet visade även i denna variabel att det inte uppstod någon markant avvikelse mellan 
de sex ljusscenerna (figur 11). Ljusscen två hade lägst medelvärde och förekom i två stycken 
jämförelser, med ljusscen tre och fyra. Ljusscen tre hade högst medelvärde och förekom i 
jämförelsen med ljusscen fem.  
 
Resultatet gav en signifikant skillnad i jämförelsen mellan ljusscen två (allmänljus låg, LED-
panel släckt) [M=4,00 ± 1,14] och tre (allmänljus hög, LED-panel hög) [M=4,74 ± 1,23], [p-
värde=0,03, fg=23, N=24]. Vidare i jämförelsen mellan ljusscen två (allmänljus låg, LED-
panel släckt) [M=4,00 ± 1,14] och fyra (allmänljus låg, LED-panel hög) [M=4,47, ± 0,89], [p-
värde=0,03, fg=23, N=24]. Avslutningsvis i jämförelsen mellan ljusscen tre (allmänljus hög, 
LED-panel hög) [M=4,74 ± 1,23] och fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=4,17 ± 0,92], 
[p-värde=0,01, fg=23, N=24].  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att alla ljusscenerna var graderade ungefär i mitten på 
skalan. Det innebär att deltagarna relativt enkelt kunde “ta ett välavvägt beslut, koncentrera 
sig, förutse konsekvenserna i en komplicerad situation samt vara uppmärksam på läkarens 
utlåtande”. Vidare kan vi utläsa att ljusscen tre hade högst medelvärde [M=4,74 ± 1,23] och 
förekom i jämförelsen med ljusscen fem [M=4,17 ± 0,92]. Det tyder på att i ljusscen tre 
upplevde deltagarna det lättast att prestera när både allmänljuset och LED-panelerna hade en 
hög ljusnivå. Vidare kan vi utläsa att ljusscen två [M=4,00 ± 1,14] hade lägst medelvärde och 
förekom i jämförelse med ljusscen tre och fyra, dock blev skillnaderna inte överlägset stora 
och har därmed gett ett mindre tydligt resultat.  
 

 
Figur 11. Medelvärde och standardavvikelse för ljusscen 1–6 av variabeln ”prestation”(N=24). 

4.2.3 Bekvämlighet 
I den sammanfattande variabeln “bekvämlighet” blev det totalt sju stycken signifikanta 
skillnader när t-test gjordes (bilaga 10). Deltagarna fick sätta sig in i ett känslotillstånd, som 
innebar att de skulle känna sig fundersamma och ovetande i väntan på läkarens utlåtande. 
Samtidigt fick de känna in väntrumsmiljön för att sedan gradera på skalan 1–7 hur rummet 
upplevdes, i förhållande till fem olika känslor. Känslorna var “behagligt, irriterande, 
attraktivt, tryggt och säkert”, där 1 var “inte alls" och 7 var “i väldigt hög grad” (bilaga 15). 
 
Resultatet av denna variabel visade en markant skillnad gällande ljusscen ett i jämförelse med 
de resterande fem ljusscenerna (figur 12). Det var ljusscen ett som hade lägst medelvärde och 
förekom i jämförelse med ljusscen två, tre, fyra, fem och sex. Ljusscen fyra hade högst 
medelvärde och förekom i två jämförelser, med ljusscen ett och fem. 
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Resultatet gav signifikant skillnad mellan ljusscen ett (allmänljus hög, LED-panel låg) 
[M=1,56, ± 0,53] och ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel släckt) [M=3,23 ± 0,55], [p-
värde=0,00, fg=23, N=24]. Vidare i jämförelse mellan ljusscen ett (allmänljus hög, LED-panel 
låg) [M=1,56, ± 0,53] och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) [M=3,11 ± 0,90], p-
värde=0,01, fg=23, N=24]. Även i jämförelse mellan ljusscen ett (allmänljus hög, LED-panel 
låg) [M=1,56, ± 0,53] och ljusscen fyra (allmänljus låg, LED-panel hög) [M=3,27 ± 0,63], [p-
värde=0,00, fg=23, N=24]. Fortsättningsvis i jämförelse mellan ljusscen ett (allmänljus hög, 
LED-panel låg) [M=1,56, ± 0,53] och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) 
[M=2,77, ± 0,86], [p-värde=0,00, fg=23, N=24]. Vidare var det också en signifikant skillnad 
mellan ljusscen ett (allmänljus hög, LED-panel låg) [M=1,56, ± 0,53] och ljusscen sex 
(allmänljus låg, LED-panel låg), [M=2,93 ± 0,87], [p-värde=0,00, fg=23, N=24].  
 
Det visades också en signifikant skillnad mellan ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel 
släckt) [M=3,23, ± 0,55] och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=2,77 ± 
0,86,], [p-värde=0,02, fg=23, N=24]. Avslutningsvis jämfördes ljusscen fyra (allmänljus låg, 
LED-panel hög) [M=3,27, ± 0,63] med ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) 
[M=2,77 ± 0,86], [p-värde=0,01, fg=23, N=24]. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att resultatet var relativt likt mellan ljusscen två, tre, fyra, 
fem och sex men att ljusscen ett avvek markant. Ljusscen ett hade lägst medelvärde [M=1,56 ± 
0,53]. Det innebär att deltagarna inte alls upplevde rummet bekvämt, när allmänljuset hade 
en hög ljusnivå och LED-panelerna hade en låg ljusnivå. Det var ingen av de andra 
ljusscenerna som hade speciellt högt medelvärde sett till hela skalan, men högst medelvärde 
bland de sex ljusscenerna hade ljusscen fyra [M=3,27 ± 0,63]. Det som går att utläsa, och som 
visar på ett tydligt resultat är att ljusscen ett hade lägst medelvärde, medan de andra 
ljusscenerna visade otydligt resultat.  
 

 
Figur 12. Medelvärde och standardavvikelse för ljusscen 1–6 av variabeln ”bekvämlighet” (N=24). 

4.2.4 Ljusupplevelse 
I den sammanfattande variabeln “ljusupplevelse” var det totalt tre stycken signifikanta 
skillnader när t-test gjordes (bilaga 11). Deltagarna skulle besvara vad de tyckte om 
belysningen i väntrumsmiljön. Svarsalternativen var ja eller nej och de skulle svara om de 
”gillade belysningen i rummet, om belysningen var komfortabel, om de kunde se tydligt när de 
läste, om ljusnivån var för hög eller för dämpad samt om färgtemperaturen var för varm eller 
för kall” (bilaga 19). Svarsalternativen ja och nej har omvandlats till siffror för att kunna 
beräkna ut medelvärden och standardavvikelser, ja=1 och nej=2. 
 

1

2

3

4

5

6

7

Ljusscen 1
(hög/låg)

Ljusscen 2
(låg/släckt)

Ljusscen 3
(hög/hög)

Ljusscen 4
(låg/hög)

Ljusscen 5
(hög/släckt)

Ljusscen 6
(låg/låg)

M
ed

el
vä

rd
e



 

25 

Resultatet av variabeln visade ingen markant skillnad mellan någon av ljusscenerna (figur 13). 
Ljusscen tre hade lägst medelvärde och förekom i tre jämförelser i t-test, nämligen mellan 
ljusscen två, fem och sex. Ljusscen två och fem hade båda det högsta medelvärdet. 
 
Resultatet visade signifikant skillnad mellan ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) 
[M=1,55, ± 0,09] och ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel släckt) [M=1,63, ± 0,13], [p-
värde=0,02, fg=23, N=24]. Samma medelvärde resulterades av jämförelsen mellan ljusscen 
tre och fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=1,63, ± 0,14], [p-värde=0,01, fg=23, 
N=24]. Avslutningsvis blev det en signifikant skillnad i jämförelsen mellan ljusscen tre och 
ljusscen sex (allmänljus låg, LED-panel låg), [M=1,62, ± 0,14], [p-värde=0,04, fg=23, N=24].  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att medelvärdena av alla sex ljusscener var relativt lika men 
att ljusscen tre [M=1,55 ±0,09] utmärkte sig mest eftersom den hade lägst medelvärde. Det 
har gett antydningar om att deltagarna svarade mer ja än nej beträffande hur de upplevde 
ljuset i väntrummet. Det kan tolkas som att ljusscen tre gav den mest omtyckta 
ljusupplevelsen, när både allmänljuset och LED-panelerna hade hög ljusnivå. Detta skulle 
kunna bero på att kontrasten mellan ljusnivån på allmänljuset och LED-panelerna inte 
upplevdes för skarp. Ljusscen två [M=1,63, ± 0,13] och fem [M=1,63, ± 0,14] fick samma 
medelvärde i jämförelse med ljusscen tre vilket innebär att båda motsvarar det högsta 
medelvärdet. Likheten mellan dem var att båda hade släckta LED-paneler, och därmed enbart 
tänt allmänljus. Ljusscen två hade låg ljusnivå på allmänljuset medan ljusscen fem hade hög 
ljusnivå.  
 

 
Figur 13. Medelvärde och standardavvikelse i variabeln ”ljusupplevelse” som visar hur deltagarna 
upplevde ljuset i väntrummet (N=24).  

4.2.5 Ljuspreferens 
I den sammanfattande variabeln “ljuspreferens” var det totalt nio stycken signifikanta 
skillnader när t-test gjordes (bilaga 12). Frågan handlade om olika ljuspreferenser och 
deltagarna skulle gradera på skalan 1–7, där 1 var “inte alls” och 7 “i väldigt hög grad” hur 
ljusmiljön upplevdes. Preferenserna handlade om hur “vacker, trevlig och behaglig” 
deltagarna ansåg att ljusmiljön var, samt hur “behaglig, positivt och angenämt” det var att 
spendera tid i ljusmiljön (bilaga 19). 
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Resultatet visade flera markanta skillnader (se figur 14) och det var ljusscen ett som hade lägst 
medelvärde, och gav signifikant skillnad i jämförelse mellan ljusscen tre, fyra och sex. Ljus-
scen två förekom i tre stycken jämförelser, mellan ljusscen tre, fyra och fem. Ljusscen tre hade 
högst medelvärde och hade signifikant skillnad mellan ljusscen ett och fem.  
 
Det uppstod signifikant skillnad mellan ljusscen ett (allmänljus hög, LED-panel låg) [M=2,53 
± 0,75] och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) [M=3,74 ± 1,46], [p-värde=0,00, 
fg=23, N=24]. Vidare mellan ljusscen ett och ljusscen fyra (allmänljus låg, LED-panel hög) 
[M=3,45 ± 1,14], [p-värde=0,01, fg=23, N=24]. Avslutningsvis mellan ljusscen ett och ljusscen 
sex (allmänljus låg, LED-panel låg), [M=3,24 ± 0,18], [p-värde=0,01, fg=23, N=24]. 
 
Vidare visade resultatet signifikant skillnad mellan ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel 
släckt) [M=2,96, ± 1,97] och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) [M=3,74, ± 1,46], 
[p-värde=0,04, fg=23, N=24]. Likaså mellan ljusscen två och ljusscen fyra (allmänljus låg, 
LED-panel hög) [M=3,45, ± 1,14], [p-värde=0,03, fg=23, N=24]. Avslutningsvis mellan 
ljusscen två och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=2,51, ± 0,90],  
[p-värde=0,03, fg=23, N=24]. 
 
Fortsättningsvis visades en signifikant skillnad mellan ljusscen tre (allmänljus hög, LED-
panel hög) [M=3,74 ± 1,46], och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=2,51 ± 
0,90], [p-värde=0,00, fg=23, N=24]. Dessutom mellan ljusscen fyra (allmänljus låg, LED-
panel hög) [M=3,45 ± 1,14] och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=2,51 ± 
0,90], [p-värde=0,00, fg=23, N=24]. Avslutningsvis mellan ljusscen fem (allmänljus hög, 
LED-panel släckt) [M=2,51 ± 0,90] och ljusscen sex (allmänljus låg, LED-panel låg), [M=3,24 
± 0,18], [p-värde=0,01, fg=23, N=24]. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att resultatet varierade med relativt avvikande skillnader 
mellan de sex ljusscenerna. Ljusscen ett [M=2,53 ± 0,75] och fem [M=2,51 ± 0,90] hade 
liknande medelvärde men ljusscen fem hade det lägsta. Detta innebär att deltagarna inte 
tyckte att ljusmiljöerna av dessa två ljusscener var speciellt “vackra trevliga eller behagliga” 
likaså upplevdes de heller inte att de var speciellt “behagliga, positiva och angenäma” att 
spendera tid i.  
 

 
Figur 14. Medelvärde och standardavvikelse av variabeln “ljuspreferens” som visar vad deltagarna tyckte 
om ljuset i väntrummet i de sex olika ljusscenerna (N=22). 
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4.2.6 Sömnighet 
I den sammanfattande variabeln ”sömnighet” var det endast en signifikant skillnad när t-test 
gjordes (bilaga 13). Frågan gick ut på att deltagarna skulle bedöma sin sömnighet utifrån tio 
beskrivningar med olika grad av pigg och sömnig, där ”1 var extremt pigg och 10 var extremt 
sömnig, kan inte hålla sig vaken” (bilaga 19). Det innebar att ett lågt värde gav ett positivt 
resultat och ett högt värde gav ett negativt resultat.  
 
Resultatet visade generellt sett inga markanta skillnader mellan ljusscenerna gällande hur 
sömniga deltagarna kände sig i de sex olika ljusscenerna, men det var ljusscen fyra som hade 
lägst medelvärde och ljusscen fem som hade högst medelvärde.  
 
Resultatet gav en signifikant skillnad mellan ljusscen fyra (allmänljus låg, LED-panel hög) 
[M=4,86 ± 1,32] och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) [M=5,59 ± 1,44], [p-
värde=0,01, fg=21, N=22] (figur 15).  
 
Sammanfattningsvis kan ljusscen fyra [M=4,86 ± 1,32] med lägst medelvärde tolkas som att 
deltagarna kände sig varken pigga eller sömniga när allmänljuset hade en låg ljusnivå och 
LED-panelerna en hög ljusnivå. Jämförelsevis kan medelvärdet i ljusscen fem [M=5,59 ± 
1,44] tolkas som att deltagarna upplevde några tecken på sömnig när allmänljuset hade en 
hög ljusnivå och LED-panelerna var släckta. Detta eftersom medelvärdet av ljusscen fem låg 
närmast den sjätte beskrivningen på skalan, som motsvarade ”några tecken på sömnig”. 
Därmed kan vi utläsa att deltagarna kände sig piggare i ljusscen fyra än i ljusscen fem.  
 

 
Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse av variabeln “sömnighet” som visar hur deltagarna 
bedömde sin sömnighet i de sex olika ljusscenerna (N=22). 

4.2.7 Humör 
I den sammanfattande variabeln “humör” visades en signifikant skillnad efter att t-test 
gjordes (bilaga 14). Deltagarna fick gradera på skalan 1–7 hur de kände sig i förhållande till tre 
känslor med motsatsord. Känslorna var “ledsen respektive glad, trött respektive energisk samt 
spänd respektive lugn”. Siffran 1 motsvarade de negativa känslorna ledsen, ledsen, trött och 
spänd medan 7 motsvarade de positiva känslorna glad, energisk och lugn (bilaga 19).  
 
För variabeln “humör” visade resultatet i stora drag inga markanta skillnader hur deltagarna 
kände sig i ljusscenerna (figur 16). Det var ljusscen ett som hade lägst medelvärde och 
förekom i jämförelse med ljusscen tre, vilken hade det högsta medelvärdet.  
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Resultatet efter t-test gav därmed endast en signifikant skillnad, nämligen mellan ljusscen ett 
(allmänljus hög, LED-panel låg) [M=3,95 ± 0,17], och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel 
hög) [M=4,35 ± 0,98], [p-värde=0,05, fg=21, N=22].  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att resultatet endast varierade i en liten utsträckning, och 
därmed gav ett mindre tydligt resultat som är svårtolkat. Alla medelvärden kretsade kring en 
fyra vilket är i mitten på skalan (1–7). Det kan tolkas som att deltagarna kände sig någonstans 
mellan ledsen och glad och på motsvarande vis gällande trött eller energisk och spänd eller 
lugn. Eftersom ljusscen ett [M=3,95 ± 0,17] fick det lägsta medelvärdet, tyder det på att 
deltagarna kände sig på sämst humör när allmänljuset hade en hög ljusnivå och LED-
panelerna hade en låg ljusnivå men dock med små skillnader i jämförelse med de övriga 
ljusscenerna. Ljusscen tre [M=4,35 ± 0,98] som hade högst medelvärde, ger anvisningar om 
att deltagarna kände sig på bäst humör när både allmänljuset och LED-panelerna hade en hög 
ljusnivå.   
 

 
Figur 16. Medelvärde och standardavvikelse av variabeln “humör” som visar hur deltagarnas kände sig i 
de sex olika ljusscenerna (N=22).  

4.3 Utvärdering 
I följande avsnitt presenteras resultatet av utvärderingsformuläret (se bilaga 17). Det 
besvarades av alla deltagare i slutet av undersökningen. Frågor ställdes kring hur deltagarna 
tyckte det var att genomföra experimentet. 

4.3.1 Bekantskap med väntrumsmiljö: tillstånd  
Utvärderingsformuläret inleddes med en första och andra fråga som handlade om hur 
bekanta deltagarna var med väntrumsmiljön de befann sig i, samt hur bekanta de var med 
känslotillståndet som de skulle infinna sig i. Det gjordes i skalan 1–7, där 1 innebar “inte alls 
lätt/inte alls bekant” och 7 var “väldigt lätt/mycket bekant” med tillståndet (bilaga 17).  
I histogrammet nedan (figur 17) kan vi se att resultatet tyder på att deltagarna hade lättare att 
föreställa sig känslotillståndet [M=4,54 ± 1,38] [N=24] än huruvida bekanta de kände sig med 
tillståndet [M=3,96 ± 1,49]. 
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Figur 17. Medelvärde och standardavvikelse gällande frågorna som berörde hur lätt det var att infinna 
sig i känslotillståndet samt hur bekanta deltagarna var med tillståndet (N=24).  

4.3.2 Bekantskap med väntrumsmiljö: miljön 
Fortsättningsvis handlade nästkommande två frågor om väntrumsmiljön, på motsvarande 
sätt med en skala av 1–7, där 1 innebar “inte alls lätt/inte alls bekant” och 7 var “väldigt 
lätt/mycket bekant” med miljön (bilaga 17). Resultatet visade att medelvärdet av båda 
frågorna blev samma, men att standardavvikelsen skiljde sig. Första frågan var “föreställa 
miljö” [M=4,67 ± 1,20] [N=24] och “bekant med miljö” [M=4,67 ± 1,79] [N=24]. Resultatet 
visar på att deltagarnas svar varierade i en större utsträckning i frågan “bekant med miljö” 
jämfört med “föreställa miljö” (figur 18).  
 

 
Figur 18. Medelvärde och standardavvikelse gällande frågorna som berörde hur lätt det var att föreställa 
sig miljön samt hur bekanta de var med miljön (N=24). 
 

4.3.3 Association till specifik plats 
Nästa fråga handlade om miljöbeskrivningen av väntrummet på en vårdcentral, om den 
förknippades med en specifik plats eller inte, det vill säga ett specifikt väntrum eller inte 
(bilaga 17). Resultatet visade en relativt jämn fördelning av hur många som förknippade 
miljöbeskrivningen till en specifik plats eller inte (figur 19). Det var elva stycken som tänkte 
på en specifik plats under experimentet och tretton stycken som inte gjorde det, vilket visar 
att det inte var en påtagligt stor skillnad, utan relativt lika fördelat.  
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Figur 19. Frågan handlade om “specifik plats”, det vill säga om experimentets miljö förknippades med 
en specifik vårdcentral (N=24). 

4.3.4 Tydlighet av frågor och instruktion 
Slutligen fick deltagarna besvara om de tyckte att frågorna och instruktörernas anvisningar 
varit tydliga. Skalan var 1–5 där 1 motsvarade “inte alls tydliga” medan 5 motsvarade “väldigt 
tydliga” (bilaga 17). Genomsnittet av deltagarna tyckte att instruktörens anvisningar var 
tydliga [M=4,21 ± o,88], likaså att frågorna var tydliga [M=3,88 ± 0,7] [N=24] (figur 20). Sett 
till standardavvikelsen så uppstod en viss spridning på hur deltagarna upplevde tydligheten av 
frågorna och de muntliga instruktionerna. Sett till medelvärdet fick ”tydlig instruktion” ett 
högre medelvärde till skillnad mot hur tydliga frågorna tycktes vara bland deltagarna, där 
medelvärdet var lägre. 
 

 
Figur 20. Medelvärde och standardavvikelse gällande frågorna som berörde tydligheten av instruktörens 
anvisningar och hur tydliga frågorna var i frågeformulären om rumsupplevelse och ljusupplevelse 
(N=24). 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

Ja en specifik plats Ingen specifik plats

An
ta

l

1

2

3

4

5

Tydlig instruktion Tydliga frågor

M
ed

el
vä

rd
e



 

31 

5 Diskussion och slutsatser 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Egna slutsatser och rekommendationer kommer och att 
ges, baserat på tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion  
Den aktuella studien har åstadkommit den nytta som den var avsedd att bidra med, nämligen 
användbar kunskap för att generera brukaranpassade ljusapplikationer i fönsterlösa rum. 
Målet med studien har också uppfyllts, vilket kan bekräftas eftersom de två frågeställningarna 
har besvarats, som har en nära anknytning till studiens uppsatta mål. Frågeformulären 
rumsupplevelse och ljusupplevelse har tillsammans besvarat studiens två frågeställningar: 
”Hur upplevs väntrummet med hög respektive låg ljusnivå i kombination med tända LED-
paneler som illustrerar en virtuell blå himmel med inslag av moln och grönska?” och ”Hur 
upplevs väntrummet med hög respektive låg ljusnivå på allmänljuset när LED-panelerna är 
släckta?”.  
 
De sammanfattande variablerna har skapats utifrån de enskilda variablerna i frågeformulären 
rumsupplevelse och ljusupplevelse. De har sedan sammanställts i form av medelvärde och 
standardavvikelse för respektive ljusscen (tabell 5). Ljusscen tre utmärker sig mest och 
förekommer flest gånger med både lägst och högst medelvärde i de sammanfattande 
variablerna. Detta är intressant eftersom det fortsättningsvis kan skapa en betydelsefull 
resultatdiskussion i relation till studiens teoretiska ramverk. Ljusscen ett och fem visar också 
på utmärkelser som är relevanta att diskutera. Vidare i avsnittet kommer därför resultatet av 
varje sammanfattande variabel att diskuteras i anknytning till tidigare studiers resultat. Detta 
för att granska den aktuella studiens resultat utifrån olika synvinklar.  
 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för alla sammanfattande variabler per ljusscen.  
Röd färgmarkering motsvarar lägsta medelvärde och standardavvikelse och grön motsvarar de högsta. 

Sammanfattande 
variabel ↓ 

Ljusscen 1 
(hög/låg) 

Ljusscen 2 
(låg/släckt) 

Ljusscen 3 
(hög/hög) 

Ljusscen 4 
(låg/hög) 

Ljusscen 5 
(hög/släckt) 

Ljusscen 6 
(låg/låg) 

Känslor 3.42 ± 0.42 3.36 ± 0.22 2.69 ± 0.19 2.89 ±0.22 3.28 ± 0.21 2.98 ± 0.16 

Prestation 4.38 ±1.08 4.02 ± 1.14 4.74 ± 1.23 4.47 ±0.89 4.17 ± 0.92 4.39 ± 0.88 

Bekvämlighet 1.56 ± 0.53 3.23 ± 0.55 3.11 ± 0.90 3.27 ±0.63 2.77 ± 0.86 2.93 ± 0.87 

Ljusupplevelse 1.60 ± 0.12 1.63 ± 0.13 1.55 ± 0.09 1.60 ± 0.10 1.63 ± 0.14 1.62 ± 0.14 

Ljuspreferens 2.53 ±0.75 2.96 ± 1.07 3.74 ± 1.46 3.46 ± 1.14 2.51 ± 0.90 3.24 ± 1.18 

Sömnighet 5.42 ± 1.53 5.17 ± 1.59 5.04 ± 1.36 4.86 ± 1.32 5.59 ± 1.44 5.32 ± 1.29 

Humör 3.95 ± 0.79 4.05 ±0.94 4.35 ± 0.98 4.11 ± 1.23 4.06 ± 0.75 4.14 ± 0.75 
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5.1.1 Känslor 
Den sammanfattande variabeln “känslor” ger svar på studiens första frågeställning. Alla 
medelvärden ligger relativt centralt på skalan vilket tyder på att ljusscenerna inte upplevdes 
med speciellt stor variation, men ger en indikation om att ljusscen ett (allmänljus hög, LED-
panel låg) utmärkte sig mest negativ. Vidare kan vi tolka att deltagarna upplevde känslorna 
svagast i ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) vilket i denna variabel tyder på ett 
positivt resultat (tabell 5 ovan).  
 
Variabeln ”känslor” innefattade bland annat känslorna trött, sliten och mentalt utmattad, 
vilket kan ha skapat en relation till stress. Det kan relateras till studien av Shin (2007) som 
undersökte effekten av utsikt till skogslandskap genom fönster, och hur det påverkar trivsel 
och stress på arbetsplatsen. I genomsnitt uttryckte kontorsarbetare att de trivdes bättre och 
upplevde mindre stress på arbetsplatsen när de hade fönsterutsikt mot skog, till skillnad mot 
de som inte hade en sådan utsikt. I relation till resultatet av Shin (2007) kan vi tolka att 
deltagarna i den aktuella studien i viss utsträckning upplevde stress i ljusscen ett. Vi kan också 
göra tolkningen att i ljusscen tre upplevde deltagarna lite eller ingen stress alls eftersom 
medelvärdet var lägst. 

5.1.2 Prestation 
Den sammanfattande variabeln “prestation” ger svar på studiens första och andra 
frågeställning. Det var ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel släckt) och ljusscen tre 
(allmänljus hög, LED-hög) som visade ett utmärkande resultat (tabell 5 ovan). Även i denna 
variabel utmärker sig ljusscen tre med ett positivt resultat, men genom att ha det högsta 
medelvärdet.  
 
Deltagarna upplevde att de kunde prestera och koncentrera sig sämre i ljusscen två i 
jämförelse med ljusscen tre, vilket kan bero på att deltagarna upplevde ljusnivån för låg i 
ljusscen två. Ljusscen tre var den ljusmiljö som deltagarna upplevde att de kunde koncentrera 
sig bäst i, när både allmänljuset och LED-panlerna var på en hög ljusnivå. Det visar på 
likheter som stämmer med resultatet i studien av Tennesessen och Cimprich (1995) som 
studerat hur utsikt till natur genom ett fönster kan påverka koncentrationen. Resultatet 
visade att de som hade utsikt till natur från deras sovrum kunde koncentrera sig bättre än de 
med mindre andel vegetation i utsikten (Tennesessen & Cimprich 1995). Därmed kan vi 
gällande den aktuella studiens resultat, tolka att en hög ljusnivå på LED-panelerna som 
illustrerade en blå himmel med inslag av moln och grönska kan ha bidragit till att deltagarna 
kunde prestera och koncentrera sig. Släckta LED-paneler kan därmed tolkas ha försämrat 
förutsättningar till prestation och koncentration. Vi kan vidare anta att ljusnivån upplevdes 
för låg i ljusscen två vilket ledde till att deltagarna varken kunde koncentrera sig eller prestera.  

5.1.3 Bekvämlighet 
Den sammanfattande variabeln “bekvämlighet” ger svar på studiens första frågeställning.  
Ljusscen ett (allmänljus hög, LED-panel låg) gav ett starkt resultat och det visar tydligt att den 
avvek från resterande ljusscener, genom att den hade lägst medelvärde. Det betyder att i 
ljusscen ett kände sig deltagarna inte alls bekväma i miljön. Det är ett resultat som strider mot 
en tidigare studie av Kaplan (1993). Studien undersökte fönsters betydelse på arbetsplatsen 
och resultatet visade att möjligheten att se ut genom fönster på arbetsplatsen ansågs vara 
starkt relaterat till bekvämlighet. I relation till den aktuella studien, kan en anledning till att 
ljusscen ett inte upplevdes bekväm vara att ljusnivån på LED-panelerna var för låg. Samt att 
illustrationen av en blå himmel med inslag av moln och grönska på LED-panelerna inte 
framträdde tillräckligt tydligt.  
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Jämförelsevis upplevdes ljusscen två, tre, fyra, fem och sex upplevdes relativt lika varandra, 
men kan också tolkas som ett negativt resultat eftersom de var graderade under mitten på 
skalan. Vad som kan ha orsakat att alla ljusscener graderades lågt på skalan gällande 
bekvämlighet kan vara att frågan tolkades på ett felaktigt sätt av respondenterna. Det skulle 
också kunna bero på att variablerna som ingick i den sammanfattande variabeln inte var 
lämpliga att kombinera till en ny variabel.  

5.1.4 Ljusupplevelse 
I den sammanfattande variabeln “ljusupplevelse” var det svårt att tolka resultatet, den gav 
inget tydligt svar på varken studiens första eller andra frågeställning. Det var en ja- och nej-
fråga som omvandlades till siffror, på det viset kalkyleras medelvärden. Alla ljusscener hade i 
denna variabel väldigt lika medelvärden, vilket gjorde det svårt att få fram ett tydligt resultat. 
Vi har gjort tolkningen att ju närmre en etta graderingen är i skalan för respektive ljusscen, 
desto fler har svarat ja, och ju närmre två, desto fler har svarat nej.  
 
Både ljusscen två (allmänljus låg, LED-panel släckt) och ljusscen fem (allmänljus hög, LED-
släckt) var LED-panelerna hade samma medelvärden och tolkas vara närmast en tvåa i 
graderingen på skalan. Eftersom LED-panelerna var släckta i både ljusscen två och fem, tolkar 
vi det som att deltagarna inte tyckte om att LED-panelerna var släckta. Det kan även ha 
tolkats som att släckta LED-paneler gav ett motbjudande intryck av rummet och därför gav 
det en otrevlig helhetsupplevelse av ljuset i väntrummet. Vidare kan vi se att ljusscen tre 
(allmänljus hög, LED-panel hög) hade fler ja än nej. Vi tolkar därmed att deltagarna upplevde 
ljuset neutralt och mest omtyckt i ljusscen tre samt att det gav en relativt trevlig 
ljusupplevelse.  
 
Det är ett resultat som kan ställas gentemot resultatet av en liknande studie som Nakamura 
och Karasawa (1999) genomfört, som bland annat undersökte kopplingen mellan ljusnivå och 
preferens i en bostadsmiljö, i förhållande till två olika tillstånd. Resultatet i studien av 
Nakamura och Karasawa (1999) visade att ljusförhållandet 200 lx föredrogs mest i tillståndet 
”ensam”. Det handlade om att deltagarna skulle föreställa sig att de var ensamma i 
vardagsrummet hemma, och att de skulle känna sig avslappnade medan de drack en kopp 
kaffe. I den aktuella studien har vi kunnat tolka att ljusförhållandet i ljusscen tre föredrogs 
mest, med en hög ljusnivå på allmänljuset med 500 lx och en hög ljusnivå på LED-panelerna i 
en väntrumsmiljö. Det upplevdes i relation till ett känslotillstånd som handlade om att känna 
sig fundersam och ovetande i väntan att få komma på en undersökning. Resultatet har tolkats 
och innebar att ljusnivån varken upplevdes för hög eller för dämpad och att färgtemperaturen 
varken för kall eller för varm i ljusscen tre. Samt att ljuset i väntrummet upplevdes 
komfortabelt. Vidare kan den aktuella studiens resultat betyda att en högre ljusnivå föredrogs 
i en väntrumsmiljö jämfört med vad Nakamura och Karasawa (1999) kom fram till gällande 
en bostadsmiljö, att 200 lx föredrogs mest. Båda studiernas resultat visar att preferensen av 
ljusnivå kan påverkas av vilket känslotillstånd människor befinner sig i.  

5.1.5 Ljuspreferens 
Den sammanfattande variabeln ”ljuspreferens” ger svar på studiens första och andra 
frågeställning. Ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) visar på det mest positiva 
resultatet och vi kan tolka att deltagarna upplevde ljusmiljön som tilltalande och tyckte mest 
om att spendera tid i den (tabell 5 ovan). I avseende på resultatet av ljusscen tre kan vi i 
relation till en liknande studie av Raanaas et al. (2016) antyda att resultateten i förhållande till 
varandra pekar i samma riktning. Studien av Raanaas et al. (2016) har undersökt hur 
upplevelsen av fönsterutsikt till natur och inomhusväxter påverkar de boendes 
återhämtningsprocess på rehabiliteringscenter. Resultatet visade att de boende ansåg att 
utsikt till natur var behagligt att titta på samt att många även menade att det bidrog till lugn 
och positivitet.  
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Därmed kan vi se en relation som visar på en likhet mellan resultatet som Raanaas et al. 
(2016) kom fram till och den aktuella studiens resultat. Eftersom ljusscen tre upplevdes mest 
omtyckt kan vi tolka att LED-panelerna på en hög ljusnivå bidrog till positivitet i en 
väntrumsmiljö. Det kan vidare indikera att virtuella takfönster bidrar till positiva upplevelser.  
 
Ljusscen fem (allmänljus hög, LED-panel släckt) visar på det starkaste och samtidigt det mest 
negativa resultatet. Det betyder att deltagarna inte tyckte om att spendera tid i miljön, vilket 
innebär att ljusmiljön upplevdes minst tilltalande. I förhållande till resultatet i studien av 
Raanaas et al. (2016) kan vi tolka att på grund av att LED-panelerna var släckta i ljusscen fem 
upplevdes ljusmiljön på ett negativt sätt. Det kan bero på att illustrationen av den blåa himlen 
med inslag av moln och grönska inte längre syntes när LED-panelerna var släckta. Det kan 
därför kan ha lett till en avsevärt lägre preferens av ljusmiljön i ljusscen fem jämfört med 
ljusscen tre.  

5.1.6 Sömnighet 
Den sammanfattande variabeln “sömnighet” ger svar på studiens båda frågeställningar. 
Deltagarna skulle bedöma hur sömniga eller pigga de kände sig. I denna variabel var 
resultatet relativt lika varandra i alla sex ljusscener som ledde till att inget tydligt resultat 
kunde åstadkommas. Det var ljusscen fyra (allmänljus låg, LED-hög) och ljusscen fem 
(allmänljus hög, LED-släckt) som gav ett framträdande resultat (tabell 5 ovan). I ljusscen fyra 
upplevde deltagarna att de var mest pigga och i ljusscen fem mest sömniga. Detta är ett 
intressant resultat eftersom LED-panelerna var på en hög nivå i ljusscen fyra och släckta i 
ljusscen fem, vilket antas betyda att deltagarna inte uppskattade att LED-panelerna var 
släckta.  
 
Det kan relateras till resultatet av en liknande studie, gjord av Smolders et.al (2012) som 
undersökte de två ljusnivåerna 1000 lx respektive 200 lx vid ögonhöjd i en kontorsmiljö. För 
att komma fram till vad som kan förbättra kontorspersonalens vakenhet, vitalitet och 
prestation unders dagtid. Resultatet visade att deltagarna kände sig mindre sömniga och mer 
energiska i den höga ljusnivån på 1000 lx, samt att ljuset upplevdes mer uppiggande än 200 
lx. Trots att den aktuella studien utfördes i en väntrumsmiljö medan Smolders et.al (2012) 
utförde sin studie i en kontorsmiljö har resultaten visat tendenser om likheter. Gällande den 
aktuella studiens resultat kan vi konstatera att skillnaden i upplevelse mellan ljusscen fyra och 
ljusscen fem inte var markant. När LED-panelerna var släckta i ljusscen fem kände sig 
deltagarna mer sömniga än när de var tända på en hög ljusnivå i ljusscen fyra. Generellt sett 
kan det vidare tolkas som att deltagarna upplevde relativt svaga känslor av sömnighet i både 
ljusscen fyra och fem. Alltså kände de sig varken extremt pigga eller extremt sömniga, 
eftersom båda medelvärdena var runt mitten på skalan. Sammanfattningsvis kan vi tolka att 
resultatet gett antydningar om att beroende på om LED-panelerna var tända eller släckta, 
påverkades deltagarnas sömnighet. Det bekräftar att en både en låg ljusnivå av 100 lx som den 
aktuella studien och 200 lx som i studien av Smolders et.al (2012) kan leda till sömnighet.  

5.1.7 Humör 
Den sammanfattande variabeln ”humör” ger svar på studiens första frågeställning. Både 
ljusscen ett (allmänljus hög, LED-låg) och ljusscen tre (allmänljus hög, LED-panel hög) gav 
utmärkande resultat (se tabell 5 ovan). Även i denna variabel fortsätter trenden med att 
ljusscen tre har högsta medelvärdet och visar ett positivt resultat. Resultatet indikerar att 
deltagarna kände sig på bäst humör i ljusscen tre. Jämförelsevis kände de sig på sämst humör 
i ljusscen ett. Vidare kan vi konstatera att medelvärdena av de sex ljusscenerna i variabeln 
”humör” i allmänhet inte hade några avsevärt avvikande skillnader mellan varandra. Därför 
kan vi tolka att resultatet endast visar på anvisningar om hur deltagarna kände sig i avseende 
på humör, vilket har lett till att inga samband mellan ljusnivå och humör kunde hittas.  
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Upplevelsen av ljusscen tre kan ställas i relation till den tidigare studien av Canazei et al. 
(2017). Studien undersökte likt den aktuella studien, upplevelsen av en artificiell belysnings-
lösning i ett fönsterlöst rum, men i ett kontorsrum istället för ett väntrum. Ett så kallat 
artificiellt takfönster med 516 lx utvärderades, som illustrerade en virtuell himmel och sol. 
Jämförelsevis utvärderades upplevelsen av lysrör med 462 lx i ett likadant testrum. Resultatet 
var starkt och visade att det artificiella takfönstret gav en positiv upplevelse. Deltagarna kände 
mindre oro och hade positivare humör i testrummet med artificiellt takfönster jämfört med 
lysrör. Av resultatet menade författarna att dagsljusersättande teknik kan påverka humör-
status. Den aktuella studiens resultat stämmer väl med resultatet i studien av Canazei et al. 
(2017), eftersom det visade att även så kallade virtuella takfönster som illustrerar en blå 
himmel med inslag av moln och grönska, utan en virtuell sol också bidragit till positivt humör. 
Det positivaste humöret upplevdes i ljusscen tre och det sämsta i ljusscen ett. Den aktuella 
studien ger antydningar om att olika ljusnivå, hög och låg gällande dagsljusersättande teknik 
tillsammans med allmänljus i en väntrumsmiljö påverkar människors humörstatus.   

5.2 Metoddiskussion  
Data som har samlats in via studiens undersökning ligger till grund för det resultat som har 
framförts. En kvantitativ metod har använts i form av ett experiment. Goda förberedelser av 
efterarbetet kunde åstadkommas tack vare strukturerade och standardiserade frågeformulär. 
Tack vare en genomarbetad struktur av frågeformulären samt ett vardagligt språk och 
systematiska frågor, skapades goda förutsättningar till en snabb datainsamling (Eliasson 
2018).  
 
Vi valde att använda enbart slutna frågor för att samla in data. Det var till största del i form av 
attitydfrågor med en lämplig likertskala (1–7) bestående av utvalda svarsalternativ. Detta 
visade sig vara till en fördel för undersökningens deltagare, eftersom de upplevdes tydliga och 
många svar kunde erhållas, vilket kan antas stärka den inre validiteten (Trost 2012). Att 
enbart slutna frågor användes i studien kan även anses vara en brist eftersom öppna frågor 
skulle ha gett möjlighet till en djupare analys av deltagarnas rums- och ljusupplevelse av de 
olika ljusscenerna. Att kombinera slutna frågor med öppna frågor hade stärkt studiens 
validitet ytterligare. 
 
Med hjälp av den experimentella metod och datainsamlingsform som använts i studien har 
syftet uppfyllts. Studien bidrar med kunskap som kan vara till stöd vid framtagning av 
brukaranpassade ljusapplikationer i rum som saknar fönster. Svar på frågeställningarna har 
gett antydningar om att hög och låg ljusnivå, samt släckta virtuella LED-paneler i användning 
som komplement i ett fönsterlöst rum upplevts olika av människor. Eftersom studien enbart 
har undersökts i avseende på ett väntrum, är sannolikheten stor att en hög och en låg ljusnivå 
på virtuella LED-paneler antagligen upplevs annorlunda i andra typer av miljöer. 
 
På grund av att undersökningen genomfördes i en uppbyggd laboratoriemiljö och inte i en 
verklig miljö sjunker den yttre validiteten. Hade undersökningen även ägt rum i en verklig 
miljö skulle studien fått en högre yttre validitet, dock hade fler antal variabler påverkat 
resultatet och den inre validiteten hade sjunkit. Eftersom undersökningen genomfördes i en 
kontrollerad miljö med samma premisser för alla deltagare, stärks den inre validiteten.  
En ytterligare aspekt att diskutera är angående hur länge deltagarna vistades i miljön under 
experimentet. Deltagarna utvärderade varje ljusscen i ca 10–15 minuter, vilket kan ses som en 
nackdel som kan ha påverkat resultatet, och kanske inte gett ett helt rättvisande svar från 
deltagarna. Om deltagarna hade kunnat basera sina bedömningar på en längre vistelse i 
väntrummet skulle därför kunna ha lett till ett annorlunda resultat. Den aktuella studien hade 
begränsade resurser som styrde tidsomfattningen av experimentet. Det gjorde att 
experimentet fick förhålla sig till tidsramen av totalt 75 minuter. 
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Urvalet av deltagare till studien har skett genom en kombination av strategiskt urval och 
bekvämlighetsurval (Trost 2012). På grund av att det varit svårt att få tag på deltagare och till 
följd av begränsad tid, har inte målet med antal deltagare uppnåtts, dock med endast sex 
deltagare ifrån målet. 
 
Eftersom studien genomfördes i kontrollerade och strukturerade former anses studien ha en 
hög grad av reliabilitet, och både kongruens och konstans bedöms vara trovärdiga (Trost 
2012). 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Genom ett laboratorieexperiment har sex olika ljusscener undersökts, där rumsupplevelsen 
och ljusupplevelsen av en väntrumsmiljö var de variabler som utvärderades. Genom studiens 
resultat har de två frågeställningarna besvarats och målet har uppfyllts. 
 
Författarna kan dra följande slutsatser kring studiens resultat: 

• Resultatet har visat en trend gällande ljus- och rumsupplevelsen av ljusscen tre, som 
hade hög ljusnivå på både allmänljuset och LED-panelerna. Gällande variablerna 
känslor, prestation, ljuspreferens och humör var det ljusscen tre som bidrog till den 
mest positiva upplevelsen.  

• Ljusnivån på de virtuella takfönsterna har en betydelse för rums- och ljusupplevelsen i 
ett väntrum och de har gett en positiv påverkan på helhetsupplevelsen.  

• Vi kan också fastställa att de virtuella takfönsterna föredrogs tända framför släckt 

En rekommendation är att mer kunskap för ljusdesigners behövs gällande alternativa 
belysningslösningar som komplement i fönsterlösa rum. Detta för att de ska kunna applicera 
lösningar på ett lämpligt sätt i olika miljöer. Med hjälp av sådan kunskap kan trivsammare 
och mer brukaranpassade miljöer skapas.  

5.4 Vidare forskning 
Till följd av att delar av resultatet har visat på antydningar och inte gav ett tydligt resultat har 
bakomliggande faktorer inte alltid gått att fastställa. Vidare forskning inom området är därför 
nödvändigt för att stärka resultatet. Ett exempel som skulle kunna bidra till tydligare resultat 
av den aktuella studien är att undersöka virtuella takfönster i både en verklig väntrumsmiljö 
och i en laboratoriemiljö. Det kan ge möjlighet att fastställa om resultatet blev representativt i 
en laboratoriemiljö jämfört med en verklig.  
 
Vidare forskning bör fokusera på att studera hur fler ljusnivåer upplevs, för att fastställa 
vilken ljusnivå som är lämpligast i väntrumsmiljöer. Det kan bidra till en medvetenhet kring 
lämplig ljusnivå i väntrumsmiljöer för att skapa trivsel. 
 
Fortsättningsvis vill vi även nämna att fler typer av virtuella takfönster borde undersökas, 
likaså placeringen av dem. Framför allt med tanke på att tidigare forskning kommit fram till 
att en virtuell sol föredrogs i en kontorsmiljö som alternativ lösning till saknaden av fönster. 
Det skulle vara intressant att komma fram till om en virtuell sol är en avgörande faktor till en 
positiv rumsupplevelse, eller om annat motiv av vegetation av virtuella takfönster kan påverka 
positivt.  
 
Avslutningsvis bör även andra typer av studier utföras i olika typer av miljöer, för att 
undersöka fler applikationsområden som är lämpliga för virtuella takfönster, och om de kan 
bidra till trivsel i olika sammanhang. Förslagsvis i klassrum eller grupprum som är avsedda 
för studier.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Mätpunkter belysningsstyrka (horisontellt och vertikalt) ljusscen 1 
 
Bilaga 2 
Mätpunkter belysningsstyrka (horisontellt och vertikalt) ljusscen 2 
 
Bilaga 3 
Mätpunkter belysningsstyrka (horisontellt och vertikalt) ljusscen 3  
 
Bilaga 4 
Mätpunkter belysningsstyrka (horisontellt och vertikalt) ljusscen 4  
 
Bilaga 5 
Mätpunkter belysningsstyrka (horisontellt och vertikalt) ljusscen 5  
 
Bilaga 6 
Mätpunkter belysningsstyrka (horisontellt och vertikalt) ljusscen 6  
 
Bilaga 7 
Ljusscenernas ljusnivåer i procent från LITECOM 
 
Bilaga 8 
Resultat, känslor 
 
Bilaga 9 
Resultat, prestation 
 
Bilaga 10 
Resultat, bekvämlighet 
 
Bilaga 11 
Resultat, ljusupplevelse 
 
Bilaga 12 
Resultat, ljuspreferens 
 
Bilaga 13 
Resultat, sömnighet 
 
Bilaga 14 
Resultat, humör 
 
Bilaga 15 
Originalfrågeformulär ”vad gör jag i den urbana miljön” 
 
Bilaga 16 
Vårt frågeformulär rumsupplevelse  
 
Bilaga 17 
Vårt frågeformulär utvärderingsfrågor 
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Bilaga 18 
Originalformulär ljusupplevelse 

Bilaga 19 
Vårt frågeformulär ljusupplevelse 

Bilaga 20 
Armaturförteckning, Zumtobel 

Bilaga 21 
Armaturförteckning, Lumlyx 
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