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Abstract 
The purpose of the study was to investigate Virtual Reality as a visualization tool for 
communicating light and lighting design in projects. In the study, we sought to answer whether 
there are differences in light and spatial experience between a VR model and a physical 
environment. The VR model was created on the basis of visual evaluations of a physical 
environment and was therefore not based on light technical parameters (illuminance, 
luminance etc.). The data was collected by conducting an experiment where 35 subjects were 
put in two groups, an experiment group (n=30) and a control group (n=5). The subjects gave 
numerical input through a leader-led questionnaire about their experience of light and spatial 
dimensions in the VR model and the physical environment. The results showed that there was 
no significant statistical difference between how the experiment group experienced the light in 
the VR model compared to the physical environment. The experiment group also considered 
that the spatial dimensions in the two environments were equal except for a minor deviation 
concerning how high/low they experienced the room. In the results, a difference can be seen in 
how test subject with and without knowledge of light evaluated the environments which 
suggests that there may be a deficiency in how design is communicated between people with 
knowledge of light and people without knowledge of light. Following these findings, the 
presenting method of visualizing light in VR seems very promising and should be seen as a basis 
for further practical use of the tool. 

Keywords: Light, Lighting, Lighting design, Virtual Reality, Visualization tools, Visualization, 
Experienced light, Spatial dimensions, VR 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka Virtual Reality som visualiseringsverktyg för att 
kommunicera ljus och ljusdesign i belysningsprojekt. I studien sökte vi svar på om det existerar 
skillnader i ljus- och rumsupplevelse mellan en VRmodell och en fysisk miljö. VRmodellen 
skapades utifrån visuella utvärderingar av en fysisk miljö och baserades därmed inte på 
ljustekniska parametrar (belysningsstyrka, luminans m.m.). Insamlandet av data skedde 
genom ett experiment med 35 försökspersoner som delades upp i normalgrupp (n=30) och 
kontrollgrupp (n=5). Försökspersonerna fick via en ledarledd enkät numeriskt ange sin 
upplevelse av ljus och rumsdimensioner i VRmodellen och den fysiska miljön. Resultaten 
visade att det inte fanns en signifikant statistisk skillnad mellan hur normalgruppen upplevde 
ljuset i VRmodellen jämfört mot den fysiska miljön. Normalgruppen bedömde även att 
rumsdimensioner i de båda miljöerna var lika med en mindre avvikelse som berörde hur 
högt/lågt de upplevde rummet. I resultaten går det att se skillnader i hur försökspersoner med 
respektive utan ljuskunskaper utvärderade miljöerna, något som talar för att det kan finnas en 
brist i hur gestaltning kommuniceras mellan ljuskunniga och icke ljuskunniga. Efter dessa fynd 
verkar den presenterande metoden att visualisera ljus i VR väldigt lovande och bör ses som en 
grund till vidare praktisk användning av verktyget. 

Nyckelord: Ljus, Belysning, Ljusdesign, Virtual Reality, Visualiseringsverktyg, Visualisering, 
Ljusupplevelse, Rumsupplevelse, VR
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Inom belysningsbranschen finns det många olika sätt att sälja sina idéer till kunder och 
beställare. Det kan vara allt ifrån en enkel skiss, tekniska ljusberäkningar eller en ritning. Inom 
ljusdesign är dock olika typer av digitalt framställda visualiseringar det vanligaste sättet att 
förhandsvisa och kommunicera sin gestaltning.  

Ljus är svårt att efterlikna i visualiseringar då det inte är ett konkret material utan skiftar i 
utseende beroende på omgivning, material och intensitet. Ögat, det organ som vi använder för 
att registrera ljus, anpassar sig ständigt efter och påverkas av kringliggande ljusnivåer, avstånd 
och kontraster (Arnkil, Fridell Anter, & Klarén, 2012). På grund av detta finns det svårigheter i 
att skapa en digital ljusmiljö som helt stämmer överens med verkligheten (Eissa, Mahdavi, 
Klazky, & Siegel, 2001). Ändå behöver man ge beställaren ett attraktivt förslag innan man kan 
testa i verkligheten med en provbelysning. Detta har gjort att belysning ofta först i projekt 
gestaltas i renderade 2D bilder från digitala program (Billger, Heldal, Stahre Wästberg, & 
Renström, 2004). 

2D visualiseringar för ljusdesign varierar i kvalitet, från kvadratiska vita rum med belysning till 
otroligt detaljerade bilder med material och omgivning som efterliknar ett realistiskt foto. I 
många fall är dessa väldigt bra representationer av hur projektet kommer se ut vid leverans. 
Däremot finns det fortfarande risker, alltså aspekter som saknas i visualiseringar för att de ska 
kunna tala helt för det möjliga framtida resultatet. Exempelvis kan det vara svårt att uppfatta 
rummets karaktär, atmosfär och spatiala egenskaper, som i en verklig miljö kontinuerligt 
förändras genom att vi rör oss i utrymmet och därmed förändras även vår uppfattning av ljuset 
(Stokkermans, Vogels, De Kort, & Heynderickx, 2018). 

“Virtual Reality” eller "VR” är en gestaltningsteknik där man med hjälp av digitala medel kan 
placera någon inuti en värld som är genererad av ett eller flera datorprogram. Tekniken börjar 
ta allt större plats i byggbranschen som både modellering och visualiseringsverktyg (Portman, 
Natapov, & Fisher-Gewirtzman, 2015). Detta ger upphov till att, istället för 2D-visualiseringar, 
kunna se byggnaden och dess tänkta belysning som om att man befann sig på platsen. Allt detta 
medan man även kan röra sig på platsen skulle kunna ge beställaren en mycket bättre 
uppfattning om hur det kommer att se ut och, framförallt, kännas i den framtida verkliga 
miljön. Inom byggnadsteknik använder man sig av modelleringsprogram för att bygga upp 
miljön som presentationsverktyg till kund. Alltså finns det, inom många projekt, redan 
modeller att utgå ifrån. Dessa redan färdiga modeller skulle kunna användas av även 
ljusdesigners då det bör anses ekonomiskt hållbart att använda sig av de resurser som redan 
existerar i ett projekt. Samtidigt får kunden chansen att utvärdera ljusdesignen i en 
visualiseringstyp de redan kanske har sett, detta skapar förutsättningar för att den 
kommunicerade helhetsbilden av projektet blir mer sammanhängande.  

Det har länge talats om Virtual Reality som ett framtida visualiseringsverktyg för flera 
arbetsområden inom konstruktion och planering, dock har tekniken fram tills nyligen varit 
mycket kompetenskrävande för att kunna skapa de mest enkla modeller. Trots det gjorde 
Billger, Heldal, Stahre & Renström redan 2004 en undersökning där de jämförde subjektiv 
upplevelse av färg och skuggor i en 3D datormodell, VRmodell samt en verklig miljö inomhus 
(2004). Vid utförandet av undersökningen var tekniken långt ifrån så utvecklad så som idag, 
t.ex. för att skapa en för tiden VRmodell konstruerades en fysisk modell i proportionerna 3 x 3
x 3 meter, där man sedan projicerade datorkonstruerade bilder på modellens väggar. I
dagsläget finns enklare, mer portabla och smidiga lösningar i form av VRheadset. Dessa headset
är i skrivande stund till och med så pass utvecklade att det finns tillgängliga headset för
privatpersoner till ett rimligt pris, från tillverkare så som Oculus, Samsung och HTC. Trots att
dessa kommersiella headset är relativt nya på marknaden, finns det redan aktuell forskning
(Chamilothori, Wienold, & Andersen, 2018a) som använder sig av headseten vid både subjektiv
och kvantitativ utvärdering av ljus i VRmodeller jämfört med verkliga miljöer. Frågan just nu
är om VR är pålitligt nog att bli en ny sorts standard när det gäller att presentera
belysningsförslag för en kund.
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1.2 Problembeskrivning 

I dagsläget används flertalet olika datoriserade visualiseringstekniker för att gestalta ljus. 
Tyvärr är det dock vanligt att dessa visualiseringar utformas för att se bra ut inför ett möte med 
beställaren, hellre än att efterlikna det verkliga resultatet (Billger et al., 2004). Dessa 
visualiseringar levereras sedan till beställare i form av ett begränsat antal 2D-renderingar av 
projektmodellen, som designern/projektören valt ut för att sälja in designen (Stahre Wästberg, 
Forzelius, & Billger, 2015). Konsekvenserna blir att beställaren inte får möjlighet till att se mer 
än vissa delar av projektet, och kan därmed endast utvärdera miljön utifrån få 
betraktningsvinklar. Detta riskerar att resultera i att beställaren inte kan leva sig in i miljön och 
uppfatta avgörande upplevelser som t.ex. bländning, förändringar i färg och textur samt 
rummets atmosfär (Natephra, Motamedi, Fukuda, & Yabuki, 2017). Risker finns även att 
kommunikationsmissar begås, då ljusdesignern har kunskap om helhetsbilden medan 
beställaren endast kan utgå ifrån de bestämda betraktningsvinklarna i projektet. För att 
projektprocessen ska kunna anses vara hållbar både ekonomiskt och socialt kräver det en tydlig 
och ömsesidig kommunikation där båda parterna är i samförstånd. Kommunikativa brister så 
som olika tolkningar av visualiseringsmaterial kan i slutändan leda till stort missnöje och 
kostsamma revideringar (Pertola, 2012). 

Gällande forskning som utvärderar ljus i VRmodeller så utförs denna typ av forskning 
framförallt inom dagsljus och arkitektur, med fokus på fysikaliska värden (som 
belysningsstyrka) och hur människan påverkas fysiskt (physical symptoms) av att vistas i olika 
ljusscenarion i VR (Chamilothori et al., 2018a). Forskning på subjektiv upplevelse av artificiellt 
ljus i en VRmodell jämfört med en likadant konstruerad verklig miljö inomhus har fram tills nu 
inte kunnat hittas av författarna. Genom att skapa kunskap om upplevelse av ljus i VRmodeller 
ämnar studien kunna bidra till nyttig kunskap om hur VR kan användas som gestaltnings- och 
kommunikationsverktyg i designprocessen mellan ljusdesigner och beställare.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår att gestaltning av ljus är komplicerat och kan visuellt 
kommuniceras i flertalet olika format. Beroende på det presenterade materialets komplexitet 
kan gestaltningen även tolkas olika av beställare och designers. Konsekvenserna kan bli att 
beställaren inte anser att det färdiga projektet motsvarar deras tolkning av visualiseringarna. 
Risken till missnöjdhet hos beställare grundat i kommunikationsfel på grund av bristande 
gemensam bild vad visualiseringen faktiskt visar motiverar att denna studie utförs.  
Allmännyttan med studien ligger därmed i att bidra till kunskap om att realistiskt kunna 
kommunicera ljusmiljöer i helhetsbildande visualiseringsverktyg, så som Virtual Reality. 
Frågeställningarna för studien lyder enligt följande: 

1. Hur motsvarar upplevelsen av ljus i en VRmodell, upplevelsen av ljus i en 
verklig miljö?

2. Hur motsvarar upplevelsen av rummets form i samma VRmodell, upplevelsen 
av rummets form i samma verkliga miljö?

1.4 Begreppslista 

Nedan förklaras och definieras nyckelbegrepp som används vidare i rapporten. 

Sketch-up: Ett 3Dmodelleringsprogram som används för att bygga upp arkitektur- och 
landskapsmodeller, se Figur 1.4.1. 

Rendering: Beräkningen som görs utav ett modelleringsprogram för att framställa en bild, 
sfärisk bild eller video, se Figur 1.4.1.  

Vray: Ett tilläggsprogram för Sketch-up, som används för att rendera ljus och material till 
studiens VRmodell.  
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Sfärisk/360graders bild (VRmodell): En bild som skapats i en 360graders synvinkel för båda 
ögonen. Formatet används främst för Virtual Reality. 

Virtual Reality: En datorgenererad tredimensionell miljö som man kan interagera med. Oftast 
genom användning av ett VRheadset. 

VRheadset: Ett headset som täcker ögonen med en digital skärm och ersätter användarens 
naturliga miljö med spel, filmer, bilder eller sfäriskt material. Användaren kan sfäriskt titta runt 
360grader som i en riktig, fysisk, miljö.  

Adaption: Processen där ögat under en tid får ställa in sig till en viss ljus- och kontrastnivå. Kan 
användas för att skapa en basnivå för seendet innan ett experiment (DiLaura, Houser, Mistrick, 
& Steffy, 2011) 

Hedonisk ton: Ett samlingsuttryck för ord som beskriver hur behaglig en ljusmiljö upplevs se 
Figur 3.5.1. 

Ljustekniska begrepp: I rapporten syftar detta till belysningsstyrka, färgåtergivning, ljusflöde, 
färgtemperatur och luminans. 

BELUPP: Samlingsuttryck för metod skapad av Küller & Wetterberg (1993) med syfte att 
utvärdera upplevelse av ljus. 

Verklig miljö: Rum E1119 på Jönköpings Tekniska Högskola som under experimentet användes 
som utvärderingsmiljö. Också benämnd som fysisk miljö. 

VRmodell: Den virtuella modellen utav rum E1119 som visas upp i ett VRheadset under 
experimentet. Även benämnd som VRmiljö. 

Materialegenskaper: I rapporten syftar detta till färg, transparens och reflektionsegenskaper 
på material. Exempelvis vägg- eller golvmaterial.  

Figur 1.4.1 I bakgrunden syns en 3Dmodell som den ser ut i Sketch-up, gällande struktur och detaljrikedom. Framför 
ser man tillägget Vrays renderingsfönster där 3Dmodellens ljus- och materialegenskaper bearbetas till en mer detaljrik 
bild.  
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1.5 Omfattning och avgränsningar 

Undersökningen begränsas till att utvärdera upplevelsen av ljusmiljön och miljöns upplevda 
dimensioner i en verklig miljö, samt en digital modell som presenteras i ett VRheadset. Den 
digitala modellen skapas av författarna och ljuset gestaltas ej utifrån ljustekniska parametrar 
så som belysningsstyrka, ljusflöde och färgtemperatur. Modellen konstrueras istället utifrån en 
visuell bedömning som utförs av författarna på det verkliga rummet, dess ljusmiljö och 
material. Experimentet utförs i en miljö som är avskärmad från dagsljus då det inte ska påverka 
undersökningen. Modellen som visas i VR är en sfärisk 360graders rendering vilket betyder att 
man kan vända sig om och se hela rummet men ej röra sig ur sin faktiska position. På grund av 
detta kan försökspersonerna vid vistelsen i det riktiga rummet sitta kvar på samma plats men 
vända/rotera på sig, med hjälp av stolen, så mycket de vill.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I avsnittet presenteras, för studien, relevant tidigare forskning. Kategorier som lokaliserats för 
att ge kunskap till utförandet av studien och besvara frågeställningen är följande: ljusets och 
ytfärgers påverkan på rumsupplevelse, miljöbeskrivningsmetodik, skillnader i upplevelse av 
verkliga och simulerade miljöer samt analys av ljus i digitala miljöer.  

2.1 Ljuset och färgens påverkan på rumsupplevelsen 

Rummets uppfattade dimensioner påverkas av samspelet mellan belysningens ljusnivå, 
riktning och vilka ytor som är belysta. Wänström Lindh (2018) har i sin bok Ljusdesign och 
rumsgestaltning skapat en omfattande bakgrundshistoria och sammanfattning om vad vi vet 
om ljusets påverkan på det upplevda rummet idag. 

Ett begrepp som ofta används för upplevelse av ljus i rum är rumskontext. Med det menas att 
rummet kan uppfattas olika beroende på t.ex. betraktningsvinkel, position, sammanhang, 
belysning och även kulturell bakgrund hos betraktaren. Rumskontextens föränderlighet gör det 
därmed viktigt att inför belysningsplanering sätta sig in i hur och var ifrån betraktaren kommer 
uppleva rummet, men även vem betraktaren är. För så som Wänström Lindh (2018) påpekar, 
kan en belysningslösning fungera bra i ett rum men på grund av förändrad rumskontext 
fungerar inte samma lösning i ett annat rum eller sammanhang.   

Rummets upplevda dimensioner beror inte endast på dess ljussättning, lika viktigt är 
färgsättning av golv, väggar och tak i rummet (Fridell Anter, & Klarén, 2014). Oberfeld, Hecht 
& Gamer (2010) undersökte i två experiment om detta även är applicerbart i ett rum upplevt i 
Virtual Reality. Framförallt undersöktes om rummets upplevda höjd varierade beroende på om 
rummets ytor var ljusa respektive mörka; något man vet avgör den upplevda rumshöjden i ett 
verkligt rum. Resultatet från Oberfeld et al. (2010) experiment visade sig stämma överens med 
verkligheten: att ett tak i ljusare färg bidrar till upplevelsen av ett rum med högt i tak. Vidare i 
resultaten redogör forskarna att färgen på golvet inte har någon signifikant betydelse för 
upplevd rumshöjd, samt att rummets totala ljushet inte heller spelar någon större roll.  

2.2 Miljöbeskrivningsmetodik 

BELUPP är ett samlingsbegrepp för en vanligt förekommande ljusbeskrivningsmetod som 
utvecklats av Küller & Wetterberg (1993) med utgångspunkt i analysverktyget Semantisk 
Miljöbeskrivning (Küller, 1975). Metoden består av 16 motsatsordspar som bedöms av 
försökspersoner enligt en skattningsskala numrerad 1-7 (se Figur 2.2.1). Efter analys resulterar 
försökspersonernas bedömning i fyra faktorer, som beskriver hur försökspersonen upplever 
ljuset kategoriserat enligt: hedonisk ton (hur behagligt ljuset upplevs), styrka, variation och 
flimmer. Metoden har använts i tidigare studier där försökspersoner uppmanats att bedöma 
ljus (Adamsson, 2018; Küller & Wetterberg, 1993).  

Figur 2.2.1 Exempelbild på motsatsord och skattningsskala enligt BELUPP (Küller & Wetterberg, 1993) 

2.3 Olika presentationstekniker av samma miljö 

För att en simulerad gestaltning skall kunna tala för den verkliga miljön behöver betraktarens 
psykiska och fysiska respons motsvara reaktionen i det riktiga rummet. Utefter denna teori har 
forskarna Higuera-Truijillo, López-Tarruella Maldonado, & Llinares Millán (2017) genom 
experiment utvärderat tre vanliga miljöbeskrivningsformat: fotografi, 360° panorama och VR, 
konstruerade utifrån och jämförda med ett verkligt rum. Målet var att se vilket av 
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miljöbeskrivningsformaten som väckte reaktioner som tydligast korrelerade med reaktionerna 
för den verkliga miljön. Resultaten visade att formatet 360° panorama var det format som 
starkast korrelerade med försökspersonernas psykiska respons på rummet, medan 
reaktionerna vid VR-formatet istället korrelerade med försökspersonernas fysiska respons, då 
de framförallt upplevde närvaro i rummet. En upptäckt som talar för goda möjligheter till att 
realistiskt både uppfatta och uppleva ljus i VRmodeller.  

Vidare visar en annan studie av Chen, Cui & Hao (2019) att mellan VR-, video- och 
fotopresentation är det VR som överlägset korrelerar med upplevd närvaro, realism och djup 
mot en verklig miljö. Dock visar man i denna studie ett 360gradigt foto i VRheadsetet av miljön, 
och inte en 3D-modell, detta kan alltså varit en parameter som ökade presentationsmodellen 
trovärdighet. Samtidigt skulle det vara orealistiskt att använda den här typen av 
visualiseringsteknik i en presentation för ett projekt som ännu inte är byggt då man skulle 
behöva skapa en modell i verklig storlek för att ta det 360gradiga fotot, likt Billger et al.s (2004) 
utförande 2004. I båda dessa mer nutida studier (Chen et al., 2019; Higuera-Trujillo et al., 
2017) använde man Samsungs VRheadset där en telefon används som skärm, ett headset som 
enligt Chen et al. (2019) är ett av de sämre VRheadsetsen jämfört med vad som finns på 
marknaden. Utifrån studiens resultat kan man avläsa att de områden där VR faller är direkt 
kopplade till typen av VRheadset. Resultaten talar därmed för att upplevd skärpa och komfort 
möjligtvis går att öka genom användning av annan, mer utvecklad, mjuk- och hårdvara.  

2.4 Kontrastförhållanden i digitala ljusvisualiseringar 

Tidigare studier har utvärderat den visuella realismen av rumsdjup i datorsimuleringar. Tai 
(2015) visar, genom att jämföra visualiseringar mot fysiska modeller, att kontrastskillnader i 
ljuset i en visualisering tydligt ger upphov till en realistisk avståndsbedömning i ett rum. 
Studiens resultat visar att det går att skapa ett realistiskt djup med hjälp av ljuskontraster i en 
visualisering. Därmed går det att utgå ifrån att det är möjligt att skapa en visualisering där man 
realistiskt kan uppfatta en omgivnings dimensioner. 

2.5 Uppfattning av rumsdimensioner i samband med 
detaljrikedom 

Studier på betydelsen av visualiseringars detaljrikedom utfördes av Gärling (1972), där man 
med hjälp av tre olika högt detaljerade skisser undersökte om det existerar en koppling mellan 
särskilda estetiska preferenser i en visualiserad miljö samt känslan av trygghet eller trivsel. 
Slutsatsen av studien blev att försökspersonerna främst föredrog den skiss med högst 
detaljrikedom, och att de estetiska preferenserna: variation, lummighet och öppenhet 
sammanställdes som avgörande för känslan av upplevd trivsel. Förflyttar man sig till forskning 
utförd i nutid inom samma forskningsämne jämförde Loyola (2018) i en studie tre olika miljöer 
i Virtual Reality. Dessa miljöer bestod av samma grundrum men skiljde sig i ökad 
detaljrikedom. Detaljerna bestod av både material, skuggor, möbler och fönsteröppningar. 
Resultaten från experimentet påvisade att det bättre går att uppfatta ett rums dimensioner ju 
mer detaljer (visual ques) det finns i omgivningen som betraktaren kan associera till. Studien 
ger den övergripande kunskapen att detaljrikedomen har en direkt påverkan på hur en virtuell 
miljös dimensioner uppfattas av betraktaren. Detta stöds även av en ännu opublicerad 
högskolestudie skriven av Palm & Swahn (2017) som undersöker om graden av detaljrikedomen 
i 2D visualiseringar påverkar hur realistiskt ljuset upplevs. Studiens resultat talar för att ju mer 
detaljbearbetad en visualisering är desto större chans att visualiseringen anses kunna 
representera det möjliga framtida resultatet.  

2.6 Virtual Reality som substitut för riktiga miljöer vid 
ljusutvärdering 

Chamilothori et al. (2018a) har utfört en studie med 29 försökspersoner där de fick jämföra 
upplevelsen av dagsljus i ett rum med upplevelsen av dagsljus i en modell av rummet i VR. För 
uppbyggnaden av modellen användes programvaran Radiance; ett program som kan återskapa 
exakta dagsljusförhållanden. Resultaten visade att den visuella perceptionen av de två olika 
miljöerna till hög grad stämmer överens. För att även utvärdera VRheadset som 
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forskningsverktyg blev försökspersonerna frågade om de fått fysiska konsekvenser utav att 
använda headsetet, vilket ingen försöksperson hade fått. Författarna beskriver även 
problematiken med många av dessa undersökningar; att studierna inte går att återskapa utan 
att få tag i modellen/renderingen som användes till experimentet. I slutsatsen av denna studie 
önskar författarna att undersökningar av samma typ borde utföras på andra miljöer och även 
inom artificiell belysning.  

2.7 Utvärdering av ljus i digitala gestaltningsprogram 

Tidigare forskare (Eissa et al., 2001) har undersökt om det subjektivt går att utvärdera ljus 
utifrån digitala gestaltningar i programmet Lightscape. Resultaten visar att det till stor del går 
att utvärdera ljuset utifrån detta program. Detta stödjer underlaget om att det går att gestalta 
ljus digitalt och då även möjligen genom VR-teknik. Däremot visar Billger et al. (2004) studie 
att det finns flertalet begränsningar kopplade till ljus och färg i virtuella miljöer. De menar att 
det finns en brist på kunskap om hur människor uppfattar det rumsliga färgfenomenet. I deras 
resultat redovisas att det finns stora skillnader i hur försökspersonerna uppfattade skuggor och 
färg. Författarna menar att de främsta problemområdena är rendering av ljus och färger i 
virtuella miljöer. I deras studie, likt Eissa et al. (2001) , användes Lightscape men även 3Dsmax. 
Studierna utförda av Eissa et al. (2001) och Billger et al. (2004) gjordes 2001 respektive 2004, 
vilket talar för att programvaran och tekniken i studierna i dagsläget är föråldrad. Drygt 10 år 
senare har Stahre et al. (2015) utfört en uppdaterad version av Billger et als.  (2004) studie där 
de testar 3Dsmax med nya renderingsverktyg och samtidigt jämför ljuset med 
belysningsberäkningsprogrammet DIALux. Resultaten visar att det fortfarande kvarstår 
problem med kontrastområden i visualiseringarna (vita ytor blir grå). De skriver även om att 
visualiseringar sällan speglar hela verkligheten och att det kan bero på både brist av kompetens 
inom mjukvaran men även att en säljande bild ofta överträffar fysisk korrekthet.  
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3  Metod och genomförande 
Studien utvärderar och jämför upplevelsen av ljus i en verklig miljö med en digitalt konstruerad 
virtuell miljö. Målet är att få en tydligare bild över VR som ett möjligt visualiseringsverktyg för 
att skapa realistiska gestaltningar av ljus. Metoden för att finna svar på frågeställningarna var 
ett experiment med kvalitativa inslag, som utfördes med 35 försökspersoner, med kvantitativ 
dataanalys. Experimentet innehåller två variabler, där den beroende variabeln är upplevelserna 
av VRmodellens och rummets form samt ljuset medan den oberoende variabeln identifierats 
som VRmodellens och rummets faktiska ljussättning. Primärdata samlades in via en ledarledd 
enkät, medan sekundärdata samlades in genom en öppen frågeställning ställd till 
experimentdel. Studien har ett induktivt förhållningssätt mellan empiri och teori. I följande 
kapitel förklaras metodens relevans för frågeställningarna, hur försökspersoner rekryterats, 
utveckling av metod och miljöer samt beskrivning av konstruerat och använt material.  

3.1 Metodens relevans för frågeställningen 
3.1.1 Undersökningsmetod 
För att utvärdera rummets upplevda form och upplevelsen av ljuset i de båda 
undersökningsobjekten: ljuslaboratoriet sal E1119 på Jönköpings Tekniska Högskola (även 
kallad ”verklig miljö”, se Figur 3.1.1) och VRmodellen (se Figur 3.1.2 & Figur 3.1.3) genomfördes 
ett laboratorieexperiment med 35 försökspersoner. Utförligare beskrivning av objekten finns i 
avsnittet Experimentell situation på sida 14.  

Figur 3.1.1 Fotografi av ljuslaboratoriet E1119. 

Figur 3.1.2 Rendering på VRmodellen konstruerad 
som en avbild av ljuslaboratoriet E1119. 

Figur 3.1.3 Fotografi från rum E1118, där försökspersoner ser 
och bedömer VRmodellen i ett VRheadset. 

Valet av experiment som undersökningsupplägg för utvärdering av VR baserades på liknande 
tidigare studier inom området (Chamilothori, Wienold, & Andersen, 2018b; Chamilothori, 
Wienold, & Andersen, 2018b). Målet med studien var att upptäcka om det finns någon skillnad 
i bedömning av ljuset och rummets upplevda form, mellan det verkliga ljuslaboratoriet E1119 
och samma rum konstruerat i VR. Målet och frågeställningarna motiverar därmed valet av 
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laboratorieexperiment som metod, då upplägget att jämföra de båda miljöerna och lokalisera 
en skillnad i bedömning, är beroende av att de variabler som skall undersökas går att 
kontrollera samt att alla försökspersoner utsätts för samma situation (Patel & Davidsson, 2011). 
Det gör jämförelser av försökspersonernas bedömning av de olika undersökningsobjekten 
tydligare att bedöma statistiskt senare i resultatdelen, och därmed tydliggöra skillnaden mellan 
upplevelse i VRmodellen och ljuslaboratoriet E1119. 

Val av validerade forskningsenkäter som underlag till insamlande av data för studien stod 
inledningsvis mellan; Semantisk Miljö Beskrivning (Küller, 1975), BELUPP (Küller & 
Wetterberg, 1993) och Vogels (2008) metod för kvantifiering av perceptuell atmosfär. BELUPP 
är den enda av dessa tre som konkret använder sig av begrepp direkt kopplade till upplevelsen 
av ljus. En viktig aspekt som motiverade valet av BELUPP som enkätgrund för att kunna samla 
in data angående frågeställning 1, om skillnad i ljusupplevelse. Gällande valet av enkätgrund 
för bedömning av rummets form gjordes ingen omfattande metodutredning, utan en justerad 
version av Wänström Lindhs (2018) metod för rumsberskrivning användes för att besvara 
frågeställning 2. 

Laboratorieexperiment pågick under fyra dagar under v.13 år 2019. Varje försöksperson befann 
sig enskilt i rum E1118 och E1119 sammanlagt i 30min, för utvärdering av de bägge miljöerna. 
Utformningen testades i ett pilotexperiment (se Pilotexperiment, sida 10) för att i förväg 
analysera och säkerställa att metodvalet var lämpligt för frågeställningarna. 

3.1.2 Datainsamling 
Studiens datainsamling var uppdelad i två etapper. I den första etappen samlades data in via 
litteraturstudier för att bedöma hur forskningsområdet såg ut i dagsläget och var det fanns 
luckor i forskningen. Litteraturstudien som utfördes gav grund till ett teoretiskt ramverk och 
formade studiens frågeställningar. Litteraturen användes även för att hitta och utvärdera vilka 
olika digitala program som används inom denna typ av forskning samt att hitta vilken typ av 
datainsamlingsmetod som skulle passa studiens frågeställningar.  

Den andra etappen består av datainsamling av studiens primär- och sekundärdata och utfördes 
genom enkäter och en intervjufråga under experimentfasen. Enkäten bestod av 16 frågor om 
upplevelsen av ljuset i rummet samt 5 frågor om hur försökspersonen upplevde rummets form 
(se Bilaga 2 Enkätfrågor). Försökspersonerna fick även svara på en skriftlig öppen intervjufråga 
i slutet av experimentet där de fick förklara, med egna ord, vad de tyckte skillnaden mellan 
modellen och det verkliga rummet var. Svaren på intervjufrågan räknas som sekundärdata för 
studien. 

3.1.3 Datainsamlingsinstrument 
Datainsamlingsinstrumentet survey, ”ledarledd enkät” (Patel & Davidson, 2011), användes för 
att samla in data om försökspersonernas upplevelse av ljuset och rummets form i de båda 
utvärderingsmiljöerna. Valet att leda enkäten baserades på svårigheten i att försökspersonerna 
själva skulle kunna fylla i ett fysiskt dokument med VR headsetet på.  

Frågorna i enkäten om ljuset i VRmodellen och rum E1119 utformades enligt Küller & 
Wetterbergs (1993) validerade metod för bedömning av ljusupplevelse, BELUPP. Frågorna 
angående de båda utvärderingsmiljöernas upplevda rumsform utformades enligt Wänström 
Linds (2018) validerade metod för datainsamling om ett rums, med varierad ljusfördelning, 
upplevda form. Sammanlagt bestod den ledarledda enkäten av 16 motsatsordsfrågor om 
ljusupplevelsen (Küller & Wetterberg, 1993), 5 motsatsordsfrågor om rumsupplevelsen 
(Wänström Lindh, 2018) samt 1 öppen fråga konstruerad av författarna. Enkätfrågorna 
uttrycktes, ordnades och besvarades enligt hög standardisering och hög strukturering. Detta för 
möjlighet till förenklad statistisk analys av deltagarnas svar. Svarade försökspersonerna på alla 
frågor gällande upplevelse i den verkliga miljön respektive i VRmodellen, ansågs frågeställning 
1 och 2 kunna besvaras genom att identifiera skillnad i svaren med hjälp av statistisk analys 
(Patel & Davidson, 2011). Den öppna frågan konstruerades enligt låg strukturering, för att 
kunna reflektera kring försökspersonernas kvantitativa resultat i förhållande till deltagarnas 
egna formulerade subjektiva bedömningar om skillnader (se Genomförande, sid 10 & bilaga 2 
Enkätfrågor).  
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3.1.4 Pilotexperiment 
Tiden, enkätfrågorna, undersökningsobjekten och upplägget testades i en pilotstudie v.10 2019 
av fyra försökspersoner. De fyra deltagarna fick sedan muntligt ge feedback på 
experimentsutformningen och enkätfrågorna. Baserat på detta och tidigare läsning om metod i 
liknande studier (Chamilothori et al., 2018a; Chen et al., 2019), ansågs 30 minuter vara 
tillräckligt för experimentet, adaption, instruktioner och paus mellan försökspersoner. Efter 
pilotstudien ansågs ett utav de 5 motsatsordspar gällande upplevelsen av rummets form vara 
förvirrande (grunt & djupt), dessa ord byttes ut mot “långt bort” & “nära”. Begreppen för 
rummets upplevda form konstruerades även som motsatsordsfrågor, istället för metodens 
originalform där varje ord bedöms enskilt på en skala mellan 0-6.  

Pilotexperimentet hade samma händelseförlopp som det senare riktiga genomförandet, se 3.2 
Genomförande. Den enda skillnaden var att VRheadsetet istället var av modellen Samsung och 
en telefon användes som skärm, så som i experimenten av Chen et al. (2019) och Higuera-
Trujillo et al. (2017). Detta för att testa kvaliteten av denna metod då det är enklare att använda. 
Försökspersonernas muntliga feedback om tekniken gav anledning att använda ett mer 
avancerat VRheadset. 

3.2 Genomförande 

Utvärderingsmiljöerna utvärderades av försökspersonerna i randomiserad 
presentationsordning (började utvärdering i VR eller började utvärdering i ljuslaboratoriet 
E1119), därmed fanns det två olika händelseförlopp på experimentet. Dock hade de båda 
händelseförloppen exakt samma innehåll: 

• Adaptionsfas (5minuter) samt instruktioner och förhållningsregler
• Test av VR i en lägenhetsmiljö
• Utvärdering av miljö X med enkätfrågor
• Adaptionsfas (5minuter)
• Utvärdering av miljö Y med enkätfrågor
• Skriftlig intervjufråga

Försökspersonen kom in i rum E1118 (se Figur 3.2.2) och fick sätta sig ner på en roterbar stol, 
här började första adaptionsfasen. På bordet framför låg ett papper med instruktioner till 
experimentet där de fick fylla i kön, ålder, utbildning och tidigare erfarenhet av VR (se Bilaga 1 
Enkätinstruktioner). Under denna tid kunde de ställa frågor om instruktionerna. Efter att 
försökspersonen skrivit under på informationen och adaptionsfasen var över fick de sätta sig 
på en justerbar kontorsstol i mitten av rummet och sätta på sig VRheadsetet (se Figur 3.2.3) 
som visade en testmiljö av en lägenhet (Figur 3.2.1) Under denna fas fastställdes det att 
VRheadsetet satt på ett bekvämt sätt och att försökspersonen fick ett kort tillfälle att se sig om 
i modellen och vänja sig vid tekniken. Försökspersonen ombads specifikt att reglera stolens 
höjd tills de upplevde att de satt i samma visuella höjd som höjden upplevd i VR (stolens sitthöjd 
kunde regleras mellan 43cm-55,5cm). När försökspersonen var nöjda med sin position togs 
VRheadsetet av i 30 sekunder medan författarna bytte till utvärderingsmiljön ”VRmodell” och 
sedan placerades VRheadsetet på försökspersonen igen. Försökspersonen fick då snurra runt 
på stolen så mycket de ville och utvärdera miljön medan författarna ställde enkätfrågorna 
muntligt (se Figur 3.2.4). Efter avslutad utvärdering i VRmodellen förflyttade författarna och 
försökspersonen sig till den verkliga miljön och samma utvärdering upprepades (se Figur 
3.2.5). 
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Figur 3.2.1. VR testmiljö, en renderad sfärisk 360 gradig panoramabild av en lägenhet. 

Författarna började med att säga att de kommer ställa 16 frågor som handlar om hur 
försökspersonen upplever ljuset i hela miljön och 5 frågor om hur de upplever rummets form. 
Därpå ställdes frågorna enligt följande: ”upplever du det som naturligt eller onaturligt, då 
naturligt motsvarar 1 och onaturligt motsvarar 7?”. Efter att första utvärderingsfasen 
påbörjades gavs ingen mer information av författarna. Frågade försökspersonerna exempelvis 
om definitionen av ett utvärderingsord svarades det med: ”Det är din egen uppfattning av ordet 
som gäller”. 

Figur 3.2.2 Försökspersonen läser igenom 
experimentinstruktionerna och signerar sitt medgivande till 
att delta i experimentet. 

Figur 3.2.3 Försökspersonen får se tesmiljön i 
VRheadsetet. 

Efter att alla frågor var besvarade fick försökspersonen ta av sig VRheadsetet och sätta sig vid 
bordet i sal E1118 igen inför den andra adaptionsfasen. När adaptionsfasen var över fick 
försökspersonen gå in i sal E1119 och sätta sig på samma stol de hade till förra 
utvärderingsmiljön, som förflyttades mellan rummet av författarna. Försökspersonen satt i 
mitten av rummet och enkäten lästes återigen upp på samma sätt utav författarna. Efter 
samtliga frågor blivit besvarade fick försökspersonen gå tillbaka in och sätta sig vid bordet i sal 
E1118, där personen blev ombedd att svara på frågan ”Vad upplevde du var den största 
skillnaden mellan VRmodellen och rummet?” skriftligt. Efter detta moment var experimentet 
färdigt och försökspersonen fick gå.  

Den enda skillnaden då personen istället började med att utvärdera den fysiska miljön var att 
de istället blev utsatta för testmiljön i VR först efter dem var klara med den första miljön. Även 
kontrollgruppen hade exakt samma procedur men ljusscenen i den fysiska miljön var 
förändrad.  
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3.3 Försökspersoner 

Experimentet utfördes av 35 personer i åldrarna 21-50; varav 5 personer över 30år och 
30personer mellan 21-29år, antalet män= 19 och antalet kvinnor=16. Majoriteten av deltagarna 
bestod av kandidatstudenter vid Jönköping University (31st), och resterande uppgav sig som 
yrkesverksamma med tidigare högskoleutbildning (4st). 16 av deltagarna hade förkunskaper 
inom ljusdesign (FK), medan 14 försökspersoner saknade tidigare erfarenheter inom ljus 
(EFK). 26st av deltagarna uppgav sig tidigare ha använt eller upplevt en miljö i VR, medan 9st 
av deltagarna aldrig använt VR innan.   Alla försökspersoner uppgav sig ha normal syn, och de 
deltagarna i behov av glasögon uppgav sig ha normal syn vid användandet av dessa.  

3.3.1 Deltagarurval & kontrollgrupp 
Deltagarna anskaffades via en bokningslänk konstruerad på webbtjänsten www.boka.se, där de 
själva valde en utav de 35st avsatta tiderna för experimentet på 30min (se Figur 3.3.1). Två 
veckor innan experimentet skickades bokningslänken till studenter vid andra utbildningar på 
Jönköping University, där dessa studenter delade länken i Facebookgrupper för deras 
respektive utbildning. Länken mejlades även till handledare för studien, som vidarebefordrade 
till lärare och personal på avdelningen för Byggnadsteknik och belysningsvetenskap på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Samma länk laddades slutligen upp i en Facebookgrupp för 
aktiva ljusdesignstudenter, samt en Facebookgrupp för tidigare studenter från 
Ljusdesignutbildningen på JTH.  

Figur 3.2.5 Försökspersonen befinner sig i ljuslaboratoriet 
E1119 (verklig miljö) och utvärderar miljön. 

Figur 3.2.4 Försökspersonen ser VRmodellen av 
E1119 och utvärderar miljön. Författarna kan iaktta 
försökspersonens rörelse och fokus på en 
datorskärm. 
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Figur 3.3.1 Skärmbild av bokningssystemet konstruerat via www.boka.se 

Vid bokning var det obligatoriskt att ange namn, mejl, telefonnummer samt studieinriktning 
eller yrke. All denna info, samt bokningen, skedde anonymt och kunde endast ses och hanteras 
av författarna. Informationen användes främst till att kontrollera spridningen av förkunskaper 
inom ljus hos de bokade. Kontaktinformationen användes till att skicka ut ett påminnelsemejl 
två dagar innan, samt ett påminnelsesms samma dag som försökspersonens bokade 
experimenttillfälle. Deltagarnas namn ersattes senare i experimentet och 
datasammanställningen av ett nummer, för att identifiera de olika resultaten och bibehålla 
konfidentialitet. Två av de förbokade deltagarna ställde in/dök inte upp på sin avsatta tid. Dessa 
försökspersoner ersattes av förbipasserande i korridoren utanför experimentet.  

Utifrån informationen om studieinriktningen/yrke lottades slumpmässigt en kontrollgrupp om 
5 personer ut. Kontrollgruppen utsattes utan egen vetskap för ett avvikande ljusscenario i 
ljuslaboratoriet. 
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3.4 Experimentell situation 

3.4.1 Enkät 
Experimentets frågor delades upp i fyra enkäter, separerade baserat på vilken 
utvärderingsmiljö som utvärderades;  

1. Ljusupplevelsen i ljuslaboratoriet
2. Ljusupplevelsen i VRmodellen
3. Upplevelse av rummets form i ljuslaboratoriet
4. Upplevelse av rummets form i VRmodellen

Enkäterna konstruerades i Microsoft Excel Forms med 16 motsatsordspar för bedömning av 
ljusupplevelsen och 5 motsatsordspar för bedömning av rummets form (se Bilaga 2 
Enkätfrågor). Varje motsatsordspar var obligatorisk att svara på och besvarades genom att ange 
en siffra inom en skattningsskala mellan 1-7. Sifforna fördes automatiskt över till ett kopplat 
Excel dokument för vardera enkät, som dokumenterade försökspersonens experimentnummer, 
svar och genomsnittlig svarstid.   

3.4.2 VRheadset 
Headsetet som användes för experimentet var av typen HTC Vive. Valet att använda detta 
headset gjordes utifrån dess höga upplösningskapacitet (2160x1200) och att det spelar upp en 
virtuell verklighet i 90hz vilket motverkar risken av att få en oönskad flimmereffekt. Dessa 
tekniska specifikationer är precis samma som av det headset Chamilothori et al. (2018a) 
använde i deras undersökning. 

3.4.3 Utvärderingsmiljö – Ljuslaboratoriet E1119 
Förutom två stolar och ett bord till författarna var laboratoriet fritt från möblering för att låta 
försökspersonerna fokusera på ljusmiljön. Fönstren mot korridoren täcktes med gardiner och 
likaså fönstren ut mot byggnadens utsida. Sal E1119 användes för två olika ljusscener, 
Normalscen (se Figur 3.4.1 & Figur 3.4.3) och Kontrollscen (se Figur 3.4.2 & Figur 3.4.3).  

Figur 3.4.1 Ovan visas ett foto taget i E1119 på Normalscenen där ljuset är kallvitt och har en jämn ljusfördelning. I 
denna scen används endast de fyrkantiga takarmaturerna samt wallwashers på båda långsidorna av rummet. 
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Figur 3.4.2 Ovan visas ett foto taget i E1119 på Kontrollscenen där ljuset är varmvitt och har en ojämnare 
ljusfördelning. I denna scen används (utöver det i normalscenen) indirekt ljus från pendelarmaturerna som tydligt 
lyser upp takytan.  

Valet av två ljusmiljöer (en normalscen Tabell 3.4.1 och en kontrollscen Tabell 3.4.2) i den 
verkliga miljön utfördes av författarna. I sal E1119 var wallwashers, vägg- och takpaneler samt 
60x60 takplattor tända. I kontrolljusscenen förändrades främst färgtemperatur, ljusnivåer 
samt rummets upplevda kontraster då uppåtriktat (indirekt) ljus från pendelarmaturer tändes 
(se Figur 3.4.2). Alla armaturer i E1119 var bestyckade med LED ljuskällor. 

Tabell 3.4.1 Lista över antal aktiva armaturer i Normalscenen, med ljusnivå i procent och färgtemperatur. 

Normalscen Kontrollscen 

Figur 3.4.3 Littrering och armaturplacering för aktiva armaturer i sal E1119 för Normalscen samt Kontrollscen. 

Normalscen 
Armaturtyp & 
Littrering 

Tillverkare & produkt Ljusnivå 
av max (%) 

Antal 
tända 

Färgtemp. 

LT1 
60x60, direkt ljus 

Zumtobel,  
PANOS INF E200WW 22W LED927-65 LDE WH 50 10 4800K 
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Tabell 3.4.2 Lista över antal aktiva armaturer i Kontrollscenen för, med ljusnivå i procent och färgtemperatur. 

3.4.4 Utvärderingsmiljö - VRmodell 
3Dmodellen skapades i Sketch-up, ett modelleringsverktyg som har använts av Higuera-
Trujillo et al. (2017) vid tidigare studier av renderade miljöbeskrivningsformat. För att rendera 
ljuset och den sfäriska miljön till VR (Figur 3.4.4) användes programvaran Vray. För att få ut 
exakta dimensioner av laboratoriet användes en ritning från Höfabs hemsida 
(hofab.se/ritningar.htm). Ytterligare parametrar i miljön så som armaturer, lister och dörrar 
mättes ut med en avståndsmätare och måttband för att få exakta dimensioner av utrymmet. 
Därpå byggdes grunden av modellen upp i Sketch-up med alla de korrekta måtten. Samtliga 
armaturer i laboratoriet fanns att hitta hos leverantören som 3Dmodeller och de importerades 
och användes för att återskapa utseendet på den verkliga miljön. För att få ett så verkligt 
utseende som möjligt användes material från programvaran Vray. Dessa material har 
egenskaper som texturdjup, valbar reflektion och blänk vilket påverkar hur de uppfattas när de 
blir belysta, för exempel se Figur 3.4.5. 

Figur 3.4.4 VRmodellen, en renderad sfärisk 360gradig panoramabild som användes för analys i VRheadsetet 

LT1 
60x60, indirekt ljus 

Zumtobel,  
PANOS INF E200WW 22W LED927-65 LDE WH 6 4800K 

LT3 
Wallwasher 

Zumtobel,  
MLinf EA LED3600-830-60 M600Q LDO KA WH 100 12 4800K 

LV1 
Väggpanel 

Lumlyx, 
WD_713_60x120cm 60 2 - 

LT2 
Takpanel 

Lumlyx, 
IM_310_2x3 

32 6 - 

Kontrollscen 
Armaturtyp & 
Littrering 

Tillverkare & 
produkt 

Ljusnivå 
av max (%) 

Antal 
tända 

Färgtemp. 

LT1 
60x60, direkt ljus 

Zumtobel,  
PANOS INF E200WW 22W LED927-65 LDE WH  70 

10 
3850K 

LT1 
60x60, indirekt ljus 

Zumtobel,  
PANOS INF E200WW 22W LED927-65 LDE WH 50 3850K 

LT3 
Wallwasher 

Zumtobel,  
MLinf EA LED3600-830-60 M600Q LDO KA WH 100 12 3600K 

LV1 
Väggpanel 

Lumlyx, 
WD_713_60x120cm 100 2 - 

LT2 
Takpanel 

Lumlyx, 
IM_310_2x3 32 6 - 

LP1 
Pendel, indirekt ljus 

Fagerhult,  
Notor 65 Beta Opti 23 10 3000K 
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Figur 3.4.5 Renderingen visar Sketch-ups aluminiummaterial på tekannan till höger och Vrays aluminiummaterial på 
tekannan till vänster. 

Utifrån den valda ljusmiljön i laboratoriet utfördes en visuell analys av författarna med syftet 
att efterlikna det upplevda ljuset i skapandet av VRmodellen. Ljuset i modellen skapades med 
programvaran Vray där det bl.a. går att bestämma spridningsvinklar och spilljus 
(ChaosSoftware, 2019). Renderingstest utfördes kontinuerligt för att försäkra att upplevelsen 
av ljusmiljön stämmde överens med verkligheten. När modellen ansågs färdig renderades en 
sfärisk 360gradig bild i 12,000x3000px (6000x3000px per öga). Denna rendering 
importerades sedan in i programvaran “VR photoviewer” som används för att visa upp 
renderingar i ett HTC Vive VRheadset.  

VRheadsetet, rörelsesensorer och en stationär dator var placerad i sal E1118, rummet precis 
bredvid sal E1119. Då VRheadsetet inte kräver en stor yta användes detta rummet även som 
adaptionsrum. Armaturerna (LT4) i rummet var bestyckade med 4 x T5 lysrör 24W á 3000K 
(se Figur 3.4.7). I rummet fanns ett bord samt en stol för försökspersonen att sitta på under 
adaptionstiden. I mitten av rummet hängde VRheadsetet som var kopplat till den stationära 
datorn, ner från taket över (se Figur 3.4.6 & Figur 3.4.7) en stol och längst in i rummet var det 
ett bord med stolar där författarna befann sig under experimentsfasen.  

Figur 3.4.6 Bild på sal E1118 där sensorer, dator och headset för 
VRmodellen sattes upp.  

Figur 3.4.7 Littrering samt armatur, 
rörelsesensor, dator- och möbelplacering i sal 
E1118. De små ifyllda kvadratiska markeringarna 
symboliserar rörelsesensorernas placering. 
Rektangeln i samma utförande visar datorns 
placering.  
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3.5 Metod vid dataanalys 

Datan på ljusupplevelsen som samlades in kategoriserades ner med hjälp av ekvationer under 
karaktärsbeskrivande faktorer för ljus. Detta är en metod för att analysera data och framställa 
resultat utifrån BELUPP (Küller & Wetterberg, 1993) som bl.a. använts av Adamsson (2018) i 
tidigare studier. Kategorierna och dess ekvationer syns i Figur 3.5.1. På datan gällande 
rumsupplevelsen från samma enkäter gjordes inga ytterligare kategoriseringar.  

Hedonisk ton = ((8‐obehagligt)+mjukt+(8‐skarpt)+(8‐kallt)+avbländat+(8‐onaturligt))/6 
Styrka = (ljust+(8‐svagt)+lysande+(8‐murrigt))/4 
Variation = ((8‐enformigt)+(8‐jämnt)+koncentrerat+fokuserat)/4 
Flimmer = (8‐flimmerfritt) 

Figur 3.5.1 Figuren visar de formler som användes för att sammanställa experimentets data i fyra övergripande 
kategorier som beskriver försökspersonernas bedömning av ljusets karaktär. 

Ytterligare strukturering gjordes genom att dela upp den analyserade datan i grupper enligt; 

• Normalgrupp (n=30) & Kontrollgrupp (n=5)
• Förkunskaper inom ljus, FK (n=16) & Ej förkunskaper inom ljus, EFK (n=14)
• Började i utvärderingsmiljö: Ljuslaboratoriet (n=12) & Började i utvärderingsmiljö: VR

(n=15)

Kontrollgruppens data uteslöts ur grupperna för ordning på utvärderingsmiljö och 
förkunskaper inom ljus. 

3.5.1 Statistisk analys 
Datan för varje grupp och kategori testades statistiskt i SPSS för normalfördelning. Utfallet gav 
att datan i majoritet inte ansågs vara normalfördelad, detta ledde till att ett Mann-Whitney U-
test istället utfördes på samtliga grupper. Mann-Whitney U-test valdes för att det är konstruerat 
för att upptäcka en statistiskt signifikant skillnad mellan olika data som saknar 
normalfördelning, vilket i detta fall innebar att testet utförde en jämförelse mellan datan från 
laboratoriet och datan från VRmodellen.  Jämförelsen presenteras sedan i; U-värde, z-score & 
p-värde, där ett p-värde under 0,05 anger att det existerar en signifikant skillnad mellan datan
för laboratoriet och VRmodellen (Field, 2018).

3.5.2 Analys av svar på skriftlig intervjufråga 
Deltagarnas skriftliga kommentar på frågan ”Vad upplevde du var den största skillnaden mellan 
VRmodellen och rummet?” sammanställdes i ett Worddokument (se Bilaga 4 
Försökspersonsinformation & Svar på skriftlig fråga). I ytterligare ett Worddokument 
konstruerades en tabell med deltagarnummer och 7st nyckelord som analyserades fram ur 
kommentarerna (se Bilaga 3 Nyckelordsanalys). När deltagarna ansågs nämna ett eller flera 
nyckelord kryssades kolumnen i för ordet i tabellen (se Figur 3.5.2). Analysen gjordes först 
enskilt av författarna, som sedan gemensamt analyserades ihop till en slutgiltig 
sammanställning. Alla försökspersoner skrev på angiven plats för frågan (n=35), dock togs ett 
av svaren bort då försökspersonen inte svarat på frågan utan istället gett feedback på 
experimentsutförandet. Slutligt utfall av antal svarande; n=34.  

”VRmodellen var mycket ljusare och 
skarpare överlag, de ´mörka´ delarna 
syntes inte lika väl som i verkligheten.” 

Ljusfärg Ljusstyrka Dimensioner Känsla 
x 

Teknik Ljusfördelning Material 
x 

Figur 3.5.2 En försökspersoners svar analyseras till nyckelord och kvantifieras i diagram.  
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3.6 Trovärdighet 
3.6.1 Pilottest  
Då forskning inom VR i samband med ljus har använt en rad olika tekniska produkter och 
program för att presentera modeller var det viktigt för författarna att få en god uppfattning av 
existerande teknik och modelleringsprogram, och därmed skapa reliabilitet i konstruerandet av 
VRmodellen. För att utvärdera olika medel användes först litteraturstudier till att hitta 
alternativ för både VRheadset och modelleringsprogram. Den valda tekniken testades sedan 
praktiskt av fyra försökspersoner innan det riktiga experimentet utformades för att få 
återkoppling om tekniken, modelleringsprogrammen och händelseförloppet för att säkra 
VRmodellens validitet inför experimentet.  

3.6.2 Randomisering av scenario  
För att minska antalet beroende variabler som påverkar resultatet valde författarna att hälften 
av alla försökspersoner skulle börja med att utvärdera VR medan andra hälften började med att 
utvärdera laboratoriet.  

3.6.3 Adaptionstid 
För att motverka att försökspersoner påverkats av vilken typ av ljusmiljö de hade vistats i innan 
de utförde experimentet, avsattes adaptionstider. Under adaptionstiden fick försökspersonen 
sitta vid ett bord i 5minuter för att ”nollställa” seendet innan de placerades inuti 
utvärderingsmiljöerna.  

3.6.4 Datainsamlingsmetod & analys av data 
Vilka resultat man får ut varierar mycket beroende på vilken typ av datainsamlingsmetod man 
använder. För att få så reliabla resultat som möjligt valdes beprövade datainsamlingsmetoder 
för utvärderingen av ljus- och rumsupplevelse (Küller & Wetterberg, 1993; Wänström Lindh, 
2018). Datan analyserades sedan statistiskt för att upptäcka skillnader (p-värde) i 
bedömningen mellan den verkliga miljön och VRmodellen. För att få ut ett p-värde utför man 
oftare än inte ett t-test i SPSS där man kan utgöra om resultaten visar signifikant skillnad eller 
inte (Field, 2018). Detta test är utformat för normalfördelade resultat. För att pröva om denna 
metod skulle fungera med resultaten utfördes test på resultatens fördelning. Då de inte var 
normalfördelade utfördes istället ett Mann-Whitney U-test för att få fram p-värde för resultat 
som inte är normalfördelade.  
 
En mindre del av studiens datainsamling skedde genom en öppen fråga där deltagarna lämnade 
ett skriftligt svar. För att undvika en jävig tolkning vid analys av svaren utförde författarna 
varsin analys av deltagarnas svar. Båda författarna fick utifrån svarsresultaten kryssa i 
nyckelord som beskrev vad försökspersonen hade uppfattat som skillnad mellan 
utvärderingsmiljöerna, nyckelorden sammanställdes numeriskt till en slutgiltig analys där båda 
författarna var överens om tolkningen (se Figur 3.5.2).  
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4 Resultat och analys 
 
Datan som erhölls genom enkäter och den skriftliga intervjufrågan sammanställs och redovisas 
på följande sätt. Enkätsvaren som sammansattes till fyra faktorer om upplevt ljus samt 
enkätsvaren som berör rummets form har testats för signifikant skillnad med ett Mann-
Whitney U-test. Detta för att kunna se om det finns en statistisk skillnad som visar på att 
utvärderingsmiljöerna upplevdes olika. Utöver normalgruppen har författarna även gjort 
analyser mellan grupperna som började med olika scenarion och grupperna med olika 
ljuskunskaper. Vidare analyserades samma resultat utifrån medelvärden som redovisas i grafer 
med standardavvikelse.  
 
Svaren på intervjufrågan har analyserats numeriskt från nyckelord som författarna skapade 
utifrån försökspersonernas svar (se Figur 3.5.2 & Figur 4.3.1), dessa resultat presenteras i 4.3 
Skillnad i miljöer och redovisas i cirkeldiagram (se Figur 4.3.2). Analysen och diagrammen ger 
en uppfattning av hur stor del av försökspersonerna som påpekade olika skillnader. 

4.1 Skillnad i ljusupplevelse 
 
Helhetsbedömningen för skillnad i resultaten gällande upplevelse av Hedonisk ton, styrka, 
variation och flimmer mellan ljuslaboratoriet E1119 och VRmodellen är att det inte existerar 
någon avgörande statistisk signifikant skillnad. Resultaten från experimentet talar därmed för 
att ljusupplevelsen i ett rum går att beskriva med hjälp av visualiseringsverktyget Virtual 
Reality. En detaljerad sammanställning av resultaten för varje deltagargrupp och scenario 
redovisas enskilt och mer specifikt nedanför i tabeller och kortare text. 

4.1.1 Normalgrupp - Kontrollgrupp 
Analyserna för Normalgruppen (n=30) visade ingen signifikant statistisk skillnad vad 
gäller upplevelse av ljuset mellan laboratoriet och VRmodellen. Dock identifierades en 
signifikant skillnad i kontrollgruppen (n=5) gällande hur behagligt ljuset upplevdes; Hedonisk 
ton (U=20,5, z=2.19219, p=.02852) se Tabell 4.1.1.  
  
Tabell 4.1.1 Tabellen visar statistiskt resultat för datan av ljusupplevelse i ljuslaboratoriet respektive VRmodellen för 
Normalgrupp & kontrollgrupp enligt Mann-Whitney U-test. I den rödmarkerade kolumnen identifierades en 
signifikant skillnad. 

 Normalgrupp (n=30) Kontrollgrupp (n=5) 

Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer 
U-värde 1679 1761 1620,5 1656 20,5 34,5 44,5 45 

z-score 0.63246 0.20207 0.93951 0.75318 2.19219 1.13389 0.37796 0.34017 

p-värde .5287 .84148 .34722 .45326 .02852 .25848 .70394 .72786 
Mdn LABB 4,1 4,8 3,1 1,0 5,2 4,8 2,8 1,0 
Mdn VR 4,0 5,3 3,9 2,0 4,0 5,3 4,5 1,0 

 

4.1.2 Började med LABB – Började med VR 
Analyserna för gruppen som började experimentet i utvärderingsmiljö: 
Ljuslaboratoriet (n=12) visade ingen signifikant statistisk skillnad vad gäller upplevelse 
av ljuset mellan laboratoriet och VRmodellen. För gruppen som började experimentet i 
utvärderingsmiljö: VRmodell (n=15) identifierades inte heller någon signifikant 
skillnad gällande ljusupplevelse, se Tabell 4.1.2.  
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Tabell 4.1.2 Tabellen visar statistiskt resultat för datan av ljusupplevelse i ljuslaboratoriet 
respektive VRmodellen för gruppen som började i ljuslaboratoriet eller gruppen som började i VRmodellen enligt 
Mann-Whitney U-test. Ingen signifikant skillnad identifierades av testet.  

 Började med LABB (n=12) Började med VR (n=15) 

Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer 
U-värde 266 275.5 196 263.5 445.5 388.5 424 450 
z-score 0.44332 0.24744 1.8867 0.49487 0.05914 0.90185 0.377 0.53963 
p-värde .65995 .80258 .05876 .62414 .95216 .36812 .70394 .5892 
Mdn LABB 4,3 4,9 3,0 1,0 4,2 4,8 3,3 1,0 
Mdn VR 3,9 5,3 4,1 2,0 4,3 5,3 3,8 2,0 
 

4.1.3 Ljuskunniga – Ej ljuskunniga 
Analyserna för gruppen FK (n=16) visade ingen signifikant statistisk skillnad vad gäller 
upplevelse av ljuset mellan laboratoriet och VRmodellen. För gruppen EFK 
(n=14) identifierades inte heller någon signifikant skillnad gällande ljusupplevelse se Tabell 
4.1.3. 
Tabell 4.1.3 Tabellen visar statistiskt resultat för datan av ljusupplevelse i ljuslaboratoriet respektive VRmodellen för 
FK & EFK enligt Mann-Whitney U-test. Ingen signifikant skillnad identifierades av testet.  

 Ljuskunniga FK (n=16) Ej ljuskunniga EFK (n=14) 

Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer 
U-värde 507,5 446 461,5 450,5 337,5 348 345,5 377,5 
z-score 0.05371 0.87948 0.67136 0.81906 0.88489 0.71283 -0.75379 -0.22942 
p-värde .96012 .37886 .50286 .41222 .37886 .4777 .45326 .8181 
Mdn LABB 4,1 4,9 3,4 1,0 4,1 4,8 3,0 1,0 
Mdn VR 4,3 5,5 3,9 2,0 3,9 5,3 3,8 2,0 
 

4.2 Skillnad i rumsupplevelse 
 

4.2.1 Normalgrupp - Kontrollgrupp 
Analyserna för Kontrollgruppen (n=5) visade ingen signifikant statistisk skillnad vad 
gäller rumsupplevelse mellan laboratoriet och VRmodellen. Dock identifierades en signifikant 
skillnad i rumsupplevelse för Normalgruppen (n=30) gällande rummets upplevda höjd 
(U=308, z=2.092, p=.03662) se Tabell 4.2.1. 
 
Tabell 4.2.1 Tabellen visar statistiskt resultat för datan av rumsupplevelse i ljuslaboratoriet respektive VRmodellen för 
Normalgrupp & Kontrollgrupp enligt Mann-Whitney U-test. I den rödmarkerade kolumnen identifierades en 
signifikant skillnad. 

 Normalgrupp (n=30) Kontrollgrupp (n=5) 
Högt 
/Lågt 

Brett 
/Trångt 

Långt bort 
/Nära 

Runt 
/Kantigt 

Stort 
/Litet 

Högt 
/Lågt 

Brett 
/Trångt 

Långt bort 
/Nära 

Runt 
/Kantigt 

Stort 
/Litet 

U-värde 308 411 399 407,5 335 9,5 6,5 7,5 12 9,5 

z-score 2.092 0.5692 0.74661 0.62095 1.69282 0.52223 1.14891 0.94002 0 0.52223 
p-värde .03662 .56868 .45326 .53526 .09102 .60306 .25014 .342722 1 .60306 
Mdn LABB 3,0 3,0 4,0 6,0 3,0 2,0 2,0 5,0 7,0 2,0 

Mdn VR 4,0 3,0 4,5 7,0 3,5 3,0 2,0 7,0 7,0 3,0 
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4.2.2 Började med LABB – Började med VR 
Analyserna för gruppen som började experimentet i utvärderingsmiljö: 
Ljuslaboratoriet (n=12) visade ingen signifikant statistisk skillnad vad gäller rumsupplevelse 
mellan laboratoriet och VRmodellen. För gruppen som började experimentet i 
utvärderingsmiljö: VRmodell (n=15) identifierades inte heller någon signifikant 
skillnad gällande rumsupplevelse se Tabell 4.2.2. 
 
Tabell 4.2.2 Tabellen visar statistiskt resultat för datan av rumsupplevelse i ljuslaboratoriet 
respektive VRmodellen för gruppen som började i ljuslaboratoriet eller gruppen som började i VRmodellen enligt 
Mann-Whitney U-test. Ingen signifikant skillnad identifierades av testet.  

 Började med LABB (n=12) Började med VR (n=15) 
Högt 
/Lågt 

Brett 
/Trångt 

Långt bort 
/Nära 

Runt 
/Kantigt 

Stort 
/Litet 

Högt 
/Lågt 

Brett 
/Trångt 

Långt bort 
/Nära 

Runt 
/Kantigt 

Stort 
/Litet 

U-värde 44 66 52.5 59 44 99.5 91.5 111 109.5 98.5 
z-score 1.58771 0.31754 1.09697 0.72169 1.58771 0.51848 0.8503 0.04148 0.1037 0.55995 
p-värde .11184 .74896 .27134 .47152 .11184 .60306 .39532 .9681 .92034 .57548 
Mdn LABB 2,5 3,0 3,0 6,5 3,0 3,0 3,0 5,0 6,0 3,0 
Mdn VR 4,0 3,0 4,5 7,0 3,5 3,0 3,0 4,0 6,0 3,0 
 

4.2.3 Ljuskunniga – Ej ljuskunniga 
Analyserna för gruppen FK (n=16) visade ingen signifikant statistisk skillnad vad gäller 
rumsupplevelsen mellan laboratoriet och VRmodellen. För gruppen EFK 
(N=14) identifierades inte heller någon signifikant skillnad gällande rumsupplevelse se Tabell 
4.2.3. 

 

Tabell 4.2.3 Tabellen visar statistiskt resultat för datan av rumsupplevelse i ljuslaboratoriet respektive VRmodellen för 
FK & EFK enligt Mann-Whitney U-test. Ingen signifikant skillnad identifierades av testet. 

 Ljuskunniga FK (n=16) Ej ljuskunniga EFK (n=14) 
Högt 
/Lågt 

Brett 
/Trångt 

Långt bort 
/Nära 

Runt 
/Kantigt 

Stort 
/Litet 

Högt 
/Lågt 

Brett 
/Trångt 

Långt bort 
/Nära 

Runt 
/Kantigt 

Stort 
/Litet 

U-värde 82 118,5 121 110,5 112 72,5 88 78 93 58 
z-score 1.71485 0.3392 0.24498 0.64071 0.58418 1.14869 0.4365 0.89598 0.20676 1.81493 

p-värde .08726 .72786 .81034 .52218 .56192 .25014 .65994 .36812 .83366 .0703 
Mdn LABB 3,0 3,0 5,0 6,0 3,0 2,5 3,0 3,5 6,5 3,0 
Mdn VR 4,0 3,0 5,0 6,5 3,5 4,0 3,0 4,0 7,0 3,5 
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4.3 Skillnad i miljöer 
Nyckelord som identifierades för deltagarnas utvärderingar sammanställdes enhälligt av 
författarna (se Figur 4.3.1 & Bilaga 3 Nyckelordsanalys) och redovisas nedan i Figur 4.3.2. 
Normalgruppen visar på att ungefär hälften av försökspersonerna upplevde skillnad mellan 
utvärderingsmiljöerna i Ljusstyrka, Ljusfärg, Dimensioner och Ljusfördelning samt Känsla (12-
14 försökspersoner nämner upplevd skillnad i dessa kategorier). Även i kontrollgruppen var det 
ungefär hälften som upplevde skillnad enligt samma kategorier (2-3 personer nämner upplevd 
skillnad i dessa kategorier). Däremot fanns det ingen försöksperson i kontrollgruppen som 
påpekade en skillnad i Känsla mellan de två miljöerna. Teknik och Material påpekades endast 
utav ungefär en femtedel av de båda grupperna.  

”Ljuset var mycket mer dämpat och 
´suddigt´. Inte lika hårt och vitt som i de 
andra rummet” 

Ljusfärg Ljusstyrka Dimensioner Känsla 
 x  x 

Teknik Ljusfördelning Material  
   

Figur 4.3.1 En försökspersons svar analyseras ner till nyckelord. 

 

 

 

 

Figur 4.3.2 Cirkeldiagram som visar hur ofta ett nyckelord identifierades i normalgruppens (n=29) och 
kontrollgruppens (n=5) svar. Notera att nyckelordet känsla ej identifierades i kontrollgruppens svar. 

 
  

Teknik; 1

Ljusfärg; 2

Ljusstyrka; 2

Dimensioner; 
2

Ljusfördelning; 
3

Material; 1 Känsla; 0

KONTROLLGRUPP
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4.4 Resultatanalys 
 
Svarens medelvärden för EFK och FK är relativt likvärdiga bortsett från kategorin Flimmer där 
det finns en större skillnad både i bedömning av VRmodellen och den verkliga miljön. Däremot 
visar EFK genomgående en högre standardavvikelse i sina resultat vilket betyder att det 
existerar en större spridning av gruppens svar. Båda grupperna har majoriteten av sina 
medelvärden nära 4 (mittersta svarsalternativet) men devierar tydligt vid Flimmer, där även 
standardavvikelsen är som störst (se Figur 4.4.2 Figur 4.4.2).  

 
Figur 4.4.1 Grafen visar skillnaden på medelvärde i svar berörande upplevelsen av ljus hos grupperna EFK (n=14) 
och FK (n=16), med standardavvikelse representerad på staplarna. Stapelhöjden visar till hur hög grad gruppen 
uppfattat exempelvis ljusets styrka. Ju närmare 7 på y-axeln stapeln är desto behagligare, starkare, varierat och mer 
flimrigt upplever grupperna ljuset. 

 

 
Figur 4.4.2 Grafen visar skillnaden på medelvärde i svar berörande upplevelsen av ljus hos grupperna EFK (n=14) 
och FK (n=16) med standardavvikelse representerad på staplarna. Ju närmare 7 på y-axeln stapeln är desto 
behagligare, starkare, varierat och mer flimrigt upplever grupperna ljuset. 

 
 

Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer

ej ljuskunniga 4,3 4,6 2,9 2,1

ljuskunniga 4,3 4,9 3,1 1,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Ljusupplevelse i verklig miljö

Hedonisk ton Styrka Variation Flimmer

ej ljuskunniga 4,0 5,1 3,6 2,2

ljuskunniga 4,2 5,4 4 2,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Ljusupplevelse i VRmiljö
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Resultaten för upplevelsen av rummets dimensioner är snarlik både i medelvärden och 
standardavvikelse mellan de två grupperna och även mellan de två olika utvärderingsmiljöerna 
(se Figur 4.4.3 & Figur 4.4.4). Den största skillnaden i medelvärde mellan grupperna är på 
frågan om rummet upplevs som långt bort eller som nära. Denna fråga var det flera 
försökspersoner som hade svårt att tolka och det kan ha gjort att svaren hade större spridning.  
 

 
Figur 4.4.3 Grafen visar skillnaden på medelvärde i svar berörande det verkliga rummets upplevda dimensioner hos 
grupperna EFK (n=14) och FK (n=16), med standardavvikelse representerat på staplarna. Värdet 1 på grafens y-axel 
motsvarar det vänstra ordet (exempelvis Högt eller Brett) och värdet 7 motsvarar det högra ordet (exempelvis Lågt 
eller Trångt). 

 

 
Figur 4.4.4 Grafen visar skillnaden på medelvärde i svar berörande VRmodellens upplevda dimensioner hos 
grupperna EFK (n=14) och FK (n=16), med standardavvikelse representerat på staplarna. Värdet 1 på grafens y-axel 
motsvarar det vänstra ordet (exempelvis Högt eller Brett) och värdet 7 motsvarar det högra ordet (exempelvis Lågt 
eller Trångt). 

 
 
  

Högt/Lågt Brett/Trångt Långt bort/nära Runt/Kantigt Stort/litet

ej ljuskunniga 2,8 3,1 3,6 5,9 2,8

ljuskunniga 3 3,3 4,5 5,8 3,4

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
Rumsupplevelse i verklig miljö

Högt/Lågt Brett/Trångt Långt bort/nära Runt/Kantigt Stort/litet

ej ljuskunniga 3,4 2,9 4,1 6,0 3,6

ljuskunniga 3,8 3,2 4,6 6,1 3,8

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
Rumsupplevelse i VRmiljö
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion  
 
Experimentet användes som medel för att utvärdera VRs potential som visualiserings- och 
presentationsverktyg för gestaltning av ljus, genom att försökspersoner själva skulle bedöma 
upplevelsen av ljus och rumsdimensioner i två olika miljöer. Samtidigt fanns det utrymme att 
undersöka om det finns en skillnad i hur människor med respektive utan ljuskunskaper 
uppfattar samt utvärderar ljus och rum. 
 
Resultaten från de enkäter som fylldes i under experimentet visar att det inte finns signifikanta 
skillnader i försökspersonernas (n=30) upplevelse av ljuset i rummet jämfört med modellen. 
Däremot visar de kvalitativa resultaten att ungefär hälften av försökspersonernas (n=29) 
kommentarer går att koppla till 3 olika nyckelord där de upplevde skillnader i ljuset (Figur 
4.3.2). En möjlig anledning till detta kan vara att det var 16 frågor om ljus och 
försökspersonerna hade 5 minuters paus mellan utvärderingarna. Detta gör det svårare för 
försökspersonen att komma ihåg vad denne har svarat på enkäten under utvärderingen av den 
tidigare miljön. Det finns en möjlighet att deras svar på enkäten hade varit väldigt annorlunda 
om man, i samband med frågan, hade redovisat vad deras svar var på den tidigare miljön. 
 
Det går att utläsa snarlika statistiska resultat utifrån försökspersonernas upplevelse av 
rummets form, där resultaten visade på signifikant skillnad i hur försökspersonerna (n=29) 
upplevde högt/lågt (se Tabell 4.2.1) men 12 av dem nämner att det var skillnad på 
dimensionerna (Figur 4.3.2) mellan utvärderingsmiljöerna. Ingen av försökspersonerna 
specificerar i sina skriftliga svar att skillnaden bestod i hur man upplevde höjden på rummet. 
Däremot nämns även skillnad i upplevelse utav material i 6 kommentarer vilket ger insikt i 
varför försökspersonerna har upplevt skillnad i höjden på rummet då Oberfeld et al. (2010) 
visat att rummets upplevda höjd beror på om tak och väggar är ljusa respektive mörka. I 
samband med det påpekar Stahre et al. (2015) att virtuella renderingars största brist är hur de 
redovisar färg och färgkontrast i material, vilket styrker tesen att materialet kan ha haft en stor 
påverkan på rummets upplevda dimensioner. Dock visade kontrollgruppen (n=5) ingen 
signifikant skillnad (p=.60306) på hur de upplevde höjden på rummet i jämförelse till 
VRmodellen även om samtliga armaturer hade högre intensitet och en mycket gulare ljusfärg, 
samt att det fanns armaturer med ljus riktat direkt upp i taket. Enligt Oberfeld, et al. (2010) 
forskning borde intensiteten i rummet påverkat upplevd höjd men skillnaden i ljusfärg kan 
istället ha hejdat detta. Samtidigt menar Wänström Lindh (2018) att ljusets intensitet, riktning 
och vilka ytor som är belysta påverkar rummets upplevda dimensioner. Då alla av dessa 
parametrar var förändrade för kontrollgruppen förväntades en signifikant skillnad. 
Kontrollgruppen visade till och med en signifikant skillnad i Hedonisk ton (p=.02852, se Tabell 
4.1.1) vilket visar att de upplevde ljuset som förändrat, därför är resultatet om rummets 
dimensioner högst förvånande när de ställs mot tidigare forskning. Kontrollgruppen var dock 
väldigt liten jämfört med normalgruppen och bestod endast av försökspersoner med 
förkunskaper inom ljus. Därför kan resultaten även vara mindre reliabla, men det ger ändå 
upphov till att ifrågasätta om färgen på ljus har en påverkan på hur vi upplever 
rumsdimensioner såväl i en riktig miljö som i en virtuell.  
 
En annan förklaring till hur försökspersonerna skapade sig en uppfattning om 
rumsdimensionerna kan ligga i detaljrikedomen. Loyolas (2018) studie visar att fler och 
tydligare detaljer ger upphov till att kunna uppfatta dimensioner samt känna närvaro i en 
visualisering. Även Palm & Swahn (2017) kommer fram till slutsatsen att graden av 
detaljrikedom har en direkt påverkan på visualiseringens chans att kunna representera ett 
möjligt framtida resultat. Modellen som utformades för VR i denna studie var rent fysiskt ofta 
korrekt till millimetern när det kom till detaljer och borde därför ha gett försökspersonerna 
goda förutsättningar att känna närvaro och uppfatta rummets dimensioner. Vidare visar Tais 
(2015) studie om kontrast mellan luminanser på att tydliga kontraster mellan intensiteten på 
ljus hjälper försökspersoner att uppfatta rumsdjup. Då det fanns tydliga skiftningar mellan ljus 
och mörker (främst på vertikala ytor) i VRmodellen kan även detta ha haft en påverkan på hur 
försökspersonerna uppfattade avstånd. Stahre et al. (2015) hävdar däremot att kontraster 
mellan ljus och material är det som brister mest i visualiseringar av denna typ; vita ytor utan 
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direkt belysning blir tydligt gråa och fel reflektionsegenskaper hos material kan orsaka 
onaturligt blänk. Båda dessa påståenden stämde, enligt författarna, överens med VRmodellen 
som användes. Det blev ett onaturligt blänk i de pendlade armaturerna och väggpartierna 
ovanför där ljuset träffade kändes onaturligt gråa. Detta kommenterades även av 
försökspersoner (F) som skrev: 

”Spread out & darker towards ceiling” – F06 
“VRmodellen var mycket ljusare och skarpare överlag, de ”mörka” delarna syntes inte lika 
väl som i verkligheten.” – F07 
”VRarmaturerna reflekterades underligt i pendlarna.” – F10 
”Ljuset som reflekterades på väggarna i VR var mycket mer luminanta.” – F15 
”Blänk i materialen” – F30  

Av försökspersonerna hade 16 förkunskaper inom ljus (FK) och 14 hade annan bakgrund (EFK). 
Vid jämförande av dessa grupper ställdes medelvärdet av deras svar emot varandra (Figur 4.4.2 
& Figur 4.4.3). Den enda markanta skillnaden i medelvärde fanns för frågan om flimmer. Då 
författarna valde att inte förklara eller svara på några frågor angående motsatsorden under 
experimentet är detta inte förvånande. Det märktes tidigt under experimentet att flera 
försökspersoner från EFK tvekade och ifrågasatte vad ordet betydde. Tydligast är detta i 
enkätsvaren från laboratoriemiljön där det endast fanns två försökspersoner i FK som inte 
svarade 7 (flimmerfritt) i kontrast till EFK där svaren var mycket mer blandade. I enkätsvaren 
om VRmodellen (Figur 4.4.2) fanns det även större skillnad hos FK vilket inte var förväntat då 
VRheadsetet har en bilduppspelningshastighet över 90hz (90 bilder per sekund). I de 
kvalitativa resultaten gick det dock att se att personer som hade svarat med ett högt värde för 
flimmer istället hade menat på att teknikens upplösning (pixlar), flimmer tolkas alltså olika från 
ett par personer ur båda grupperna. Kommentarerna från de kvalitativa resultaten ang. flimmer 
i VRmodellen skrev: 

”Största skillnaden var att det var väldigt flimrigt. Med denna teknologi är det svårt att komma 
ifrån den animerade känslan.” – F01 
”Belysningen var mer starkare i VR & pixlig.” – F22 
”VRmodellen var pixlig.” – F25 
”Att VRbrillorna inte var bra nog kvalite så lite mer suddig bild.” – F34 

Den större skillnaden mellan grupperna var standardavvikelsen i enkätensvaren från 
utvärderingen av ljusupplevelsen. Här visar EFK en markant större avvikelse i sina resultat 
jämfört med FK (Figur 4.4.2). Den mest uppenbara anledningen till detta är att FK går/har gått 
samma utbildning där merparten av dessa ord förklaras och blir definierade likadant för 
samtliga medan försökspersonerna i EFK får utföra en subjektiv tolkning av orden. Samtidigt 
var dessa resultat (Hedonisk ton, Styrka & Variation) sammanställda av flera enkätfrågor vilket 
ytterligare ökar chansen att försökspersonerna får olika slutresultat. Avvikelsen visar på att 
ljuskunniga personer har en mer sammanhållande tolkning och utvärdering av ljus och rum 
medan personer utan förkunskaper inom ljus kan ha mer olika tolkningar och det är något som 
bör tas i åtanke vid liknande/vidare forskning.  

Vid resultatjämförelsen som berör upplevelsen av rummets dimensioner hittades ingen större 
skillnad varken i medelvärde eller standardavvikelse mellan EFK och FK (se Figur 4.4.3 & Figur 
4.4.4). Detta beror troligen på att de ord som användes för att beskriva rummets dimensioner 
var mer universella än de för att beskriva upplevelsen av ljus. Den allmänna terminologin kan 
ha skapat lika förutsättningar för de båda grupperna att utvärdera miljöerna. Något som går 
emot det Wänström Lindh (2018) säger där hon menar att det finns skillnad i hur designers och 
arkitekter bedömer koncept så som djup, vinkel och stort jämfört med icke-designers. 



 

28 
 

5.2 Metoddiskussion  
 

5.2.1 Utvärderingsmiljöer 
VRmodellen som skapades gjordes i 3Dmodelleringsprogramet Sketch-up och gavs 
materialegenskaper och ljussattes med hjälp av renderingsprogrammet Vray. Valet av 
programvara baserades på vår egen kompetens, som inledningsvis också var bristfällig. Bland 
de programvaror tidigare forskning använt sig av var det Sketch-up som vi hade tillräckliga 
grundkunskaper i för att kunna framställa en 3Dmodell inom tidsramen för examensarbetet. 
Renderingstillägget ”Vray next for Sketch-up” valdes utifrån subjektivt tycke om programmets 
visualiseringskvaliteter och exempel på slutrenderingar jämfört med andra renderingstillägg 
för Sketch-up. Inget utav dessa program har möjlighet att gestalta ljus utifrån fysikaliska 
parametrar (belysningsstyrka m.m.) vilket påverkade oss att konstruera modellen helt utefter 
vår egna visuella bedömning av det verkliga rummet. Tillvägagångssättet motsätter sig vad vi 
sett i tidigare forskning, där forskarna ofta istället har använt sig av programvaror som 
fysikaliskt ställer in ljus i en 3Dmodell; så som Radiance (Chamilothori et al., 2018a), DIALux 
(Billger et al., 2004) och Lightscape (Eissa, Mahdavi, Klatzky, & Siegel, 2001). Hade vi istället 
konstruerat VRmodellen baserat på fysikaliska mätvärden hade vi kunnat kontrollera och 
säkerställa att ljuset i ljuslaboratoriet och modellen motsvarar varandra fysikaliskt, ett 
tillvägagångssätt som från vissa perspektiv hade ökat reliabiliteten. Dock jämför studien 
skillnad i visuell upplevelse, något som inte försäkras genom att använda ljustekniska 
modelleringsprogram. Det hade till exempel varit omöjligt att konstruera materialtyper, 
geometrier för skuggor och specificera reflektionsegenskaper till en så pass verklighetstrogen 
grad i exempelvis DIALux. Men genom att vi skapade VRmodellen utifrån kontinuerliga 
visuella jämförelser med Normalscenen, och sedan testades VRmodellen mot försökspersoner 
i ett pilotexperiment anser vi dock att validiteten av visualiseringen är tillräckligt stark för våra 
frågeställningar. 
 
Nämnda faktorer angående VRmodellens konstruktion utifrån visuell utvärdering påverkar 
däremot studiens möjlighet till att återskapas av en annan forskningsgrupp i detalj. Då 
subjektiv utvärdering av ljus inte går att översätta till fysikaliska mätvärden (om så önskas) och 
därmed försvårar konstruerandet av en exakt kopia av vår VRmodell. Avsaknad av hänsyn till 
det verkliga rummets faktiska materialegenskaper i skapandet av VRmodellen bidrar till 
samma problem. Styrprogrammet som användes för inställning av Normalscenen och 
Kontrollscenen angav dessutom belysningsstyrkan i procent istället för i belysningsstyrka, 
vilket gjorde det svårt att jämföra och kontrollera belysningsstyrkan i visualiseringen mot 
scenerna. Detta är dock en form av problematik vid VR-visualiseringar som identifierats och 
erkänts i tidigare studier av bl.a. Oberfeld et al. (2010) och kräver vidareutveckling av 
programvaror.  
 
I experimentet valde vi att bortse från huruvida VRheadsetets skärmljusstyrka påverkar 
försökspersonernas upplevelse av ljuset i VRmodellen. Ett val som motsätter sig hur tidigare 
studier tänkt och planerat (Chamilothori et al., 2018a) samt vad tidigare forskning (Chen et al., 
2019; Higuera-Trujillo et al., 2017) påpekat som en betydande faktor vid bedömning av ljus i 
VR, speciellt om headsetet är av lägre kvalité. Detta diskuterades dock under experimentet av 
såväl försökspersoner som av oss. Den slutgiltiga uppfattningen är dock att 
kontrastförhållandena och ljuset förblir densamma oavsett skärmens ljusstyrka, men att 
ögonens adaption är den faktor som främst kan ha påverkats. Förhoppningen är att denna 
påverkan var minimal i och med valet av att utföra experimentet med hjälp av ett VRheadset av 
högre kvalitet.  

Vidare vill vi nämna att Vray, tillägget som illustrerade ljuset och reflektionerna i modellen, går 
att använda med Rhino, Revit, Sketch-up och 3ds Max. Dessa fyra program används flitigt av 
arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter. Då de aktörerna är med i ett tidigare 
skede än ljusdesigners finns det ofta redan en färdig modell i någon av dessa programtyper. För 
att förbättra projektets process ur ett hållbarhetsperspektiv bör det ligga i projektledaren och 
beställarens intresse att använda de redan existerande resurserna för att fortsätta kommunicera 
helhetsbilden av projektet utifrån samma presentationsmaterial.  
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5.2.2 Experimentell situation 
Ur ett vetenskapligt perspektiv är metoden ”experiment” passande för att skapa en kontrollerad 
undersökning där man som forskare vill ha kontroll över de beroende (ljus- och 
rumsupplevelsen) och oberoende (faktisk ljussättning och rumsdimensioner) variablerna man 
vill studera (Patel & Davidson, 2011). Metodvalet ”laboratorieexperiment” anses därmed 
fortfarande som passande för studien då det finns en tydlig poäng med att använda sig av en 
fysiskt existerande miljö hellre än exempelvis 2D-fotografier för att se skillnader i upplevelse 
mellan olika miljöer (Higuera-Trujillo et al., 2017). Formatet ”experiment” har dessutom 
använts av flertalet tidigare forskare (Billger et al., 2004; Chamilothori et al., 2018a; Chen et 
al., 2019) inom ämnet VR, som menar att både en fysisk miljö och VRmiljö ger upphov till att 
bedöma rum som en helhet, och kan bidra till att man känner sig närvarande i miljön. Något 
som är en viktig aspekt till att en person uppfattar miljön som verklighetstrogen (Higuera-
Trujillo et al., 2017).  

Datainsamlingsinstrumentet ”enkät” används ofta när en studies frågeställning formuleras för 
att ta reda på vad, var, när och hur en större avgränsad grupp tycker om ett specifikt ämne 
(Patel & Davidson, 2011). Då upplevelse av ljus- och rumsupplevelse är subjektivt och kan 
variera mellan individer ansågs enkät vara ett lämpligt sätt att strukturerat samla in 
försökspersonernas upplevelse i ljuslaboratoriet och VRmodellen. På så sätt skapades lika 
förutsättningar för alla försökspersoner, då alla fick samma frågor och i samma ordningsföljd. 
Samtidigt som försökspersonerna fortfarande hade utrymme att bedöma miljöerna utifrån sig 
själva då de uppmanades att svara enligt egen tolkning av de upplästa motsatsorden.  

Gällande datainsamlingen ser vi en fördel i att deltagarna faktiskt befann sig i de olika miljöerna 
medan de bedömde ljuset enligt de upplästa enkätfrågorna. En möjlig nackdel med att vi läste 
upp frågorna för försökspersonerna identifieras som att vår närvaro undermedvetet kan ha 
påverkat deltagarna att besvara frågorna ”rätt” då de möjligtvis kände sig iakttagna och 
bedömda av oss. Dessutom finns det en risk i att hur vi betonade orden kan ha påverkat 
deltagarnas egen tolkning. Vårt datainsamlingsutförande skiljer sig exempelvis från hur 
Chamilothori et al. (2018a) utförde sitt experiment, där deltagarna istället efter att ha tagit av 
sig headsetet och/eller gått ut ur rummet fick bedöma sin upplevelse skriftligt i en enkät. 
Chamilothori et al. (2018a) använde sig dessutom, till skillnad mot oss, av en metod för 
kvantifiering av perceptuell atmosfär (Vogels, 2008) som bedömer upplevelsen av ett rum i 
helhet (alltså alla aspekter i ett rum, arkitektoniska, material osv.). Medan vi använt oss av två 
olika datainsamlingsmetoder; BELUPP (1993) för bedömning av ljuset för frågeställning 1, 
samt Wänström Lindhs (2018) bedömning av rumsupplevelse för frågeställning 2. Vi hade med 
andra ord istället kunnat använda oss av Vogels (2008) metod för att skapa en 
helhetsbedömning och därmed svarat på båda frågeställningarna samtidigt och empiriskt 
likvärdigt. En annan fördel med användandet av Vogels (2008) enkätutformning är att 
begreppen är mer övergripliga (Vogels, Stokkermans, De Kort, & Heynderickx, 2018) jämfört 
med BELUPP som är direktanpassade för bedömning av ljus. Alltså (som syns i resultaten) 
existerar en risk att gruppen FK hade lättare att förstå begreppen än EFK som inte har en tydlig 
tolkning av ljusbedömningsord. Detta talar dock också för att vi fick svar på en underliggande 
frågeställning i studien, gällande kommunikation mellan ljusdesigners och beställare, som 
enligt resultaten uppfattar ljusbeskrivande begrepp olika.  

Experimentutförandet bestämdes efter ett pilotexperiment. Dock testades aldrig adaptionstid 
eller belysningsstyrka för adaption i pilotexperimentet. Istället låg fokus på att bedöma hur lång 
tid det tog att svara på enkäterna samt vad som kändes som en ”rimlig” paus. Alltså grundades 
inte adaptionstiden eller belysningsstyrkan vid adaption på någon vetenskaplig grund, detta 
minskar validiteten i experimentutförandet. Då vi inte vet hur adaptionstiden eller 
adaptionsmiljön faktiskt påverkade försökspersonerna. 

Indelandet av försökspersoner i olika grupper gjordes innan experimentet utfördes och 
baserades främst på deltagarnas förkunskaper inom ljus samt ordning på utvärderingsmiljö. 
En kontrollgrupp skapades för att öka reliabiliteten i datan, då vi ville säkerställa att 
försökspersonerna faktiskt utvärderade vad de såg. Därför bestod kontrollgruppen endast av 
försökspersoner med tidigare kunskap inom ljus då vi ansåg att dessa ”lättast” borde upptäcka 
skillnader, samt att de är välbevandrade med begreppen för utvärdering av ljus. Dock bestod 
kontrollgruppen av endast 5 försökspersoner, medan normalgruppens population uppgick till 
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30 försökspersoner. En jämnare fördelning av antal försökspersoner inom de två olika 
grupperna hade gjort identifierandet av skillnader i deras data tydligare och mer reliabla. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Studien var ämnad till att undersöka i vilken grad det går att skapa en verklig ljus- och 
rumsmiljö i en VRmodell. Frågeställningarna för studien formulerades enligt; 

1. Hur motsvarar upplevelsen av ljus i en VRmodell, upplevelsen av ljus i en verklig miljö? 
2. Hur motsvarar upplevelsen av rummets form i samma VRmodell, upplevelsen av 

rummets form i samma verkliga miljö?

Resultaten visar att det går att skapa en VRmiljö vars ljus och dimensioner upplevs likvärdigt 
som i en fysisk miljö, med små avvikelser. Resultaten visar endast en signifikant statistisk 
skillnad mellan utvärderingsmiljöerna i frågan om de upplevdes som högt eller lågt i tak.  

När det kommer till att beskriva, utvärdera och uppleva ljus identifierades en skillnad, ej direkt 
kopplad till frågeställningarna, främst mellan personer med förkunskaper (FK) och utan 
förkunskaper (EFK) inom ljus. Enkätsvaren från EFK var mycket mer utspridda än de från FK 
på frågorna som berörde ljusupplevelsen. Största anledningen till detta identifieras som typen 
av ord som användes för utvärderingen av ljuset. Personer i EFK var ofta tveksamma och 
frågade om ordens betydelse under experimentet, medan de i FK hade en god uppfattning om 
hur de skulle tolka orden. Alltså finns det främst en brist på förståelse av 
bedömningsterminologin som användes, men även vad försökspersonerna tittar på har 
betydelse och anses påverka hur de uppfattar sin omgivning. Däremot var svaren från dessa två 
grupper när det kom till att beskriva rummets dimensioner nästan identiska.  

Denna studie visar att det finns flertalet goda anledningar att använda sig utav VR som ett 
verktyg att presentera ett möjligt framtida resultat. Upplevelsen av ljus kommer, till hög grad, 
att motsvara verkligheten. Samtidigt skapar VR även förutsättningar för att uppleva djup och 
rumsdimensioner på ett verkligt sätt.  

5.4 Vidare forskning 

Då vi i denna studie byggde upp en VRmodell utifrån en redan befintlig fysisk miljö fanns det 
väldigt goda förutsättningar att lyckas efterlikna den. I den riktiga världen fungerar det tvärt 
om, visualiseringar och presentation skapas som förslag för ett möjligt framtida resultat. Därför 
finns det anledning att utföra vidare forskning med en liknande tes fast med motsatt 
händelseförlopp; att VRmiljön byggs upp innan den fysiska miljön existerar. 

Vid liknande framtida forskning rekommenderas även en större försöks- och kontrollgrupp. 
Detta för att göra resultaten från studien mer reliabla. 

Att ha mer kontroll över försöksgruppen och utforma/välja enkäter därefter kan även ge andra 
resultat. Då denna studie såg en skillnad i tolkning av både terminologi, ljus och dimensioner 
hade alla försökspersoner inte samma förutsättningar. Att istället använda en 
datainsamlingsmetod med ord som är lätta att tolka för personer utan ljuskunskap skulle kunna 
ge bredare och mer reliabla resultat. Alternativt att utföra ett experiment med kvalitativ 
datainsamlingsmetod där man sedan kan analysera skillnaden i hur försökspersoner med och 
utan ljuskunskaper väljer att beskriva ljus- och rumsupplevelse.  

För att ytterligare knyta an forskningen till verkligheten bör ett modelleringsprogram med 
ljustekniska funktioner användas för att projektera in armaturer i modellen, som sedan 
monteras upp enligt samma principer i en fysisk miljö. I en sådan studie skulle man även kunna 
kolla på hur ljuset som skapas utefter ljusdatafiler faktiskt efterliknar det riktiga resultatet i VR. 

Då det inte finns en standard kring vilka program som används för modellering och belysning 
anses det även viktigt för forskningsområdet att utföra en studie med syfte att ge kunskap om 
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vilka modelleringsprogram som används mest utav arkitekter och inredningsarkitekter. Med 
en bredare kunskap om detta blir det enklare att redovisa när, var och hur en ljusdesigner kan 
använda redan existerande resurser inom ett projekt. Denna typ av studie skulle också kunna 
hjälpa till att visa vilka typer av program som är mest attraktiva att skaffa sig kompetens inom. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1. Enkätinstruktioner 

Bilaga 2. Enkätfrågor 

Bilaga 3. Nyckelordsanalys 

Bilaga 4. Försökspersonsinformation & Svar på skriftlig fråga 



Scenario: Ordning på miljö: 

Instruktioner för laboratorieexperiment & enkätutformning 

Kön: 
Ålder: 
Yrke/Utbildning: 
Årskurs (om student):  
Dagens datum: 
Använt VR innan (ja/nej): 

Tack för att du tagit dig tid att delta i vår undersökning! 
För att skapa en tydlig upplevelse är det viktigt att du läser igenom följande text och tar till dig 
informationen. Frågor ställs efter genomläst text. Obs! När experimentet har börjat kommer inga 
frågor kunna besvaras.  

Undersökningen pågår i max 30min och består av en utvärdering av en verklig (fysisk) miljö samt en 
utvärdering av en virtuell miljö med hjälp av ett VRheadset. Vi kommer att läsa upp 16+5 frågor i 
form av motsatsord strukturerade i en numerisk skattningsskala på 1-7. Med en siffra inom 
skattningsskalan bedömer du sedan din upplevelse av miljön du befinner dig i, varpå vi antecknar 
siffran i en enkät (bedömningsformen skattningsskala beskrivs utförligare längre ner).  

Gällande för båda miljöerna är att du kommer befinna dig sittandes i mitten av rummet på en stol 
möjlig att rotera 360grader. Det är alltså inte möjligt att förflytta sig till en annan position i rummet. 
Justering och påklädande av VRheadset kommer ske med hjälp av oss, där vi säkerställer att du ser 
den avsedda miljön och känner dig bekväm innan undersökningen inleds.   

Innan och efter varje utvärdering sker en adaptionstid på 3-5min för att dina ögon skall få vila och 
ställa in sig enligt den sista miljön. Under denna period får du gärna ta av den framdukade fikan.   

Vi kommer inte att använda ditt namn utan istället anger vi dig som en siffra. De uppgifter du angett 
för bokning av detta tillfälle kommer att censureras alternativt raderas. 

VIKTIGT! Virtual reality är en teknik som i tidigare forskning och experiment gett upphov till yrsel 
och/eller lättare illamående. Det existerar även en dokumenterad risk för individer med epilepsi för 
epilepsianfall vid användande av VR. Det är viktigt att du informerar oss om du aldrig använt VR 
innan, har lätt att bli illamående eller lider av epilepsi.  

Härmed ger jag mitt medgivande att delta i detta experiment baserat på ovanstående information: 

X

Bilaga 1. Enkätinstruktioner
Försöks.nr: 



Försöks.nr: Scenario: Ordning på miljö: 

Beskrivning av skattningsskala 
- bedömning av ljus i verklig och virtuell miljö

Det är möjligt att bedöma ljuset på ett stort antal sätt. Man kan exempelvis tycka att det är varmt 
eller kallt, mer eller mindre dämpat eller varierat.  

Undersökningen utförs via 16+5 skattningsskalor, där du med en siffra skall ange hur du upplever 
ljuset i rummet du befinner dig i som en helhet.  

Exempel på skattningsskala: 

Skalan har 7steg. I exemplet ovan innebär siffran längst till vänster (1) att ordet ”starkt” stämmer 
bäst med hur du upplever ljuset och siffran längst till höger (7) innebär att ordet ”svagt” stämmer 
bäst med hur du upplever ljuset. Siffrorna i mitten beskriver ett mellanläge. Svaret anges genom att 
uttala den siffra som motsvarar din upplevelse av ljuset i rummet. Endast en siffra per skala får 
anges. Ändring av siffra sker ej.  

starkt 1 2 3 4 5 6 7 svagt 



Försöks.nr: Scenario: Ordning på miljö: 

Tack för din medverkan! 
- slutligen vill vi be dig om ett kort svar på följande fråga:

Vad upplevde du var den största skillnaden mellan VRmodellen och rummet? 



Scenario:  Ordning på miljö: 

Hur upplever du ljuset i rummet? 

Mörkt 
dark 

1  2  3  4  5  6  7  Ljust 
bright 

behagligt 
pleasant 

1  2  3  4  5  6  7  Obehagligt 
unpleasant 

ofärgat 
colored 

1  2  3  4  5  6  7  Färgat 
uncoloured 

starkt 
Strong 

1  2  3  4  5  6  7  Svagt 
weak 

utspritt 
scattered 

1  2  3  4  5  6  7  Koncentrerat 
concentrated 

varmt 
warm 

1  2  3  4  5  6  7  Kallt 
cool 

ojämnt 
fördelat 
unevenly 
distributed 

1  2  3  4  5  6  7  jämnt 
fördelat 
evenly 
distributed 

hårt 
hard 

1  2  3  4  5  6  7  Mjukt 
soft 

diffust 
diffuse 

1  2  3  4  5  6  7  Fokuserat 
focused 

Naturligt 
natural 

1  2  3  4  5  6  7  onaturligt 
unnatural 

flimrande 
flicker 

1  2  3  4  5  6  7  flimmerfritt 
without 
flicker 

klart 
brilliant 

1  2  3  4  5  6  7  murrigt 
subdued 

varierat 
varied 

1  2  3  4  5  6  7  Enformigt 
monotonous 

milt 
mild 

1  2  3  4  5  6  7  skarpt 
glaring 

Bländande 
blinding 

1  2  3  4  5  6  7  Avbländat 
not blinding 

Bilaga 2. Enkätfrågor
Försöks.nr: 



Försöks.nr:  Scenario:  Ordning på miljö: 

Källa: Küller & Wetterberg (1993) Melatonin, cortisol, EEG, ECG and subjective comfort in healthy 
humans: Impact of two fluorescent lamp types at two light intensities (BELUPP) 

Hur upplever du rummets form? 

Källa: Wänström Lindh (2018b) Datainsamling från ett rum med varierad ljusfördelning 

Dämpat 
drab 

1  2  3  4  5  6  7  Lysande 
clear 

Högt 
high 

1  2  3  4  5  6  7  Lågt 
low 

Brett 
wide 

1  2  3  4  5  6  7  Trångt 
narrow 

Långt bort 
far away 

1  2  3  4  5  6  7  Nära 
close 

Runt 
round 

1  2  3  4  5  6  7  Kantigt 
angular 

Stort 
big 

1  2  3  4  5  6  7  Litet 
small 



Teknik 
kritk 

Ljusfärg Ljusstyrka Dimensioner Ljusfördelning Material 
(texture & 

färg) 
reflektions 
egenskaper 

Mysigt/ 
trevligt 

känsla 

Förslagsord 

1* x 
2 nk x x 
3 x 
4 
5 x x 
6 x x x 
7 x x 
8 x x 
9 x 
10 nk x reflektioner 
11 x 
12 x 
13 x x x 
14 x x bländning 
15 x ns reflektioner 
16 x x x 
17 x x x 
18 x x nk bländning 
19 x x x x 
20 x x x 
21 x x x 
22 x x 
23 x x 
24 x 
25 x x x 
26 x x x 
27 x x 
28 x 
29 x x 
30 x x 
31 x 
32 x x x 
33 x x 
34 x x x 
35 x x 

* Blå markeringar  symboliserar att försökspersonen tillhör kontrollgruppen

Bilaga 3. Nyckelordsanalys



Vad upplevde du var den största skillnaden mellan VRmodellen och rummet? 

Nummer: Kommentar: Ordning: 
01* Största skillnaden var att det var väldigt flimrigt. Med denna teknologi är 

det svårt att komma ifrån den animerade känslan. 
Labb 
VR Kvinna, 24år 

Ljusdesign, åk3 
Ja, lite 

02 Ljuset var mycket mer dämpat och ”suddigt”. Inte lika hårt och vitt som i 
de andra rummet. 

Labb 
VR Kvinna, 21år 

Maskin, åk3 
Ja 

03 Perspektivet, känslan på avståndet till väggarna. Labb 
VR Man, 26år 

Ljusdesign, åk1 
Ja 

04 Hur jag upplevde ljuset. Roligt & coolt experiment! Bra jobbat :D Labb 
VR Kvinna, 24år 

Ljusdesign, åk1 
Nopey dopey 

05 - Färg på ljuset
- Intensiteten på ljuset

Labb 
VR Man, 23år 

Ljusdesign, åk3 
Ja 

06 - Warmer
- More focus on walls
- Friendlier (?) atmosphere
- Spread out & darker towards ceiling

Labb 
VR Man, 23år 

Maskin, år 3 
Nej 

32 I think the size of the room (the height, weight & angles) are the most 
important differences. To me, the light was more in the VR then the real 
environment. (It is brighter than the reality). And the variation of the 
light and the focus of the light was different.  

Labb 
VR Male, 28år 

MasterSUSBIM2 
Ja 

07 VRmodellen var mycket ljusare och skarpare överlag, de ”mörka” 
delarna syntes inte lika väl som i verkligheten. 

VR 
Labb BHV, åk3 

Ja (lite) 
09 Rumbeskrivningen kändes samma. Dock svårt att kunna om hur 

VRrummets ljus var fördelat. Om det var focuserat eller inte.  
VR 
Labb BHV, åk3 

Nej 
10 Fler detaljer i RR. Ljudet i rummet bidrog mycket till uppfattningen av 

storlek. VRarmaturerna reflekterades underligt i pendlarna. 
VRarmaturerna kändes plattare än RR trotts att de båda var infällda. Stor 
skillnad i Golvets färg mellan de två. 

VR 
Labb Ljusdesigner 

Ja 

11 Jag upplevde att färgtemperaturen/ljusfärgen var varmare i VRmodellen 
jämfört med rummet. 

VR 
Labb Ljusdesign, åk3 

Nej 
12 Det färgade ljuset (blått), det uppfattade jag endast i VR-rummet VR 

Labb Maskinteknik, å2 
Ja 

* Blå markeringar  symboliserar att försökspersonen tillhör kontrollgruppen

Bilaga 4. Försökspersonsinformation & Svar på skriftlig fråga



Vad upplevde du var den största skillnaden mellan VRmodellen och rummet? 

13 VRmodellen kunde man lättare se ljusfördelningen, samt var ljusfärgen 
något förvanskat på bägge väggar. Rummets utformning kändes relativt 
lika, rummet kändes något mer ”nära” dock på VRmodellen. 

VR 
Labb Ljusdesign, åk3 

Ja 
14 Det upplevdes ljusare & kallare i VR än i rummet. Mer bländande i 

rummet än VR, men fortfarande inte mycket. 
VR 
Labb Maskinteknik 

Ja 
15 Ljuset som reflekterades på väggarna i VR var mycket mer luminanta. 

Kändes som om ljuset studsade runt i rummet mer i verkligheten.  
Labb 
VR Ljusdesign, åk3 

Ja 
16 VR kändes mer harmoniskt. Det gav en ljusare upplevelse och ett lugn. 

Rummet kändes mer tomt, lite som att djupet saknades. Hade jag fått 
välja belysningen i ett av rummer dras det mer mot VR-rummet. 

VR 
Labb Ljusdesign, åk1 

Ja 
17 I VR-modellen var ljuset ”mysigare”, fler färger och mer behagligt, det 

varinte lika tydligt vart ljuset kom ifrån i VR-modellen vilket var bra! 
Ljuset kändes även mer fördelat över rummet och på ett behagligare sätt. 

Labb 
VR Internationellt 

arbete – globala 
studier, åk2 
Ja 

18 Rummet upplevedes större i VR! Behagligare i VR. Lysande ytor i VR 
kändes mer bländande och onaturligt ljusa. 

VR 
Labb Ljusdesign, åk2 

Ja 
19 VR var mycket starkare & klarare ljus. Rummet kändes rymligare, 

vänligare & ljusare. I verkligare rummet var ljuset kallare & kändes mer 
oinbjudande än det gjorde i VR. Lite ”sjukhusljus” i verkligare rummet, 
medans i VR var det mer hemtrevligt ljus. 

Labbet 
VR Tekniskt basår 

Nej 

20 VRmodellen kändes lite kantigare och ljuset kändes ganska naturligt 
förutom att man inte upplevde ljusa partier som bländande, vilket man 
hade gjort i verkligheten. Det riktiga rummet var behagligare och 
mjukare i jämförelse. 

VR 
Labb Ljusdesign, åk3 

Nej 

21 Golvet i VRmodellen och ljuspunkterna på väggarna var mer markerade 
i VRrummet än i verkligheten. Dörrkarmarna saknade gradienter och var 
mycket skarpare än i det riktiga rummet. Det var också större variation 
på färgtemperaturen på väggarna i VR. Skarpare ljuspunkter i taket och 
vid gardinerna i VR.  

Labb 
VR Ljusdesigner 

Ja 

22 Belysningen var mer starkare i VR & pixlig. Rummet upplevdes mer 
ljust i VR än i det riktiga. 

VR 
Labbet Kvinna, 28 

Ljusdesign, åk3 
Nej 

23 Storleken och ljussättningen. Rummet upplevdes som dimmigt och 
mjukt medan VRrummet gav en ljus och lite mer vass känsla. 

Labb 
VR Man, 22 

Maskinteknik, å2 
Nej 

24 Lite mer ljusfläckar på väggarna i VR. VR 
Labb Man, 22 

Ljusdesign, åk3 
Ja 

25 Labb 
VR Man, 25 



Vad upplevde du var den största skillnaden mellan VRmodellen och rummet? 

Ljusdesign, åk3 Ljuset i VRmodellen skapade många ”hotspots” sin inte finns i 
verkligheten, VR-modellen var pixlig. VR-modellen kändes betydligt 
ljusare. Ja 

08 VRmodellen upplevdes lite lägre i tak och lite mindre. Ljuset kändes mer 
skarpt i VR-modellen. Jag tyckte rummen var väldigt lika. Bra jobbat 😊😊 
! 

VR 
Labb Kvinna, 27 

Ljusdesing, åk3 
Ja 

26 Ljusfärgen (kallt i rummet, varmare i VR) 
Ljusfördelningen 
Känslan i rummet var bättre i VR 
Rumsligheten var bättre i VR och hade mer karaktär 

Labb 
VR Kvinna, 25 

Ljusdesign, åk1 
Ja 

27 Rummet kändes kallare och mer sterilt än VR-modellen. VR-modellen 
var mer inbjudande, och varmare. 

VR 
Labb Tjej, 23 

Ljusdesign, åk1 
Ja 

28 ABC Kändes mycket mer cleant i VR jämfört med verkligheten. Labb 
VR Man, 22 

Ljusdesign, åk1 
Ja 

29 Ljuset var lite skarpare i VRmodellen, man såg ljusbågarna på väggarna. 
Kände mig förvånansvärt närvarande i VRmodellen. 

VR 
Labb Kvinna, 37 

Ljusdesign, åk3 
Ja, en gång 

30 Blänk i material-en 
Storleken, VR-modellen upplevdes mindre 

Labb 
VR Kvinna, 28 

Ljusdesign, åk3 
Ja 

31 VR-modellen kändes mer krispig och klar jmf med verkligheten. VR 
Labb Man, 30 

Ljusdesign, åk1 
Ja 

33 VR-modellen upplevde jag som ”plattare” och lite vassare än det riktiga 
rummet. Det kändes även lite trängre och mindre lugnt. 

Labbet 
VR Kvinna, 26 

Sjuksköt.stud.åk1 
Nej 

34 Att VRbrillorna inte var bra nog kvalite så lite mer suddig bild. Kändes 
större utan VR. Lite mer ljust med VR. 

VR 
Labbet Man, 24 

Grundlärare 4-6, 
åk4 
Ja 

35 Upplevde ljuset som skarpare och mer koncentrat i VR. + lite mer 
diffust. 

Labbet 
VR Kvinna, 53 

Veterinär 
Nej 
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