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Abstract 
 
The study examines the light level's influence on the visual experience in a clothing 
store. The survey should, with empirical data and theory, contribute to increased 
knowledge of the level of light in store environments. The question that the study 
answers is "How does the visual experience of a store change when the light level 
changes?" 
 
Based on previous studies and own observations, stores have relatively high visual 
light levels. The room experience of a store is influenced by various factors such as 
interior design, materials, colors and design, and our senses. Several studies have 
shown that the visual conditions for our experience have a strong impact on the stay in 
a store. 
 
The survey is based on field observations in existing stores located in Jönköping's 
shopping center, Asecs. A field observation was performed to gather information and 
create an idea of what visual light levels and physical aspects such as the illuminance 
are present in today's stores. The stores design, materials and surface colors were 
documented. With the support of the field observation results and standards from Ljus 
& Rum (2013), an experiment was designed to mimic a store environment in order to 
be able to evaluate and study the light level's influence on the visual experience. The 
16 participants had to evaluate three different light scenes with the average 
illuminances of 300 lux, 700 lux and 2700 lux. The evaluation was performed by 
using a psychological instrument from a well-proven method, BELUPP. 
 
The results of the experiment show that the participants preferred 700 lux, which is 
not fully in line with the generally recommended 300 lux for stores. The results show 
that in the planning of lighting, the light level, distribution and character should 
interact to create a light environment with a pleasant visual experience. Higher light 
levels are more acceptable in rooms with darker surface colors and materials. 
 
Light levels are a significant factor in retail environments and have a major impact on 
ecological, social and economic sustainability. Lighting in the shop should be adapted 
to the situation as there are a number of factors that affect the perceived light level. 
 
 
 
Keyword; light level, illuminance, visual experience, light design, shop lighting, 
visual evaluation, retail lighting, sensory experience, light sensitivity and sight. 
  



 

 

Sammanfattning 
 
Studien undersöker ljusnivåns påverkan på den visuella upplevelsen i en klädbutik. 
Undersökningen ska med empiri och teori bidra till ökad kunskap om ljusnivån i 
butiksmiljöer. Den frågeställning som studien besvarar är ”Hur påverkas den visuella 
upplevelsen av en butik när ljusnivån ändras?” 
 
Utifrån tidigare studier och egna observationer har butiker relativt höga ljusnivåer. 
Rumsupplevelsen av en butik påverkas av faktorer som inredning, material, färger och 
utformning samt människans sinnen. Tidigare studier har visat att de visuella 
förhållandena för vår upplevelse har en stark betydelse för vistelsen i en butik.  
 
Undersökningen bygger på fältobservationer i befintliga butiker som är belägna i 
Jönköpings köpcentrum, Asecs. En fältobservation utfördes för att samla information 
och skapa en uppfattning om vilka visuella ljusnivåer och vilka fysikaliska aspekter, 
som exempelvis belysningsstyrka, som förekommer i dagens butik. Butikernas 
utformning, material och ytfärger dokumenterades. Med stöd från fältobservationens 
resultat och standarder från Ljus & Rum (2013) utformades ett experiment där platsen 
efterliknande en butiksmiljö för att kunna utvärdera och studera ljusnivåns påverkan 
på den visuella upplevelsen. De 16 deltagarna fick utvärdera tre olika ljusscener med 
medelbelysningsstyrkorna 300 lux, 700 lux och 2700 lux. Utvärderingen genomfördes 
med hjälp av ett psykologiskt instrument från en väl beprövad metod, BELUPP.  
 
Resultaten från studiens experiment visade att deltagarna föredrog en 
belysningsstyrka på 700 lux vilket motsäger de generella rekommendationer på 300 
lux. Resultaten visade att vid planering av belysning bör ljusnivå, fördelning och 
karaktär samspela för att skapa en ljusmiljö med en behaglig visuell upplevelse. 
Högre ljusnivåer är mer acceptabla i rum med mörkare ytfärger och material.  
 
Ljusnivån är en betydande faktor i butiksmiljöer och har en stor påverkan på den 
ekologiska-, sociala- och ekonomiska hållbarheten. Det är lämpligt att butiker 
situationsanpassar vid belysningsplaneringen då det finns ett flertal faktorer som 
påverkar den upplevda ljusnivån. 
 
Nyckelord; ljusnivå, belysningsstyrka, visuell upplevelse, ljusdesign, butiks belysning, 
visuell utvärdering, belysning i detaljhandel, sinnesupplevelse, ljuskänslighet och 
seende.
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1 Introduktion 
 
Studien är ett examensarbete inom utbildningen Produktutveckling Ljusdesign vid 
Jönköpings University, School of Engineering. Kurser som är relevanta att utgå från 
är Forma med ljus, Perception och kommunikation, Grunder i belysningsteknik, 
Ekonomi, Entreprenörskap och Marknadsföring. 
 
Utifrån studiebesök har vi kommit fram till att butiker lägger stort fokus på att 
marknadsföra sig genom höga ljusnivåer. Detta examensarbete undersöker ljusnivåns 
effekt på den visuella upplevelsen i klädbutiker. Med hjälp av beprövade 
analysmodeller, PERCIFAL och BELUPP, utvärderas ljuset visuellt. 
Fältobservationer i befintliga butiker samt en experimentell undersökning genomförs 
där deltagare får utvärdera experimentplatsens visuella upplevelse av tre olika nivåer 
av belysningsstyrka. Experimentet genomförs för att kunna bedöma om ljusnivån är 
en primär faktor att lägga fokus på i en belysningsplanering i en butiksmiljö. 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens konsumtion i samhället ger den fysiska handeln i butiker inspiration och 
information till konsumenten. Butikers utsatta läge av konkurrens ökar vikten av att 
skapa attraktiva butiksmiljöer som bidrar till trivsamhet (Wallström, 2017).  
 
I boken Ljus och Rum (2013) förklaras standarder genom generella krav och riktlinjer 
som finns att förhålla sig till i en belysningsplanering. Boken beskriver ljuset som en 
grundläggande faktor för att bibehålla en god hälsa. Författaren har därmed tagit fram 
en planeringsguide i samråd med Arbetsmiljöverket och Statens energimyndighet, för 
att ha kunskap om hur man bör tillämpa ljuset på arbetsplatsen och i offentliga miljöer 
för att skapa en god ljusmiljö ur ett mänskligt, praktiskt, ekonomiskt och lagenligt 
perspektiv. Information i planeringsguidens andra kapitel, Visuella förhållanden, 
beskriver ljusets visuella aspekter men inte hur de visuella aspekterna bör planeras i 
förhållande till de rekommendationer när det gäller den fysikaliska aspekten som 
belysningsstyrka i en specifik miljö. Därför bör det genomföras undersökningar på 
hur man bör samspela dessa två faktorer med varandra för att kunna verkställa en god 
ljusmiljö.  
 
Energimyndighetens rekommendationer (Energimyndigheten, 1999:12) beskriver 
grundläggande aspekter av vad man bör tänka på vid planering av livsmedelsbutikers 
belysningslösningar. Den tar däremot inte upp någon rekommendation för 
klädbutiker.  
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1.2 Problembeskrivning 
 
Det har blivit alltmer vanligt att butiksägare skapar höga monotona belysningsnivåer 
över hela butiken för att locka till sig kunder. Planering av belysning i butiker kan 
variera men den gemensamma faktorn i butiker är viljan av synlighet till exponering 
av varor i butiken. Detta medför förhöjda ljusnivåer på exponeringsytorna (De Kort, 
IJsselsteijn & De Kruiff, 2010). 
 
Butikers långa öppettider från tidiga förmiddagar till sena kvällar bidrar i samband 
med en hög ljusnivå till en ökad energiåtgång som påverkar miljön och ekonomin 
negativt (Ampenberger, Staggl & Pohl, 2016).  
 
Studier av Summers och Herbert (2001) samt av Rentziou (2019) beskriver att 
ljusnivån har en påverkan på konsumenters köpintresse och beteendemönster. 
Författarna beskriver att konsumenter dras till det som är ljusare och detta kan vara en 
anledning till problematiken med förhöjda ljusnivåer i butiker.  
 
Numera ligger problematiken i att man inte längre når fram till kunderna som tidigare 
vilket skapar en ny tankegång där man behöver involvera kundens sinnen och skapa 
känslor för ett mer attraktivt varumärke (Gobé, 2010). 
 
Författarna Pine och Gilmore (1999) diskuterar att om butiker ska utmärka sig från 
sina konkurrenter måste de flytta fokus från varumärkets materiella till de 
immateriella värdena och skapa en upplevelse för kunden för att nå dem på ett 
personligt plan. Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) har samma resonemang men 
tar det vidare ytterligare ett steg och menar att skapandet av upplevelser i en butik är 
en strategi för att förmedla de immateriella värdena. Man ska inte endast fokusera på 
produktegenskaperna utan även lägga vikt på och förmedla varumärkets känslor och 
värderingar. 
 
Belysningen i butiken ska ge kunden möjlighet att se varor direkt när de kommer in i 
butiken och enkelt kunna avgöra deras kvalitet på olika avstånd. För personalen ska 
belysningen vara funktionell för att underlätta vid utförandet av arbetsuppgifter på ett 
enkelt, ergonomiskt och säkert sätt. Personalen som vistas i lokalen påverkas av 
belysningen under en längre tid vilket gör att det ställs ytterligare krav på 
belysningslösningen. En belysningslösning av sämre kvalitet ger ofta upphov till 
besvär som ryggvärk, huvudvärk samt ögonbesvär (Energimyndigheten, 1999:12). 
Ljuset ska vara avbländat för att motverka obehagsbländning som kan leda till de 
negativa komplikationerna (Clear, 2012). Detta gör att det ställs krav på belysningens 
utformning. 
 
Det har gjorts få studier med fokus på den visuella upplevelsen av ljusnivåer i 
butiksmiljöer. Tidigare studier omfattar ljusnivåer på platser som exempelvis 
receptionsdiskar, väntrumsmiljöer och kontorsmiljöer. Därmed finns en brist på 
information om vilka de visuella uppgifterna är och som bör appliceras i en butik för 
att möta butikens behov i förhållande till människans behov. Ämnet bidrar till ett 
relevant fokusområde att fördjupa sig i och studera vidare på. Fler studier behöver 
göras för att skapa en tydlighet till hur man bör belysa en butik, då de höga monotona 
ljusnivåerna i dagens butiker inte är i linje med de krav och standarder som föreskrivs 
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i Ljus & Rum (2013). De ergonomiska- sociala- och ekonomiska förhållandena 
påverkas negativt av de förhöjda ljusnivåerna.  
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
I problembeskrivningen framkommer det att höga ljusnivåer blir allt mer vanligt för 
att locka till sig kunder och viljan att synas mer. Studien kommer syfta till att 
undersöka hur ljusnivån i verkliga klädbutiker är i förhållande till rekommendationer 
och krav i standard SS-EN 12464–1. Det övergripande syftet är att undersöka vilka 
ljusnivåer som har en positiv eller negativ effekt på butiksmiljön samt vilken ljusnivå 
som föredras av brukaren. Målet är att uppmärksamma ljusnivåns påverkan på den 
visuella upplevelsen av rummet för att skapa en attraktiv, hållbar och trivsam 
butiksmiljö.  

1.3.1 Frågeställning 

- Hur påverkas den visuella upplevelsen av en butiksmiljö när ljusnivån ändras? 

1.4 Omfattning och avgränsningar 
 
Studien kommer att utföras i form av fältobservationer och en experimentell 
undersökning som fokuserar på påverkan av ljusnivåns visuella upplevelse i en 
butiksmiljö. Fältobservationerna kommer endast omfatta klädbutiker i Jönköpings 
köpcentrum, Asecs. Dagsljus, ljusfläckar, färgtemperatur, färgåtergivning eller 
ljusfördelning från ljuskällan och armaturen studeras inte. Tekniska egenskaper så 
som ljuskälla, reflektor eller armaturegenskaper kommer inte att beaktas. Mätningar 
av belysningsstyrka dokumenteras endast för att få fram ett fysikaliskt mått på 
butikers medelbelysningsstyrka och på så sätt kunna fastställa olika nivåer av ljus.  
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1.5 Begreppsförklaring 
 
Belysningsstyrka- Mäts i lux (lx)=lm/m². Förhållandet mellan ljusflödet på en yta och 
ytans storlek i m². 
 
DIALux- 3D, ljusdesign och visualiseringsdataprogram.  
 
Färgtemperatur- Mäts i Kelvin (K). Fysikalisk definition av ljusets färg. 
  
Kontrast- Luminansskillnad mellan ytor. 
 
LED- Ljuskälla; Light Emitting Diode, Lysdiod. 
 
Ljushav- En jämn belyst yta med hög ljusnivå. 
 
Ljusflöde- Mäts i lumen (lm). Ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger. 
 
Ljusscen- Förinställd belysningsscen.  
 
Ljusstyrka- Mäts i candela (cd). Ljusets styrka i en bestämd riktning. 
 
Luminans- Mäts i cd/m². Ytans ljusstyrka per ytenhet i en riktning som når ögat. 
 
Luxmeter- Ett mätinstrument för det infallande ljuset på en yta, värdet anges i enheten 
lux.  
 
Medelbelysningsstyrka- Ett medelvärde av flera mätningar som är jämnt fördelade 
över ett bestämt mätområde. 
 
Ra- Färgåtergivning, ett mått på hur bra en ljuskälla återger färger.  
 
Sinnesmarknadsföring- Hur man bättre kan nå fram till konsumenter med 
marknadsföring via våra fem sinnen. 
 
Spotlights- Riktbar armatur. 
 
SS-EN 12464–1- Svensk standard för inomhusbelysning. 
 
UGR- ”United Glare Rating”. En beräkning av obehagsbländning som utgår från 
betraktarens synfält.  
 
Uo- Det lägsta värdet för belysningsstyrkan jämnhet. 
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1.6 Disposition 
Nedan redogörs för en sammanfattande beskrivning i teoretiskt ramverk av tidigare 
forskning som anknyter till undersökningen. Kapitel 3 omfattar metodval, 
fältobservation, experiment samt dess relevans till frågeställningen och 
genomförandet.  Resultat av experimentet redovisas i kapitel 4 som sedan diskuteras i 
kapitel 5. Avslutningsvis redogörs för referenser och bilagor i rapporten.
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2 Teoretiskt ramverk  
 
Nedan redovisas tidigare forskning som haft relevans för studien. Standarder och 
mätningar beskrivs för det relevanta området och vad man bör utgå från i en 
belysningsplanering. Synkomfort och seende förklarar ögats roll och uppbyggnad för 
att kunna skapa en god ljusmiljö. Kontrasters uppgift förklaras och hur det kan vara en 
avgörande faktor för uppfattningen av rummet och atmosfär. Rumsupplevelse 
beskrivs i en djupare detaljerad mening och dess betydelse för människan och samspel 
med andra faktorer i rummet. Uppmätt och upplevt förklarar det fysikaliska och 
visuella värdet av ljus. Sinnesupplevelse ger en inblick i hur våra fem sinnen påverkar 
oss och hur vi kan använda oss av vårt primära sinne i marknadsföringssyfte. Visuell 
utvärdering förklarar begrepp som är vanliga i belysningsbranschen för att kunna 
utvärdera ett rum i syfte att skapa en god ljusmiljö.  

2.1 Tidigare forskning 
 
Ljusnivån påverkar konsumenternas beteendemönster enligt Summers och Herbert 
(2001). Undersökningen visade att konsumenter uppmärksammar produkter med en 
intensivare belysning än en svag belysning. Författarna anser att produkter uppfattas 
lättare i en butik om det finns kontraster i omgivningen.  
 
I en studie av Rentziou (2019) studerade hon hur ljuset påverkar människans beteende 
och köpintresse i butiker. Hon undersökte också om designen av ljuset kan påverka 
köpbeteendet oavsett om det är en butik med dyrare kläder eller en butik med billigare 
kläder. Butikerna som studerades var medelklassklädbutikerna United Colors of 
Benneton och Massiomo Dutti och dessa jämfördes med lågkostnadsklädbutiken Pull 
& Bear. Resultatet visade att olika designtekniker av butiksbelysning påverkar 
konsumenternas beteende och köpintresse. De dras mer åt det som är ljusare. Studien 
visar ytteligare att butikernas sätt att ljussätta och marknadsföra sig med hjälp av 
ljuset har olika fokus, beroende på om det är en medel- eller lågkostnadsklädbutik. 
Ämnet är komplext och behöver fler studier. 
 
Ljusfördelningar och färgkontraster har tidigare studerats på grund av att produkter 
ofta presenteras med en hög ljusstyrka. Detta leder till högre energiutbyte samt en 
ökad risk för bländning. Butiksägare verkar anta att högre ljusnivåer skapar en 
synlighet för butiker samt att det stimulerar kundens köpintresse (Ampenberger et al., 
2016). 
 
De Kort et al. (2010) utförde en studie som visade att man kategoriserar ljuset genom 
att bedöma belysningsstyrka, komplexiteten och den visuella attraktionen. Belysning 
kan påverka, känslor, kognition, humör samt människans rumsuppfattning. Detta ger 
butiker möjlighet att välja vilket intryck de vill förmedla till kunden. Fler faktorer 
påverkar butikens intryck som inredning, storleken på butikslokalen, tecken och 
symboler, men författarna hävdar att belysningen är en bidragande faktor för att 
uppleva rumslighet och atmosfär.  
 
De Kort et al. (2010) undersökte belysningens mätbara roll inom butiksbelysning i 
57st butiker belägna i Eindhoven, Nederländerna. Få studier har gjorts på ljusets 
inverkan på rumsuppfattningen i butiksmiljöer enligt författarna. 
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Belysningsaspekterna som har störst påverkan på rumsuppfattningen är bländning, 
kontraster och reflexer. Ett oväntat resultat för författarna var att ljusheten var det som 
stod ut och bidrog till en mindre trivsam atmosfär samt att kroppen blev triggad och 
aktiv. 
 
En studie om ytfärger och ljusets påverkan på känsla hos kunder gjordes av Babin, 
Hardesty och Suter (2003). Resultatet av undersökningen visade att konsumenter 
reagerar på ljussättningen i lokalen, ytfärgerna samt hur exklusiv butiken upplevs. 
Studien visar att det är många faktorer som påverkar kundens upplevelse av butiken, 
exempelvis musik, dofter, färgval, personalens klädval och ljussättning i 
butikslokalen. Författarna hävdar att man kan använda sig av dessa element för att 
påverka kundens uppfattning av rummet. 
 
Enligt Green (2000) bör man inte belysa butiken alltför exklusivt då det kan leda till 
att konsumenterna uppfattar prissättningen på produkterna för hög och undviker att 
besöka butiken. Författaren menar att ljussättningen på varorna bör planeras efter 
vilket utseende och känsla butiken vill förmedla samt vilken målgrupp butiken ska 
inrikta sig mot.  
 
Det har även utförts studier som inriktat sig på modebutiksbelysningens inverkan på 
varumärkets klassificering och identitet. Butiker har tidigare använt sig av 
arkitektonisk design med hjälp av möbler, inredning, material och färg för att skapa en 
identitet. Att skapa identitet med ljuset var tämligen nytt enligt Schielke och 
Leudesdorff (2014). 
 
För att förstärka varumärket och skapa en identitet bör samtliga företag arbeta med att 
skapa upplevelser utifrån sinnen. En upplevelse i butiken genererar ett minnesvärt köp 
som bidrar till att man når kunden på en djupare nivå (Pine & Gilmore, 1999). 
 
Beroende på utformningen av butiker kan man skapa olika känslor hos kunden. Att 
skapa en upplevelse med belysning kan vara att genom svag belysning ge rummet en 
mer avslappnande och behaglig miljö jämfört med stark belysning (Mossberg, 2003). 
 
Människor söker sig till miljöer som framkallar behagliga känslor och de faktorer som 
har en påverkan är färger, musik, inredning och belysning. Kundernas sinnesstämning 
resulterar i förhöjd eller reducerad tillfredställelse vid besöket (Mattila, Tan & Wirtz, 
2007). 
 
Att bara kunna erbjuda en tjänst eller produkt räcker inte enligt Gobé (2010). Vikten 
av upplevelse är avgörande då en emotionell aspekt kommer vara avgörande för 
kundens köpintresse. Den emotionella aspekten förklarar Gobé (2010) är att man når 
kunden på ett djupare plan och på så sätt lyckas skapa en känsloupplevelse för 
produkten vilket resulterar i ett undermedvetet starkare band mellan kund och 
produkt. Varumärkes emotionella uppbyggnad är en sammansatt koppling mellan 
sinnesupplevelse, fantasi, antropologi, och vision som innebär förändring.  
 
Ljus används idag för att uppmärksamma produkter i butiker men bör användas även 
för att belysa detaljer och bidra till en emotionell atmosfär. Det är viktigt att butikens 
belysning inte ska framstå som ett ljushav enligt Hultén et al. (2008). 
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I en studie av Smolders, de Kort och Cluitmans (2012) undersöktes ljusnivå i 
kontorsmiljö. Studien fokuserade på att förbättra personalens vitalitet, vakenhet och 
prestationsförmåga och undersöktes med ett experiment som bestod av fem 
sessioner. Vardera sessionen gick ut på 2 typer av tester som totalt 32 deltagare fick 
utvärdera. Deltagarnas ålder varierade mellan 18–35 år och bestod av 19 män och 13 
kvinnor. Experimentet gick ut på att utvärdera två ljusförhållanden med ljusnivåerna 
200lux och 1000lux. Deltagarna fick besvara ett frågeformulär till vardera 
sessionen där frågorna bland annat berörde ljusets upplevda behaglighet, ljusintensitet 
och ljusfördelning i rummet. Deltagarnas humör, vakenhet och kognitiv 
prestationsförmåga testades även i de olika sessionerna. Resultatet av experimentet 
visade att ljusförhållanden med 200lux upplevdes mer behagligt än 1000lux. 
Deltagarna upplevde att ljusförhållandena vid 1000lux var uppiggande och mer 
energisk än ljusförhållanden vid låga ljusnivåer. Båda ljusförhållandena resulterade i 
tillfredställande vid arbete (Smolders et al., 2012).  
   
I en annan studie av Häggström och Fridell Anter (2012) utvärderade författarna en 
teori som berörde påverkan av ljusnivån i ett rum genom att använda med-
och motskuggnings metoden. I experimentet användes ett rum med riktat ljus som 
jämfördes med ett rum med oriktat ljus. Delar av rummet målades strategiskt i olika 
nyanser och kulörer beroende på om det skulle med- eller motskuggas. Studiens 
hypoteser var att medskuggande färgsättning i förhållande till neutral målning kräver 
en lägre belysningsstyrka, medan motskuggande färgsättning jämfört med neutralt 
målat rum kräver högre belysningsstyrka. Enligt författarna verifierade och 
falsifierades hypoteserna. Den verifierande hypotesen visade att motskuggande 
färgsättning kräver en högre ljusnivå än ett neutralt målat rum i både 
riktat respektive oriktat ljus. Den falsifierade hypotesen visade även att 
medskuggande färgsättning behöver högre ljusnivå än ett neutralt målat rum i de olika 
ljusscenerna. Jämförelsen av medskuggande färgsättning mellan rummen resulterade 
att riktat ljus kräver lägre belysningsstyrka än rummet med oriktat ljus. Studien visade 
att teorin var mer komplex och att det inte var så enkelt att endast utvärdera med- eller 
motskuggande färgsättning för att sänka ljusnivån. Faktorer som val av kulörer, 
utformning och helhetsintryck av rum påverkar upplevelsen av ljusnivån.  

2.2 Standarder & mätningar 
 
Ljus och Rum (2013) utgår från generella standarder för arbetsplatser inomhus, SS-
EN 12464–1, (se Tabell 1 & 2). Riktlinjer avser butiker med en montagehöjd på 
allmänbelysning upp till 4m och lagerytor på en montagehöjd på 6m (se Tabell 1). 
Värdena för belysning avser inte accentbelysningen i butiken. I tabell 2 förklaras 
belysningskrav över området, den bibehållna belysningsstyrkan (Ēm lx), de maximala 
UGR-gränserna (UGRL), lägsta värdena för belysningsstyrkans jämnhet (Uo) och 
lägsta färgåtergivningsindex (Ra) (Franzell, 2013).  
 
Beräkningar av belysningsstyrkan går att utföra med olika hjälpmedel beroende till 
tillgång av platsen. Ett 3D dataprogram som används för beräkning av 
belysningsstyrkan är visualiseringsprogrammet DIALux. Det manuella instrumentet 
luxmeter mäter belysningsstyrkan. Mätningar kan utföras på vertikal, horisontell, och 
cylindrisk belysningsstyrka (Fridell Anter & Klarén, 2014). 
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Tabell 1 Riktlinjer för butik från Franzell (2013). 

 
 
 
Tabell 2 Belysningskrav för detaljhandel från Franzell (2013). 

 
 
 

2.3 Synkomfort och seende 
 
Det fysikaliska ljuset definieras som elektromagnetisk strålning inom ett område som 
är känsligt för ögat. Strålningen består av fotoner (osynliga partiklar) vilket gör att 
den inte går att se. När den elektromagnetiska strålningen träffar ögats näthinna 
skapas bilder till hjärnan, varje foton bär på information i form av energi. Ljuset ur en 
visuell synvinkel är något som skapas tillsammans med mörker (Månsson, 2003). 
 
Det ljus som infaller på en yta (belysningsstyrka) påverkar känslan av upplevelse, 
uppfattning av ett rum och hur väl man exempelvis kan utföra en arbetsuppgift 
(Swedish Standards Institute, 2003). För en positiv upplevelse i ett rum är 
synkomforten en viktig faktor (Franzell, 2013). Människan påverkas av ljuset på flera 
sätt och ju mer kunskap vi har om ögats uppbyggnad och dess funktion desto lättare 
blir det att skapa goda förutsättningar till en god ljusmiljö för merparten. Ögats 
uppgift är att skapa en avbildning av exempelvis omgivningen. Genom nervsignaler 
förmedlas en bild till hjärnan (Nylén, 2017). I ögat finns receptorerna tappar, stavar 
och den retinala gangliecellen. Stavarna gör att vi kan se i mörker, vilket innebär att 
ögat har möjlighet att adaptera sig till ljuset. Tapparna gör att vi kan uppfatta olika 
färger, dessa tappar är känsliga för låg- mellan och långvågig ljusstrålning. Retinala 
gangliecellen påverkar bl.a. melatoninnivåer, vakenhet- och sömn samt aptit (Fridell 
Anter & Klarén, 2014). 
 
Människans ljusbehov påverkas av åldern och en person som är 20 år endast är i 
behov av en belysningsstyrka som är hälften så hög än vad exempelvis en 50-åring 
behöver och tredubbelt lägre än en 60-åring (Nylén, 2017).  
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2.3.1 Bländning  
 
Det finns två sorter av bländning, synnedsättande bländning och obehagsbländning. 
För att bländning ska ske krävs att ljus träffar din blickriktning vilket kan inträffa när 
en armatur är felriktad, vid stora luminansskillnader i rummet eller om en ljuskälla 
reflekteras i ett blankt material. Stora skillnader på ljusintensiteten är orsaken till 
bländning (Clear, 2012). 
 
Idag är det vanligt att bli bländad i offentliga miljöer som exempelvis butiksmiljöer. 
Om man utsätts för bländning under en viss tid kan komplikationer som migrän 
uppträda (Shepherd, 2010). 
 

2.3.2 Omgivningsseende och detaljseende 
 
Vårt synsinne har två olika funktioner, omgivningsseende och detaljseende. 
Omgivningsseendet ger oss möjlighet att skapa helhetsintryck av synfältet och hjälper 
till med orienteringen. Detaljseendet ger oss en uppfattning av en begränsad del av 
synfältet mer detaljerat (Liljefors, 2006). En högre jämnhet och belysningsstyrka 
krävs för detaljseendet för att klara synprestationen än vad omgivningsseendet 
behöver då den berör rummets helhet i dess djup, riktning och form (Alenius & 
Lundgren, 2017). Kunskapen om dessa två faktorer utgör ett stöd för en god 
ljusplanering för detaljarbete och upplevelsen av rummets arkitektur (Liljefors, 2006). 

2.4 Kontraster 
 
Kontraster är olika luminans- och färgskillnader på olika ytor som ögat uppfattar. Med 
kontraster blir ett objekt urskiljbart från andra objekt eller bakgrund (Nylén, 2017). 
Vår upplevelse av rum påverkas av ljus och dess kontrastförhållanden (Liljefors, 
2006). Kontraster av ljus och färg är viktigt för att ett rum ska vara tilltalande då det 
påverkar rummets. Kontraster kan vara negativt, därför bör man vid planering tänka 
på att inte överdriva med luminansskillnader inom synfältet som kan bidra till 
bländning. Om ögat utsätts för kontrastrika luminanser påverkas ögats 
adaptionsförmåga negativt och synbarheten försämras (Franzell, 2013). En jämn 
belysning kan orsaka understimulans, trötthet samt leda till svårigheter vid 
uppfattning av form och storlek (Liljefors, 2006; Svensson, 2015). Rum med lägre 
belysningsstyrka kräver högre kontrastförhållanden för att förtydliga rummets 
utformning och objekt (Nylén, 2017).   
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Placeringen av belysningen kan skapa kontraster som påverkar uppfattningen av 
rummet och dess detaljer. Seendet bygger på information om olikheter i färg och 
ljushet. Kontraster kan förekomma i olika former och intensitet, skarp eller oskarp 
men även en gradvis karaktär (se Figur 1). Att arbeta med kontraster medvetet kan ge 
stora effekter på upplevelsen och uppfattningen av rummet (Franzell, 2013). 
  

 
Figur 1 Illustration av kontrasters intensitet och utseende, från vänster; skarp, oskarp och gradvis 
karaktär (Illustratör: Matilda Ryberg, 2019). 

2.5 Rumsupplevelse 
Ljusnivån kan mätas både visuellt och fysiskt. I boken Ljusdesign och 
rumsgestaltning skriver Wänström Lindh att ljusnivån är en beskrivning av hur ljust 
eller mörkt ett rum upplevs. Den visuella perceptionen av ljusnivån i ett rum anger 
den upplevda ljusheten som en följd av reflektionen av ljus från olika ytor och objekt i 
rummet. Alltså den fysiska ljusstrålningen från den belysta ytan. Datainsamling av 
ljusnivån ska inte vara ett sätt att beskriva hur bra eller dåligt man ser i rummet utan 
det avser att mäta hur ljust eller mörkt det upplevs på en skala. Ytfärger, ljusfärg, 
ljusfördelning, kontraster och skuggor i rummet avgör hur vi uppfattar ljusheten i 
rummet samt att ögat har förmågan att kunna adaptera mängden ljus beroende på tiden 
vi spenderar i rummet (Wänström Lindh, 2018).  
Vid belysningsplanering är utformningen, färgerna, texturerna, ytornas ljushet och 
arbetsställningarna avgörande. Man bör därför utföra en visuell utvärdering för att ha 
möjlighet att utvärdera de fysiska förhållandena samt synupplevelsen (se 2.7, 
Sinnesupplevelse). Ytorna i ett rum är betydande faktorer för hur de visuella 
ljuskvaliteterna upplevs i ett rum, detta påverkar också den fysikaliska planeringen av 
ljuset. En ljus yta i förhållande till en mörk yta reflekterar och bidrar till mer ljus i 
rummet medan den mörka ytan har en tendens att absorbera ljuset. Detta kan ha en 
inverkan på hur rummets dimensioner och upplevda storlek påverkas i förhållande till 
hur stort, litet, högt, brett, lågt det upplevs. Val av färg på en yta kan därför ha en 
betydande roll för energiåtgången för att kunna uppnå en visuell och komfortabel 
ljusnivå utifrån de riktlinjer och belysningskrav som ställs i Ljus & Rum (2013) 
(Fridell Anter & Klarén, 2014). 
Samspelet mellan ytor, ljus, färg och material kan påverka våra känslor och 
upplevelsen av ett rum. Beroende på var man befinner sig i ett rum och var ifrån man 
betraktar ljuset kan samspelet mellan de olika faktorerna upplevas olika. 
Färgskillnader mellan ytor och inredning bidrar till att man kan särskilja objekt och 
material. Dessa aspekter ger variation i rummet samt skuggor och karaktär. Skuggor 
bidrar även till att konturer och kontraster i rummet uppfattas (Liljefors, 2006; 
Svensson, 2015). Franzell (2013) beskriver att det inte enbart är ljuset i rummet som 
gör att ett rum får sin karaktär utan det är samspelet mellan rummets ytor, material 
och färger som tillsammans skapar en rumsupplevelse.  
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2.6 Uppmätt och upplevt 
 
Det fysikaliska och visuella värdet av ljus tillhör två olika begreppsvärldar, uppmätt 
och upplevt. Därför är det inte möjligt att jämföra dessa med varandra. Däremot 
påverkar fysikaliska aspekter så som belysningsstyrka den visuella upplevelsen av 
ljuset i ett rum och därmed kan man kartlägga vissa samband mellan uppmätt och 
upplevt vilket bidrar till ett stöd i belysningsplaneringen. Syftet med att mäta ljus är 
att kontrollera att goda ljusmiljöer skapas för människan och att riktlinjer följs. Det 
uppmätta värdet tar inte hänsyn till seendets adaptionsförmåga för ljus- och 
färgförhållande. Det gör att ett mätinstrument inte kan bedöma den visuella 
upplevelsen av ett rum (Alenius & Lundgren, 2017). 
 

2.7 Sinnesupplevelse 
 
Sinnesmarknadsföring står för hur man stimulerar människans fem sinnen på ett 
resultatrikare sätt (Hultén et al., 2008). Därför kan sinnesmarknadsföring vara ett 
verktyg som kan vara användbart för företag då de vill skapa en tydligare relation till 
kunden och att skapa trovärdighet till varumärket. Synen är vårt primära sinne och 
består för ca 80% av hjärnans totala sinnesintryck (Nylén, 2017). 
 
Seendet ger oss information om omgivningen och bidrar till orientering i rummet. När 
alla sinnen samverkar sammansätts det till en upplevelse som sedan lagras i våra 
minnen. Ljuset har en avgörande roll och har en direkt inverkan på vår 
sinnesstämning och vårt beteende. Ljusnivån i ett rum påverkar människan både 
psykologiskt och fysiologiskt där högre ljusnivåer inbjuder till aktivitet och lägre 
lockar till vila. Människor associerar till ljuset och därför har ljusnivån samt armaturer 
placering en avgörande roll (Hjertén, Mattson & Westholm, 2001). 
 
Synsinnet anses vara det mest förföriska sinnet som finns och redan i tidig ålder lär 
sig människor att tolka visuella intryck. Med hjälp av synsinnet kan människor 
upptäcka förändringar och skillnader av exempelvis nya produkter eller ny design. 
Vid planering av belysning i samverkan med sinnesstämning kan man enklare fånga 
kundens intresse (Hultén et al., 2008).  
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2.8 Visuell utvärdering av ljus 
 
PERCIFAL är en beprövad analysmodell som utvecklats för design- och 
arkitekturutbildningar. Genom att samla in data och analysera grundbegreppen kan 
man få en bättre förståelse av hur färg och ljus påverkar vår rumsupplevelse. På så sätt 
kan man beskriva estetiska och visuella kvaliteter. Tidigare försök vid användning av 
modellen har visat att den uppfyller pedagogiska mål och enligt forskargruppen inom 
SYN-TES projektet ska modellen vara möjlig att användas i vetenskapliga 
sammanhang (Klarén, 2011). Med varje enskilt begrepp kan man metodiskt undersöka 
ljuset i rummet (Alenius & Lundgren, 2017).  
 
1. Ljusnivå - beskriver hur mörkt eller ljust ett rum är. Det tar dock inte hänsyn till din 
synprestation utan endast kontrasterna mellan mörkt och ljust (Liljefors & Ejhed, 
1990). 
 
2. Ljusfördelning - beskriver skillnaden på ljusets fördelning på rummets ytor, om det 
upplevs monotont och platt eller om det är en högre kontrastrik miljö där ljuset är mer 
uppdelat (Liljefors & Ejhed, 1990). 
 
3. Skuggor - har olika karaktärsdrag och beskrivs som skarpa, mjuka eller diffusa. 
Karaktären bestäms på hur konturen av skuggan framställs från armaturens infallande 
ljus mot den belysta ytan (Liljefors & Ejhed, 1990). 
 
4. Reflexer - uppstår när ljuset från ljuskällan når blanka material. Oftast uppstår de i 
form av en glans och reflektion, dock kan de ge upphov till obehagsbländning. 
Reflexer kan variera beroende på synvinkel och upplevas olika. Synprestationen kan 
försämras och påverka vårt detaljseende negativt (Liljefors & Ejhed, 1990). 
 
5. Bländning - Det finns två olika blandningsförhållanden, synnedsättande bländning 
och obehagsbländning. Bländning uppstår oftast när ljuset mot ögat är starkare än vad 
ögat har för förmåga att kunna adaptera (Liljefors & Ejhed, 1990).  
 
6. Ljusfärg – beskriver den färgton som ljuset i rummet uppfattas ha. De kan uppfattas 
varm, neutral eller kall, exempelvis om det är en kall ljusfärg upplevs rummet som 
kallt (Liljefors & Ejhed, 1990). 
 
7. Ytfärg - beskrivs som den färg som upplevs hos den belysta ytan. Ytfärger kan med 
hjälp av ljuskällans färgåtergivning förvrängas, där av är det relevant att belysa en yta 
med god färgåtergivning för att skapa trovärdighet och trivsam belysning (Liljefors & 
Ejhed, 1990). 
 
8. Ljusfläckar – skapas när det infallande ljuset från solen eller artificiellt ljus 
reflekteras och skapar en ljusfläck på en yta (Liljefors & Ejhed, 1990).  
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel redogörs för den valda metoden och genomförande av studien.  

3.1 Metodens relevans för frågeställningen 
 
Det finns två olika metodiska angreppssätt i samhällsvetenskap, kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. En kvalitativ metod inriktar sig på att få information från individer 
om hur de exempelvis upplever en omgivning. En kvantitativ metod går ut på att 
utifrån fakta göra statistiska analyser och dokumentera generaliserbara slutsatser 
(Bell, 2000).  
 
Fördelar med kvalitativa metoder är att de är flexibla och ger en djupare 
helhetsförståelse. Nackdelar med denna metod är att resultaten inte är generaliserbara 
till en större population. Resultaten kan sättas in i ett teoretiskt sammanhang och visa 
på olika tendenser. En kvalitativ metod kan bestå av en stor textmassa som kan vara 
arbetskrävande att analysera och sammanställa. Fördelar med kvantitativa metoder är 
att de är generaliserbara till en större population och idag finns det många datoriserade 
analysmetoder som kan sammanställa insamlade data. Nackdelar är att de inte är 
flexibla och att informationen man får från varje respondent är begränsad (Bryman, 
2011)  
 
För att besvara studiens frågeställning ”Hur förändras den visuella upplevelsen av en 
butiksmiljö när ljusnivån ändras?” behövs kunskap inom området och förståelse för 
dagens problematik. För att öka kunskapen studerades tidigare studier inom området 
samt att butiker iakttogs i form av en fältobservation. Metoden delades upp i två delar, 
fältobservationer i köpcenter Asecs samt en experimentell situation i Fagerhult Retails 
Showroom. 
 
För att kartlägga dagens ljusnivåer i butiker utfördes fältobservationer till studien i 
fem utvalda butiker. Dessa utvärderades och dokumenterades med hjälp av 
utvärderingsmetoden PERCIFAL (Klarén, 2011) samt mätning av belysningsstyrkan 
med en luxmeter av fabrikat Hagner Model EC 1. Fältobservationerna utfördes för att 
analysera och dokumentera butikers ljusnivåer visuellt och fysikaliskt i förhållande till 
dess utformning, material och dimensioner. Detta gjordes för att bidra och stödja med 
information till den experimentella undersökningen. Den kvalitativa metoden gav en 
djupare förståelse för hur dagens läge ser ut vilket var en fördel.  
 
Den primära undersökningen bestod av ett experiment som syftade till att besvara 
frågeställningen. Utförandet av experimentet tog stöd från fältobservationerna vid 
planering av ljusscenerna. Den experimentella miljön efterliknande en butik i 
fullskalig storlek, belysning och inredning för att erhålla hög reliabilitet. Empiriska 
data inhämtades via ett anpassat beprövat psykologiskt instrument från Küller och 
Wetterberg (1993) som i denna rapport benämns som BELUPP. Enkäten, BELUPP 
modifierades i urval av adjektiv för att kunna skapa relevans till experimentet.   
Metoden var kvantitativ med slutna frågor samt kompletterande frågor där deltagarna 
fick svara på vilken ljusscen de föredrog och varför de föredrog den. 
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3.2 Förstudie av befintliga klädbutiker 
 
Fem befintliga butiker besöktes och visuellt utvärderades visuellt utifrån det 
beprövade observationsformuläret, PERCIFAL. Butikerna skiljde sig beträffande färg, 
material, storlek och utformning.  Förstudiens syfte var att skapa grundläggande 
förståelse för dagens situation samt för att skapa en grund 
med representativa fysikaliska värden inför experimentets utformning av ljusscener.    
  
Mätningarna av belysningsstyrka gjordes med en luxmeter, Hagner Model EC 1. 
Områden med tio mätpunkter valdes för att få fram en medelbelysningsstyrka. 
 

3.2.1 Datainsamling i förstudie 
 
Fältobservationen utfördes tisdagen den 12 Mars, 2019 i befintliga butiker belägna i 
köpcentret Asecs, Jönköping. Ett urval av fem klädbutiker gjordes systematiskt utifrån 
dess utformning och storlek där en butik var avvikande och ca fyra gånger så stor som 
de andra. Skillnaderna mellan butikerna var främst armaturplacering, material, 
ytfärger på tak, väggar och inredning. Genom att gå runt fritt i butikerna och analysera 
samt dokumentera med hjälp av enkäten PERCIFAL utvärderades de sju första 
visuella grundbegreppen (se Bilaga 2). En översiktlig fotodokumentation över 
butikernas armaturplacering genomfördes för att kunna skapa en likvärdig miljö till 
experimentet. Därefter utfördes en mätning av belysningsstyrkan i 10 punkter. 
Mätpunkterna i vardera butiker valdes ut på en likvärdig plats i rummet för att på så 
sätt skapa likvärdiga förutsättningar. Mätningarna utfördes horisontellt ca 1m över 
golv i ett kvadratiskt mönster (se Tabell 3, Figur 3,5,7,9 & 11) med hjälp av en 
luxmeter. Värdena i mätningarna av belysningsstyrkan bidrog till att få fram 
medelbelysningsstyrkan för varje enskild butik (se Tabell 4–8). Analyserna, 
mätningarna och dokumentationerna gav stöd till experimentet för att kunna skapa en 
god reliabilitet till de tre olika ljusscenerna och möjlighet att kunna utveckla en 
likvärdig experimentmiljö för att skapa trovärdighet till studiens frågeställning. 
 
Tabell 3 Förhållningsregler om maximaltavstånd eller minsta punkter i beräkning av 
medelbelysningsstyrka av yttre omgivning (Franzell, 2013). Blå markering förtydligar vilken mätning 
denna studie förhåller sig till i fältobservationen. 
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3.2.2 Butik 1  
 
Butik 1 hade en area på ca 250m² och en takhöjd på ca 3,5m se (se Figur 2). Rummets 
väggar var ljusa med ett mörkt golv och tak. Material på inredningen var blanka och 
ljusa. Ljuset riktades mot vertikala ytor på produkter längs väggarna samt över 
exponeringsytor. Medelbelysningsstyrkan beräknades till 483lux, den minsta 
uppmätta belysningsstyrkan var 160lux, den högsta uppmätta var 1014lux (se Figur 3 
& Tabell 4). Den visuella utvärderingen av PERCIFAL visade att ljusnivån upplevdes 
låg och att ljusfördelningen var tydlig mellan ljus och mörker med goda 
kontrastförhållanden. Skuggorna var behagliga med en kontrast av oskarp gräns. 
Reflexer förekom på blanka ytor på golv och inredning i en måttlig grad utan obehag. 
Bländning förekom i obetydligt låg grad, endast vid ett fåtal platser i rummet. 
Ljusfärgen upplevdes neutral med fragment av värme. Ytfärgen var naturlig och 
varm.  
 

 
Figur 2 Ungefärlig visualisering av Butik 1 från DIALux (Illustratör: Lejla Becirevic, 2019). 

     
Tabell 4 Butik 1; Luxvärden 

 
Figur 3 Butik 1, översiktsplan; Markerade mätpunkter 
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3.2.3 Butik 2   
 
Butik 2 hade en area på ca 230m² och en takhöjd på ca 3,5m (se Figur 4). Rummets 
tak och väggar var ljusgrå med ett ljust vitt blankt golv. Inredningens material i 
rummet var av en vit ljus färg. Medelbelysningsstyrkan beräknades till 957lux, den 
lägsta uppmätta belysningsstyrkan var 350lux och den högsta var 1800lux (se Figur 5 
& Tabell 5). Butiken upplevdes i ljusnivå som hög och ljusfördelningen 
jämn med låga kontrastförhållanden. Skuggorna var medelstarka med en kontrast av 
oskarp gräns. Reflexer förekom på blanka ytor på golv, skyltning och inredning i en 
låg grad utan obehag. Bländning var inte märkbar och ljusfärgen upplevdes varm. 
Ytfärgerna gav en varm ton samt något förvanskad. 
 

Figur 4 Ungefärlig visualisering av Butik 2 från DIALux (Illustratör: Lejla Becirevic, 2019). 
     
    Tabell 5 Butik 2; Luxvärden 

 
Figur 5 Butik 2, översiktsplan; Markerade mätpunkter. 
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3.2.4 Butik 3  
 
Butik 3 var något mindre än föregående butiker och hade en area på ca 150m² samt en 
takhöjd på ca 6m (se Figur 6). Rummets tak bestod av mörkt trä, en av väggarna var 
i terrakotta, resterande var ljusa och vita. Golvet var ljust och matt. Material på 
inredningen var blandade i mörka och ljusa färger och även materialen var olika. 
Medelbelysningsstyrkan beräknades till 1498lux, den lägsta belysningsstyrkan 
uppmättes till 340lux och den högsta uppmättes till 3500lux (se Figur 7 & Tabell 6). 
Butikens ljusnivå upplevdes högre än i butik 1 och 2, ljusfördelningen var jämn med 
låga kontrastförhållanden. Skuggorna och kontrasterna var skarpa. Reflexer förekom i 
en låg grad. Bländning var hög och obehaglig i en del vinklar av rummet. Ljusfärgen 
upplevdes varm. Ytfärgerna var varma och något förvanskade. 
 

 
Figur 6 Ungefärlig visualisering av Butik 3 från DIALux (Illustratör: Lejla Becirevic, 2019). 

 
         Tabell 6 Butik 3; Luxvärden 

 
Figur 7 Butik 3, översiktsplan; Markerade mätpunkter. 



 

25 

3.2.5 Butik 4  
 
Butik 4 hade en area på ca 250m² samt en takhöjd på 3,5m (se Figur 8). Rummets tak 
och väggar var vita och ljusa, golvet var i ljusgrå parkett. Inredningen var ljus och 
bestod av matta och blanka ytor. Medelbelysningsstyrkan beräknades till 1220lux med 
en lägsta belysningsstyrka på 690lux och den högsta uppmättes till 1930lux (se Figur 
9 & Tabell 7). Rummets ljusnivå upplevdes hög och ljusfördelningen som 
kontrastrik. Skuggorna var skarpa med en skarp gräns. Reflexer förekom i en låg grad. 
Bländning förekom på vissa enstaka platser och blickriktningar. Ljusfärgen 
upplevdes neutral med inslag av kallare ljusfärg. Ytfärgerna upplevdes naturliga. 
 

Figur 8 Ungefärlig visualisering av Butik 4 från DIALux (Illustratör: Lejla Becirevic, 2019). 
 
       Tabell 7 Butik 4; Luxvärden 

 
Figur 9 Butik 4, översiktsplan; Markerade mätpunkter.  
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3.2.6 Butik 5  
 
Butik 5 var den största butiken i fältobservationen med en area på ca 750m² och 
takhöjd på 3,5m (se Figur 10). Butikens tak, väggar, golv och inredning var ljusa och 
vita i färgen. Medelbelysningsstyrkan i rummet beräknades till 1907lux, den lägsta 
belysningsstyrkan uppmättes till 964lux respektive den högsta uppmättes till 3600lux 
(se Figur 11 & Tabell 8). Ljusnivån i butik 5 upplevdes högre än resterande butiker, 
ljusfördelningen var jämn. Skuggorna och kontrasterna var skarpa. Reflexer förekom 
på blanka ytor. Bländning uppstod på grund av den ljusa interiören och höga 
ljusnivån. Ljusfärgen upplevdes neutral med inslag av varm ljusfärg. Ytfärgerna i 
rummet var varma och naturliga. 
 

 
Figur 10 Ungefärlig visualisering av Butik 5 från DIALux (Illustratör:Lejla Becirevic, 2019) 

                   Tabell 8 Butik 5; Luxvärden. 

 
Figur 11 Butik 5, översiktsplan; Markerade mätpunkter. 
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3.3 Genomförande - Experiment  
 
Experimentet utfördes dagtid, 26 Mars, 2019 hos Fagerhult Retail beläget i 
Jönköping. Innan deltagarnas ankomst förbereddes tre olika ljusscener med hjälp av 
en luxmeter som utgick från standarder ur SS:EN 12464-1 och utifrån tidigare 
förstudie. Resultaten från förstudien gav stöd och grund till vilka belysningsstyrkor de 
tre olika ljusscenerna till experimentet skulle innefatta.  
 
När deltagarna anlände till platsen fick de en muntlig presentation om hur 
experimentet skulle utföras. Deltagarna tilldelades ett formulär där de fick information 
om experimentet samt förtydligande om hur de skulle fylla i de olika 
skattningsskalorna i enkäten, BELUPP. I formuläret fick deltagarna bistå med 
personliga uppgifter så som kön, ålder och sysselsättning/yrke.  
 
Deltagarna fick börja utvärdera ljusscen 1 sedan ljusscen 2 och därefter ljusscen 3. 
Mellan varje ljusscen blev deltagarna ombedda att gå ifrån experimentplatsen och 
rikta blicken bort från platsen, för att utvärderingen av nästa ljusscen inte skulle 
påverkas av den tidigare. Under tiden i utvärderingen av varje ljusscen fick deltagarna 
röra sig fritt över rummets yta samtidigt som de fyllde i enkäten BELUPP (Küller & 
Wetterberg, 1993). Utvärderingen av alla tre ljusscener tog totalt ca 20 min, 
författarna var närvarande under hela experimentets gång vid eventuella frågor och 
funderingar.  

3.4 Datainsamling experiment 
Studiens datainsamling bestod av litteratursökning, fältobservationer samt 
enkätundersökning vid experimentgenomförandet. Relevant litteratur insamlades 
genom databaserna Science Direct, Proquest, Sage Journal, DIVA portal samt 
högskolebiblioteket på Jönköping University. Fältobservationerna och 
enkätundersökningen var den primära insamlingen av empiriska data.  
För att kunna få information om den upplevda upplevelsen i en butik samlades data in 
med en kvantitativ metod i form av enkäter som delades ut till deltagarna i 
experimentet. I slutet på enkäten fanns det en öppen kvalitativ fråga där deltagarna 
med egna ord fick beskriva de olika miljöerna (se Bilaga 1 & 5). 
Frågorna i enkäten, BELUPP är ett samlingsbegrepp som förekommer som metod vid 
ljusbeskrivning som utvecklats av Küller och Wetterberg (1993). BELUPP är en 
validerad metod för utvärdering av ljusupplevelse och består av givna svarsalternativ 
med 16 motsatsord på en skala, 1–7 (Se Figur 12). För att undvika att information 
hamnade i databortfall, när exempelvis en deltagare missuppfattade en fråga fanns 
författarna av detta examensarbete alltid till hands vid experimentets utförande 
(Ejlertsson, 2014). 
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Figur 12 Exempel på ett svarsalternativ i enkäten, dess skalor och motsatsord i BELUPP.  
 

3.5 Deltagare 
 
Via ett online evenemang på Facebook skickades en inbjudan ut till 40st utvalda 
personer om att få möjlighet att deltaga i ett experiment med bestämt datum, tid och 
plats. Titeln var Examensarbete; Ljusnivåer i butiksmiljö. I evenemanget fick de 
information om vad de skulle få göra i experimentet. Personerna fick välja deltagande 
vid två olika tidpunkter och endast delta en gång/person. Urvalet av vilka som fick 
tillhöra experimentgrupp och kontrollgrupp blev framtaget när de på egen hand fick 
välja tid. Totalt 16st personer svarade på inbjudan och deltog i experimentet, 11st 
kvinnor och 5st män. Vid tidpunkten deltog 12st personer (experimentgrupp) varav 
9st kvinnor och 3st män. Vid andra tidpunkten deltog 4st personer (kontrollgrupp), 2st 
kvinnor och 2st män. 
 
Av de totala deltagarna hade 5st förkunskaper inom ljus då de var studenter i 
ljusdesign. Resterande av deltagarna var utan förkunskaper inom ljusdesign och 
bestod av 6st ingenjörsstudenter samt 5st övrigt yrkessamma personer. Samtliga 
studenter studerade vid Jönköping University. Försökspersoner med förkunskap inom 
ljusdesign var kvinnor. Åldern hos samtliga deltagare varierade mellan 22 – 61år, den 
beräknade medelåldern var 29,31år med en standardavvikelse på 9,4år.   
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3.6 Experimentell situation 
 
Den experimentella miljön var ett befintligt butiks Shoowroom hos Fagerhult Retail. 
Platsen var uppbyggd utifrån ett helhetsperspektiv för att efterlikna en verklig 
butiksmiljö och goda möjligheter till att framställa olika ljusscener. Ytan för 
experimentet var ca 112m² med en takhöjd på ca 4m. Rummets ytor bestod av ett 
ljusare tak i gråvit färg med ett mörkare gråsvart golv. Rummets väggar bestod av 
olika tapeter och olika färger, ett var tegelmönster i rödbrun nyans och en fototapet 
med mönster i varierade färger. Resterande väggar bestod av ljust trä och ljus betong. 
Interiören var av varierande material och färger. I rummet fanns det upphängda kläder 
samt vikta kläder och produkter på bord (se Figur 13). Det fanns 106st spotlights med 
en färgtemperatur på 3000K, 53st av dessa hade ett totalt ljusflöde på 2579lm och 
resterande 53st hade 2480lm. Genom rummet fanns det 17 linjära armaturer med olika 
längder och en färgtemperatur på 3500K. 16st av de linjära armaturerna hade ett totalt 
ljusflöde på 4264lm och en hade 2138lm (se Bilaga 3 & Figur 14). 
 
Innan deltagarna anlände till platsen mättes belysningsstyrkan med hjälp av en 
luxmeter på markerade punkter 1-10 (se Figur 14), på så sätt kunde vi få fram en 
medelbelysningsstyrka på 300 lux vid 40% av totala ljusflödet, 700lux vid 80% av 
totala ljusflödet och 2700lux när det totala ljusflödet var på 100%. På så sätt kunde 
man ändra och ställa in ljusnivån på ett enkelt sätt under experimentets gång. 
 

 
Figur 13 Experimental plats, Fagerhult Retail Shoowroom, Jönköping (Foto: Matilda Ryberg, 2019). 
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Figur 14 Planvy över experimentplats; Planritning Fagerhult Retail Shoowroom, Jönköping. 

3.6.1 Ljusscen 1 (300lux) 

Den första ljuscenen utformades enligt Ljus & Rum (2013) där belysningskrav på 
försäljningsytan bör vara 300lux (se Tabell 2). Alla tre ljusscener genomfördes i 
samma rum och med samma armaturer. I detta fall sänktes ljusnivån ned till 40% av 
rummets totala ljusflöde för att uppnå 300lux som medelbelysningsstyrka (se Figur 
15). 

 
Figur 15 Ljusscen 1 (Foto: Matilda Ryberg, 2019). 
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3.6.2 Ljusscen 2 (700lux) 
 
Ljusscen 2 utformades med hjälp av fältobservationen där Butik 1 och Butik 4 utsågs 
som relevanta då deras utformning var någorlunda lik den experimentella miljön samt 
att den visuella utvärderingen ansågs som mest positiv. Det samlade medelvärdet av 
belysningsstyrkorna från de två utvalda butikerna på 850lux var utgångspunkten vid 
planeringen av ljusscen 2. Utifrån den visuella utvärderingen anpassades ljusnivån till 
700lux för att återspegla de resultat som dokumenterades för att efterlikna den 
visuella miljön i Butik 1 och 4. Ljuset höjdes till 80% av rummets totala ljusflöde för 
att uppnå en medelbelysningsstyrka på 700lux (se Figur 16). 
 

 
Figur 16 Ljusscen 2 (Foto: Matilda Ryberg, 2019). 

 

3.6.3 Ljusscen 3 (2700lux) 

Ljusscen 3 utformades för att efterlikna en butiksmiljö med högre ljusnivåer. Vid 
mätning av belysningsstyrkan i Butik 5 hamnade mätpunkterna mellan 964lux till 
3600lux och fick en medelbelysningsstyrka på 1907lux. På grund av de mörka ytorna 
i den experimentella miljön som absorberar ljuset anpassades ljusscen 3 till 2700lux 
för att efterlikna resultatet från den visuella utvärderingen. Det totala ljusflödet höjdes 
till 100% av rummets totala ljusflöde för att uppnå 2700lux som 
medelbelysningsstyrka (se Figur 17). 

 
Figur 17 Ljusscen 3 (Foto: Matilda Ryberg, 2019).  
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3.7 Metod vid dataanalys 
 
Fältobservationen dokumenterades i ett befintligt observationsformulär, PERCIFAL 
som utarbetats av professorn Anders Liljefors (Klarén, 2011). 
Medelbelysningsstyrkan av de befintliga butikerna sammanställdes i en Excel-fil (se 
Tabell 9).  
 
Vid analys av den insamlade data från enkäten BELUPP delades frågorna in i tre 
kategorier, ljusnivå, fördelning och karaktär. Kategorin ljusnivå beskriver ljusets 
styrka, fördelning beskriver ljusets spridning i butiken och karaktär redogör för hur 
deltagarna upplevde ljuset. Resultatet sammanställdes i diagram där medelvärdet och 
standardavvikelsen för de olika kategorierna bearbetades (se Tabell 9 samt se Bilaga 4 
för obearbetade data). Vid analysen delades deltagarna in i olika grupper kvinnor, 
män, ålder, experimentgrupp, kontrollgrupp, förkunskaper inom ljus och de utan 
förkunskaper inom ljus för att se om det hade en påverkan på resultatet. Svaren för 
”Beskriv hur du upplever belysningen med egna ord” sammanställdes i ett separat 
dokument (se Bilaga 5). 
 
För att undersöka den signifikanta statistiska skillnaden i deltagarnas svar användes  
Mann-Whitney U-test för att jämföra trender i svar mellan scenerna. Analyserna 
gjordes mot varje enskilt rum dvs, ljusscen 1 mot ljusscen 2, ljusscen 2 mot ljusscen 3 
och ljusscen 1 mot ljusscen 3. Analyserna presenterades i p-värde där resultat under 
5% anger ifall det finns en signifikant statistisk skillnad (Field, 2017).  
 
Analyser med Mann-Whitney U-test valdes även att göras mellan varje motsatsord för 
att kunna se fler signifikanta skillnader samt för att kunna se vilka motsatsord som 
påverkade resultatet.  
 
Tabell 9 Fördelning av motsatsorden till tre kategorier i visuell utvärdering av BELUPP. 
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3.7.1 Trovärdighet 
 
Metoden innehåller inslag av beprövade metoder som observationsformuläret (Klarén, 
2011) samt enkäten, Belupp (Küller & Wetterberg, 1993) vilket bidrar till hög 
trovärdighet. Genom att inkludera fältobservationer och enkätundersökning i 
experiment får studien inslag av både kvalitativa och kvantitativa metoder vilket gör 
att frågeställningen prövas på olika sätt. Detta bidrar till att svagheter på vissa 
delmoment kan ersättas av styrkor i andra delmoment (Williamsson, 2002; Jacobsson, 
2002). En svaghet kan vara en risk att en deltagare missuppfattar en av frågorna i 
enkäten med förbestämda svarsalternativ men att detta förklaras i den kvalitativa 
frågan. Slutna frågor bidrar till hög standardisering och strukturering vilket bidrar till 
god validitet av enkäten (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Fältobservationen utfördes för att öka reliabilitet och validitet av den experimentella 
undersökningen. Att dela in deltagarna i olika grupper och genom att be dem att 
utvärdera ljusscenariorna i varierad ordning minskar antalet beroende variabler. 
Genom att ge deltagarna ett par minuter adaptionstid mellan vardera ljusscenen 
motverkar det att de påverkas av tidigare ljusscen.  
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4 Resultat och analys 
 
Kapitlet redovisar resultat från experimentets data. Data redovisas i medelvärde med 
standardavvikelse och sedan redovisas de signifikanta statistiska värden från Mann- 
Whitney U-test. Därefter redovisas mer grundligare beräkningar mellan vardera 
motsatsord från enkäten. Kapitlet avslutas med en resultat-analys.   

4.1 Jämförelse av upplevelsen mellan ljusscen 1, 2 och 3 
 
Resultatet från ljusscen 1 (300lux) visar att deltagarna upplevde en ganska låg 
ljusnivå (m=3,31, SD=1,43) samt att fördelningen av ljuset upplevdes låg (m=3,08, 
SD= 1,41) medan karaktären upplevdes hög (m=4,31, SD=1,73).  
 
I ljusscen 2 (700lux) upplevdes ljusnivån högre (m=5,38, SD=1,36, p=0.00804) och 
ljusfördelning upplevdes relativt jämn (m=4,54, SD=1,79, p=0.37886) jämfört med 
ljusscen 1. Karaktären upplevdes lägst i ljusscen 2 (m=4,15, SD=1,89).   
 
I ljusscen 3 upplevdes ljusnivån (m=5,92, SD=1,44, p=0.53526) och karaktären högre 
(m=4,5, SD=1,97, p=0.575448) men fördelningen (m=4,04, SD= 1,94, p=0.40654) 
upplevdes lägre jämfört med i ljusscen 2.  
 
Den upplevda ljusnivån hade en signifikant skillnad vid beräkningar mellan ljusscen 1 
och ljusscen 2 (p=0.00804) samt mellan ljusscen 3 och ljusscen 1 (p=0.0035). 
Kategorin fördelning och karaktär visade inga signifikanta statistiska skillnader (se 
Figur 18 & Tabell 10). 

 
 

Figur18. Medelvärde och standardavvikelse från deltagarnas skattningar av 
ljusmiljö i de tre olika ljusscenerna (n=16). 
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Tabell 10 Resultat av Mann-Whitney U-test på analyser av ljusnivå, fördelning och karaktär mellan de 
olika ljusscenerna (1–3). 

 
 
 
Deltagarnas slutgiltiga val av ljusscen visar att majoriteten (9) föredrog ljusscen 2 (se 
Figur 19). 
 

 
 
  

3

9

4

Sammanställning
av vilken scen majoriteten av deltagarna föredrog

Scen 1 Scen 2 Scen3

Figur 19 Val av ljusscen hos samtliga deltagare (n=16). 
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4.2 Analys av motsatsorden från BELUPP 
 

4.2.1 Den upplevda ljusnivån 
 
Helhetsbedömningen för analyserna gällande upplevelsen av kategorin Ljusnivå 
visade en signifikant statistisk skillnad mellan de tre olika scenerna då resultaten låg 
under 5%. Jämförelsen mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 visade endast en statistisk 
skillnad på Svagt-Starkt (p=0,0251) gällande ljusnivån. Resterande ord visade en 
signifikant statistisk skillnad mellan ljusscenerna (se Figur 20 & Tabell 11). 
 

 
Figur 20 Diagrammet visar medelvärdet av den upplevda ljusnivån i de tre olika ljusscenerna (n=16). 

  
Tabell 11 Resultat av Mann-Whitney U-test på analyser av ljusnivå, fördelning och karaktär mellan de 
olika ljusscenerna (1-3).
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4.2.2 Den upplevda fördelningen av ljuset 
 
Analyserna för upplevelsen av kategorin Fördelning i de tre ljusscenerna visade 
signifikanta statistiska skillnader mellan 4/9 beräkningar. Beräkningar mellan ljusscen 
1 och ljusscen 2 identifierades flest signifikanta statistiska skillnader mellan varandra 
(p=0,0226, p=0,00056). För jämförelsen mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 upptäcktes 
en signifikant statistisk skillnad (p=0,04036) och även för ljusscen 1 och ljusscen 3 
upptäcktes en signifikant skillnad (p=0,00026) (Se Figur 21 & Tabell 12). 
 

 
Figur 21 Diagrammet visar medelvärdet av den upplevda fördelningen av ljuset i de tre olika 
ljusscenerna (n=16). 

 
Tabell 12 Resultat av Mann-Whitney U-test på analyser av ljusnivå, fördelning och karaktär mellan de 
olika ljusscenerna (1-3). 
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4.2.3 Den upplevda karaktären 
 
För upplevelsen av kategorin Karaktär upptäcktes fyra signifikanta skillnader och 
resterande beräkningar visade ingen signifikant statistisk skillnad. Jämförelserna 
mellan ljuscen 1 och ljuscen 2 visade två signifikanta skillnader (p= 0,01779, p= 
0,00028).  Analyserna mellan ljuscen 2 och ljuscen 3 visade ingen signifikant 
statistisk skillnad. Mellan ljuscen 1 och ljusscen 2 identifierades två signifikanta 
statistiska skillnader (p= 0,01596, p= 0,00001) (se Figur 22 & Tabell 13). 
 

 
Figur 22 Diagrammet visar medelvärdet av den upplevda karaktären i de tre olika ljusscenerna 
(n=16). 
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Tabell 13 Resultat av Mann-Whitney U-test på analyser av ljusnivå, fördelning och karaktär mellan de 
olika ljusscenerna (1–3). 

 

4.3 Resultat-Analys 
 
I helhetsbedömningen identifierades två signifikanta skillnader av total nio 
beräkningar. De signifikanta skillnaderna identifierades under kategorin ljusnivå 
mellan ljusscen 1 och ljusscen 2 samt mellan ljusscen 1 och ljusscen 3. När 
beräkningar utfördes mer grundligt dvs. mellan vardera motsatsord i enkäten mellan 
kunde flera signifikanta skillnader identifieras. 
 
Kategorin Ljusnivå identifierades flest signifikanta statistiska skillnader, där 9/12 
beräkningar var signifikanta. För kategorin Fördelning visade ca hälften av 
beräkningarna signifikanta statistiska skillnader medan för kategorin Karaktär 
upptäcktes endast 4/27 signifikanta statistiska skillnader. 
 
Analyserna mellan ljuscen 1 och ljusscen 2 visade totalt 8/16 signifikanta statistiska 
skillnader samt för ljusscen 1 och ljusscen 3 upptäcktes 7/16 signifikanta skillnader. 
Jämförelsen mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 upptäckte endast 2/16 signifikanta 
statistiska skillnader.  
 
I jämförelse med medelvärdet av resultaten ser man att kategorin Ljusnivå uppvisar 
den största skillnaden på deltagarnas svar mellan ljusscenerna i förhållande till 
resterande två kategorier (se Tabell 11–13). Kategorin Karaktär uppvisar den minsta 
skillnaden och därmed har minst signifikanta statistiska skillnader (se Tabell 13).   
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5 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras resultaten från undersökningen utifrån det teoretiska 
ramverket och resultat från tidigare studier. Vidare diskuteras metoden som användes 
för att nå resultaten. Kapitlet avslutas med slutsatser och rekommendationer samt 
exempel på vidare forskning.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Fältobservationen användes för att skapa en uppfattning om hur dagens butiker 
förhåller sig till standarder och krav från SS:EN 12464-1 och på så sätt skapa en 
verklighetsförankrad experimentell miljö. Experimentet användes som en metod för 
att utvärdera ljusnivåns påverkan på upplevelsen i en butiksmiljö, detta genom att 
deltagare bjöds in och fick svara på hur de upplevde tre olika ljusnivåer.  
 
Fältobservationen visade att det idag är betydligt högre ljusnivåer i butiker och som 
skiljer sig från den svenska standarden SS:EN 12464-1. Genom att undersöka dagens 
butikssituation kunde vi få fram representativa värden till vårt experiment som var 
den primära undersökningen för att besvara frågeställningen, ”Hur påverkas den 
visuella upplevelsen av en butiksmiljö när ljusnivån ändras?”. 
 
Resultaten från enkäterna visade att deltagarna utsåg ljusscen 2 som mest behaglig 
och upplevde kategorierna, ljusnivå, fördelning och karaktär likvärdiga. Detta 
resulterade i att deltagarna föredrog lägre ljusnivåer än vad som förekommer i dagens 
butiker, men högre ljusnivå än vad standarden SS:EN 12464-1 rekommenderar. 
Hultén et al. (2008) beskriver att butiken inte behöver belysas så att de framstår som 
ett ljushav, utan att man bör lägga vikt på att skapa jämnare nivå mellan ljusnivå, 
fördelning och karaktärer för att öka sinnesupplevelsen hos människan vilket stödjer 
resultatet. Rentziou (2019) och Summers och Herbert (2001) sammanfattar i sina 
studier att konsumenter dras till högre ljusnivåer vilket kan vara en anledning till 
butikernas val av höga ljusnivåer.  
 
Ampenberger et al. (2016) uppmärksammar att högre ljusnivåer leder till högre 
energiutbyte samt en ökad risk för bländning. Detta medför en negativ effekt på den 
ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten för 
personal i butiker påverkas vid höga ljusnivåer då de vistas och utsätts för miljön 
under en längre tid. Detta kan bidra till negativa effekter. Franzell (2013) skriver om 
den försämrade synbarheten samt Shepherd (2010) beskriver komplikationer som kan 
inträffa ex, migrän.  
 
De Kort et al. (2010) fick ett oväntat resultat där höga ljusnivåer bidrog till en mindre 
trivsam atmosfär men triggade kroppen till att bli mer aktiv. Detta kan vara en faktor 
som butikerna vill åt genom att stimulera till en aktiv konsument och trigga 
köpintresset.  
 
Vid helhetsbedömningen mellan kategorierna Ljusnivå, Fördelning och Karaktär 
identifierades endast två statistiska signifikanta skillnader. De två värdena 
identifierades under kategorin Ljusnivå medan det inte identifierades några statistiska 
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signifikanta skillnader i Fördelning och Karaktär. När analyser utfördes av respektive 
motsatsord från enkäten i experimentet kunde flera statistisk signifikanta skillnader 
identifieras. 
 
Ljusnivån visade 9/12 statistisk signifikanta skillnader totalt mellan alla ljusscener. 
Den markanta skillnaden var mellan ljusscen 1 och ljusscen 2 samt mellan ljusscen 1 
och ljusscen 3. Den analyserade data mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 visade färre 
statistisk signifikanta skillnader. Resultaten mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 kan bero 
på att deltagarna jämförde ljusscen 2 med ljusscen 1 vilket resulterade till i att 
ljusscen 2 redan då fick höga värden i skalan 1–7 i enkäten, BELUPP vilket 
resulterade i att ljusscen 3 fick likvärdiga svar. Rangordningen av ljusscenerna kan ha 
påverkat och haft en betydande påverkan på hur nästkommande ljusscen upplevdes.  
 
Fördelningen visade totalt 4/9 signifikanta skillnader mellan alla ljusscener. Mellan 
ljusscen 1 och ljusscen 2 kunde man se att deltagarna upplevde en större skillnad på 
ljusets fördelning än mellan jämförelsen med de andra scenerna. I ljusscen 2 
upplevdes fördelningen av ljuset mer jämnt än ljusscen 3 trots att ljusscen 3 hade en 
högre ljusnivå. Detta kan bero på att den höga ljusnivån i ljusscen 3 orsakade 
obehagsbländning och påverkade synbarheten samt deltagarnas rumsuppfattning. 
 
Den upplevda karaktären visade endast 4/27 statistisk signifikanta skillnader totalt 
mellan alla ljusscener. Där ingen signifikant skillnad identifierades i analysen mellan 
ljusscen 2 och ljusscen 3. Bristande kunskap hos deltagarna vid analys av de valda 
motsatsorden för kategorien karaktär kan vara en anledning till resultatet. 
 
Sammanställning av frågan ”Beskriv hur du upplever belysningen med egna ord” ser 
man att väldigt många ansåg att ljusscen 1 inte var en passande ljusnivå för en butik 
vilket motsäger rekommendationerna som beskrivs i SS-EN 12464–1. 
Ljusscen 3 i experimentet som har den ljusnivå som förekommer i befintliga butiker 
ansågs för ljus och bländande av deltagarna. Trots att det fanns få signifikanta 
skillnader mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 kunde man tydligt se fler positiva 
kommentarer om ljusscen 2 från deltagarna än för beskrivningarna om ljusscen 3 (Se 
Bilaga 5). 
 
Ljusnivån är en faktor av flera som påverkar upplevelsen i en butik. Inredning, 
material, färger och utformning påverkar upplevelsen av ljuset samt samspelet mellan 
dessa. Belysningen påverkar på så vis konsumentens upplevelse. 
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5.2 Metoddiskussion 
  
Studiens två huvudsakliga metodval var en fältobservation där befintliga butiker 
observerades för att öka vår kunskapsbas om dagens situation som vi sedan 
utvecklade till en experimentell situation för att besvara frågeställningen. Vid 
observationerna kunde vi tydligt se vilka belysningsnivåer som förekommer i dagens 
butiker och hur ljuset upplevdes beroende på ytfärger, utformning och inredning. 
 
För att vår undersökning ska vara pålitlig och ha ett vetenskapligt värde krävs det att 
den är reliabel och valid. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och 
ifall resultatet blir densamma ifall den upprepas med samma förhållanden.  Validitet 
innebär att forskaren mäter det man avsett att mäta (Bell, 2000).  
 
Utformningen av experimentet togs fram med hjälp av en fältobservation och med 
hjälp av en välbeprövad metod, PERCIFAL (Klarén, 2011) samt av 
rekommendationer från Ljus och Rum (2010). I experimentet användes en enkät, 
BELUPP. Metoderna är väl beprövade och validerade, med hjälp av fullt ifyllda svar 
från deltagarna gör att svaren får en hög reliabilitet.  
 
Innan deltagarna skulle utföra experimentet fick de instruktioner upplästa av 
författarna om hur experimentet skulle gå till, vilket säkerställde att alla deltagare fick 
samma information och instruktioner och på så sätt säkerställa lika förutsättningar.  
 
De höga ljusnivåerna hämtades från fältobservationen vilket gjorde scenen mer 
verklighetsförankrad. Den låga ljusnivån valdes från rekommendationer från Ljus och 
Rum (2010) SS:EN 12464-1 vilket gav oss en verklig uppfattning av dagens 
rekommendationer. De valda ljusnivåerna skapar en högre validitet då verkliga 
butikers ljusnivåer undersöktes och togs med som stöd i experimentet samt 
rekommendationer från Ljus och Rum (2010) valdes att ta med. På så sätt kunde vi få 
svar på vilken ljusnivå deltagarna föredrog och hur de upplevde de olika nivåerna 
genom att jämföra och ta fram statistisk signifikanta skillnader utifrån deltagarnas 
svar i BELUPP.  
 
En fördel var att använda sig av enkäten, BELUPP då det är en beprövad metod och 
har tidigare använts i ljusrelaterade undersökningar. En nackdel kan ha varit att 
deltagarna inte riktigt förstod vartenda begrepp i BELUPP och inte kunnat svara på 
den pålitligt trots att de fick instruktioner upplästa innan. Enkäten för experimentet 
utfördes i pappersform för att undvika störningar från digitala skärmar. I enkäten 
kunde det ha funnits en begreppsförklaring som förtydligar betydelsen av orden då 
man upplevde att personer utan förkunskaper uppfattade orden annorlunda vilket kan 
ha påverkat resultatet. Med en begreppsförklaring hade alla haft samma förkunskaper 
kring orden vilket skulle ökat reliabiliteten. Deltagarna fick besvara enkäterna på egen 
hand vilket ökar trovärdigheten. 
 
Utformningen av den experimentella situationen var trovärdig då den utfördes på 
Fagerhult Retails Showroom som är utformad som en butik och används för att pröva 
olika belysningslösningar. Detta medgav att deltagarna kunde relatera till en 
butiksmiljö vilket ökade både validitet och reliabilitet när de besvarade enkäten.  
 



 

43 

Ljus och Rum (2010) har enbart en teoretisk grund till hur denna plats bör projekteras 
vilket sänker validiteten. Då en upplevd beskrivning av ett rum och hur det påverkas 
är ett komplext ämne. Wänström Lindh (2018) beskriver hur vi uppfattar ljusheten i 
ett rum och hur det är en kombination av ytfärger, ljusfärg, ljusfördelning, kontraster 
och skuggor i rummet samt att ögat har förmågan att kunna adaptera mängden ljus 
beroende på tiden vi spenderar i rummet. På så sätt kan tiden ha påverkat resultaten.  
 
Platsen där den experimentella situationen utfördes hade mörka ytfärger och tidigare 
studier så som studien av Häggström och Fridell Anter (2012) har visat att höga 
nivåer är mer accepterat i miljöer med mörkare färger än ljusa neutrala färger. När det 
gäller dagens butiker består de flesta av neutrala ljusa färger så som vit eller ljusare 
grå. De valda ljusscenerna för experimentet hade förmodligen upplevts annorlunda 
ifall vi utgått från ett neutralt ljust målat rum och man hade förmodligen sett en 
förändring i resultaten. Då vi ville återspegla de höga monotona ljusnivåerna som 
finns i dagens butiker i ljusscen 3 så påverkades resultaten av de mörka ytfärgerna i 
rummet. 
 
Vi avgränsade oss till att endast undersöka ljusnivån i butiker vilket var en nackdel då 
en stor del i butikerna är ljusets riktning, spridning och färgtemperatur. Ifall alla dessa 
aspekter hade undersökt hade en bättre helhetsbedömning skapats för 
butiksbelysningen. Det experimentella rummet hade mörka ytfärger vilket kan ha haft 
en negativ påverkan då de flesta butiker bestod av ljusa ytfärger och där finns det 
större risk för obehagsbländning vid högre ljusnivåer. Det ljus som infaller på en yta 
(belysningsstyrka) påverkar känslan, upplevelse och uppfattning av ett rum (Swedish 
Standards Institute, 2003) vilket stödjer det vanligtvis använda materialen och 
färgerna då ljusa ytterfärger reflekterar. Ljusscen 3 hade förmodligen upplevts ännu 
ljusare ifall ytfärgerna var ljusa vilket säkerligen hade visat andra resultat. Om 
experimentet hade utförts i en riktig butik med folk som var i rörelse runt omkring och 
med fler deltagare så hade det gett experimentet andra förutsättningar och säkerligen 
skapat ett starkare resultat. Dock kan det vart svårt att skapa lika förutsättningar för 
alla deltagare och bli en ännu mer komplex miljö då upplevelsen kommer att 
förändras beroende på mängden människor som rör sig i rummet.  
 
Även rangordningen på ljusscenerna kan ha haft en inverkan på deltagarnas svar samt 
tiden mellan varje ljusscen. Då människan är olika känsliga för ljus och att vi behöver 
olika mycket ljus kan det ha varit en effekt som påverkat svaren, som Nylén (2017) 
beskriver vårt ljusbehov av mängden ljus som påverkas av åldern visar att vi är i 
behov av olika mycket ljus, en 20 åring behöver hälften så mycket ljus som en 50 
åring. Detta kan ha varit en faktor som påverkat svaren och kanske ska man ha med 
denna aspekt och diskutera kring detta på ett djupare plan för att få ett starkare svar på 
frågeställningen. 
 
Vi borde ha haft fler deltagare i olika åldrar. Majoriteten av deltagarna var studenter 
troligtvis för att författarna var studenter samt att experimentet utfördes under vanlig 
arbetstid. Detta kan ha haft en påverkan på att det var få deltagare samt att 
anmälningarna om experimentet skickades ut med kort varsel. En bättre 
framförhållning av anmälningarna och experiment som kunde utföras under fler dagar 
och tillfällen hade nog ökat chanserna till att få fler deltagare. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 
I denna studie kan vi sammanfatta resultaten från experimentet som att deltagarna 
utsåg ljusscen 2 som den de föredrog och upplevde som mest behaglig. Det talar för 
att konsumenten vill ha ett mellanläge av ljusnivå utifrån det som SS:EN 12464-1 
rekommenderar och hur dagens butik ser ut. Det är många faktorer som påverkar hur 
man upplever en butik och dess visuella upplevelse. Förändringen av ljusnivån 
påverkade den visuella upplevelsen genom att den upplevdes mindre behaglig med en 
ljusnivå under 700lux samt över 700lux. Trots detta utfall fanns det inte någon 
signifikant skillnad mellan ljusscen 2 på 700lux och ljusscen 3 på 2700lux. Vid 
observationer av butiker kom vi fram till att högre ljusnivåer är mer behagligt i 
butiker med mörkare ytfärger då det absorberar ljuset och minskar risken för 
bländning från material och ytor. Studien hade få deltagare vilket vi drar en slutsats 
om att det kan ha påverkat resultatet till varför vi inte fick mer tydligare signifikanta 
skillnader mellan ljusscen 2 och ljusscen 3 eller att man enbart bara behöver 
undersöka en låg och en hög ljusnivå.  
 
Nedan följer vår slutsats i en samlad punktform samt att våra rekommendationer 
tydliggörs. 
 
Slutsatser: 

• Ljusnivån har en betydande påverkan på upplevelsen 
• Ljusnivån samspelar med andra aspekter så som material, utformning och färg. 
• Samspel mellan ljusnivå, fördelning och karaktär är det primära vid 

belysningsplanering. 
• Den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten påverkas negativt av 

höga ljusnivåer. 

Rekommendationer: 

• Planering av belysning i butiker bör situations anpassas efter storlek, färger, 
material, utformning, varumärke och känsla butiken vill bidra till. 

• Det ska ej finnas specifika krav angående belysningsstyrkan utan riktlinjer 
som ger stöd om vad och hur man bör gå tillväga. 

5.4 Vidare forskning 
Vidare forskning behövs på andra ljuskvaliteter så som färgtemperatur, spridning, 
färgåtergivning och dess påverkan på upplevelsen i butik. Även forskning om alla 
sinnen och hur dessa samspelar i uppfattningen om butiken. Framtida studier skulle 
kunna fördjupa sig i hur man kan förbättra rekommendationerna för en butiksmiljö 
och ta fram stöd som visar vilka faktorer man bör ta hänsyn till vid en 
belysningsplanering av en klädbutik.  
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Produktutveckling Ljusdesign 
 

Instruktion  
Det är möjligt att bedöma ljuset på ett stort antal sätt. Man kan ex tycka det är varmt eller 
kallt, mer eller mindre dämpat, mer eller mindre varierat.  
 
Detta dokument innehåller ett antal skattningsskalor, där du skall markera hur du upplever 
rummet du befinner dig i som en helhet.  
 
Här är ett exempel på en skattningsskala (kryssa i ditt svar). 
 

Starkt  ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐    Svagt 
 
 
 
 
Skalan har 7 steg. I exemplet innebär rutan längst till vänster att ordet ”starkt” stämmer bäst 
med hur du upplever ljuset, och rutan längst till höger innebär att ordet ”svagt” stämmer 
bäst med hur du upplever ljuset.  
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Produktutveckling Ljusdesign   
 
     

 
Experiment  
Ljusnivåer i butiksmiljö 
 
Detta examensarbete och experiment utförs av två studenter som läser tredje och sista året 
av sin kandidatexamen Produktutveckling Ljusdesign vid Jönköping University. 
 
Experimentet kommer gå ut på att bedöma hur du upplever 3 olika ljusnivåer i form av att 
fylla i en beprövad enkät av skattningsskalor med 7 steg, samt svara på vilken scen man 
föredrar och varför.  
 
Jag godkänner att mina uppgifter vid deltagande av experimentet ”Ljusnivåer i butiksmiljö” 
får användas för kommande studier till examensarbetet. 
 
Ja                                            Nej  
 
 
Ålder:  
 
Längd:  
 
Kön:                 Kvinna                                     Man  
 
 
Utbildning/Yrke: ___________________________________ 
 
 
 
 



 Jönköping University 
 

Produktutveckling Ljusdesign 
  

      Hur upplever du ljuset 
Markera med ett kryss i nedanstående skalor 

 
 

        Mörk  ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Ljust 
 

 Behagligt  ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Obehagligt 
 

Ofärgat ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Färgat 
 

Stark ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Svagt 
 

Utspritt ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Koncentrerat 
 

Varmt ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Kallt 
      
Ojämnt ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Jämnt 
       
Hårt ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Mjukt 
 
Diffust ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Fokuserat 
 
Naturligt ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Onaturligt 
 
Flimrande ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Flimmer fritt 

 
Klart  ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Murrigt  

 
Varierat ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Enformigt 

 
Milt ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Skarpt 

 
Bländande ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Avbländat 

 
Dämpat ☐      ☐      ☐     ☐      ☐     ☐  ☐ Lysande 

 
 
Beskriv hur du upplever belysningen med egna ord: 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 



  
[Skriv text] 

 
  

 
 
 
 Vilken ljusscen föredrog du (ringa in ditt alternativ)? 
 
Scen 1    Scen 2   Scen 3 
 
Varför föredrar du just den scenen? 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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APPENDIx
FÖRENKLAD VISUELL UTVÄRDERING  

ENKÄT ANVÄND I DAGSLJUSSKOLAN PÅ WHITE

Bilaga 2



51

VISUELL UTVÄRDERING - Butik 1

De fysikaliska egenskaperna hos ljuset som kan mätas och beräknas ger oss endast en begränsad beskrivning 
av förutsättningarna för synupplevelsen i ett rum. Något mätinstrument som efterliknar synsinnets komplexa 
arbetssätt finns ännu inte. För bedömningar som avser synsituationen i sin helhet vid planering och kontroll av 
belysning/ljus är vi därför hänvisade synsinnet som ”mätinstrument”.

Nedan följer ett förenklat underlag för visuell utvärdering av 7 grundbegrepp enligt Anders Lijefors. 
Uvärderingen syftar till att på ett metodiskt sätt analysera ljusets inverkan på rummet visuellt och i förlängningen 
att hitta gemesamma begrepp för att kunna kommunicera kring visuella aspekter av ljus och rum.
Försök att särskilja varje enskilt grundbegrepp ur den rumsliga heleheten och bedöm det på en graderad skala 
enligt nedan

LJUSNIVÅ – hur ljust eller mörkt det är i rummet
Med ljusnivå menas upplevelsen av om rummet som helhet är ljust eller mörkt. Bedömningen avser inte om du 
tycker att ljusnivån är bra eller dåligt. 

Ett mörkt rum Ett ljust rum

Kommentar:

LJUSFÖRDELNING– var det är mörkare resp. ljusare
Med ljusfördelning menas hur vi upplever att ljuset fördelar sig i ett rum. Var det är ljusare, var det är mörkare. 
En yta kan upplevas ljusare än omkringliggande ytor utan att för den skull vara belyst.  

Hur ser ljusfördelningen i rummet ut?

Mycket jämn fördelning Mycket stora skillnader

Kommentar:

SKUGGOR - var de faller och deras karaktär
Den övergripande upplevelsen av skuggornas verkan i rummet. Var i rummet uppträder skuggorna och vilken färg 
har de? Skuggornas ljushet, kontur och riktning. 

Präglas rummet av kontraster skapade av skuggor?

I mycket hög grad Inte alls

Kommentar: 



52

U P P LE V T OC H U P P M ÄT T - EN A RQ -R A P P O R T O M DAGS L J US

REFLEXER - var de finns och deras karaktär
Med reflexer avses ytspeglingar av ljuskällor eller andra ljusa ytor. Reflexer och blänk kan förekomma på alla 
ytor som inte är helt matta. De är beroende av betraktningsvinkeln och uppträder därför olika från olika platser i 
rummet. Observera var i rummet de uppträder och hur de förändras när du rör dig i rummet? 

Präglas rummet reflexer och blänk?

I mycket hög grad Inte alls 

Kommentar:

BLÄNDNING – var den finns och hur märkbar den är
Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår adaptera till.
Observera var i rummet upplevelsen av bländning uppkommer, hur märkbar den är och hur den förändras när 
du rör dig i rummet.

Störs du av bländning i rummet? 

I mycket hög grad Inte alls

Kommentar:

LJUSFÄRG - hur ljusets färgton i rummet uppfattas, varm, kall etc.
Ljusfärgen är den färg som man upplever hos ljuset självt i rummet. Ljusfärgen är inte detsamma som färgen 
på ljuskällan, inte heller på de ytfärger som vi kan uppfatta i rummet. Ljusfärgen är ett resultat av en upplevel-
semässig samverkan mellan rummets färger och dess ljus/belysning. 

Upplever du att ljuset har en enhetlig färg i rummet eller ser du tydliga skillnader? Upplevs ljusfärgen varm, 
neutral, kall eller har den en tydlig färg? 

Kommentar:

YTFÄRG - om de ser naturliga eller förvanskade ut
Ytfärg är färg sådan den ser ut på ytor och föremål. Den färgton som upplevs förknippad med ljuset i rummet 
bedöms separat som egenskapen ljusfärg. Vår naturliga referens för färgvärden är de vi ser i dagsljuset, med alla 
dess skiftningar. 

Vilket är ditt allmänna intryck av rummets färger? Präglas det av tydliga kontraster mellan olika ytfärger? Om du 
försöker bortse från färgskillnader orsakade av ljuset, vilka färger uppfattar du då att rummets ytor har? Upplevs 
färgerna som naturliga eller förvanskade? 
Kommentar:



 

Littra Armatur Egenskaper Antal  

P1 

 

Fagerhult Ligne Opal 
Module 2244 mm  
StartSingle  
LED 
4264lm 
835 
34W 
Art.No: 34771 
DALI 
Montage: öfg 3500mm 

3 

P2 

 

Fagerhult Ligne Opal 
Module 2240 mm  
StartSingle  
LED 
4264lm 
835 
34W 
Art.No: 34774 
DALI 
Montage: öfg 3500mm 

13 

P3 

 

Fagerhult Ligne Opal 
Module 1121 mm  
StartSingle  
LED  
2138lm 
835 
17W 
Art.No: 34773 
DALI 
Montage: öfg 3500mm 

1 

S1  
 
 

 

Fagerhult Retail Touch Mini 
3 Phase track spotlight 
LED  
2579lm 
Spot reflector 
930 
24W 
Art.No: 51821 
DALI-don Casambi 
Montage: öfg 3500mm 

53 

S2  
 
 

 

Fagerhult Retail Touch Mini 
3 Phase track spotlight 
LED  
2480lm 
Flood reflector 
930 
24W 
Art.No: 51825 
DALI-don Casambi 
Montage: öfg 3500mm 

53 
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Scen 1_ Deltagare Mörkt-Ljus Obehagligt-BehagligtOfärgat-färgat Svagt-Starkt Utspritt-Koncentrerat Vamrt-Kallt Ojämnt-Jämnt Hårt-Mjukt Diffust-Fokuserat Naturligt- Onaturligt Flimrande-Flimmerfritt Murrigt-klart Enformigt-Varierat Milt-Skarpt Bländande-Avbländat Dämpat- Lysande

ST1-KG1L28 4 7 2 3 1 5 5 6 1 1 7 6 4 2 6 5

ST2-KG1L28 4 6 1 4 2 4 5 5 4 3 7 4 6 3 5 3

ST3-KG1L27 4 5 1 3 4 5 2 2 3 5 7 6 5 4 2 4

ST4-MG1S23 5 6 2 4 3 5 5 6 3 2 7 5 6 2 7 2

ST5-MG1S25 5 4 4 6 4 6 2 3 2 5 5 5 3 4 5 4

ST6-MG1-29 5 5 2 6 3 5 5 2 3 5 7 6 3 5 2 5

ST7-KG1L37 3 6 3 3 2 4 6 6 2 4 7 2 2 2 7 2

ST8-KG1S34 4 7 3 4 3 4 2 4 3 3 4 5 3 2 3 2

ST9-KG1-23 4 6 5 5 2 6 2 5 4 6 2 4 5 4 5 4

ST10-KG1-61 3 7 5 4 3 2 6 6 3 4 6 4 4 1 6 1

ST11-KG1-36 5 3 1 6 1 5 5 2 2 5 3 6 2 4 2 5

ST12-KG1L27 3 6 3 4 3 3 2 5 3 3 6 3 7 2 3 2

ST13-KG2M22 1 4 1 7 1 7 7 1 1 3 4 1 1 1 5 1

ST14-MG2S23 2 4 3 3 3 5 4 5 2 5 6 4 4 2 6 1

ST15-MG2S23 2 3 2 3 2 2 4 7 2 4 5 3 2 2 7 2

ST16-KG2M23 2 6 3 4 3 5 4 4 4 2 5 5 4 2 4 2

Mean 3,5 5,3125 2,5625 4,3125 2,5 4,5625 4,125 4,3125 2,625 3,75 5,5 4,3125 3,8125 2,625 4,6875 2,8125

SD 1,264911064 1,309520427 1,273221799 1,260890063 0,935414347 1,321398407 1,615355998 1,75779514 0,927024811 1,346291202 1,541103501 1,445629188 1,628601778 1,1659224 1,757795139 1,423848219

Scen 2_ Deltagare Mörkt-Ljus Obehagligt-BehagligtOfärgat-färgat Svagt-Starkt Utspritt-Koncentrerat Vamrt-Kallt Ojämnt-Jämnt Hårt-Mjukt Diffust-Fokuserat Naturligt- Onaturligt Flimrande-Flimmerfritt Murrigt-klart Enformigt-Varierat Milt-Skarpt Bländande-Avbländat Dämpat- Lysande

ST1-KG1 7 5 2 7 1 6 5 3 5 2 7 7 5 5 6 7

ST2-KG1 6 6 1 6 3 4 6 3 6 2 7 7 6 5 3 6

ST3-KG1 5 6 1 6 4 4 4 3 4 2 7 5 4 5 4 4

ST4-MG1 6 4 2 6 6 6 4 2 6 5 4 7 4 6 3 7

ST5-MG1 6 2 2 7 1 6 5 3 1 5 5 6 2 5 2 5

ST6-MG1 6 6 3 4 2 3 7 6 1 2 5 3 6 1 6 4

ST7-KG1 6 4 2 5 2 5 6 2 4 2 7 6 2 4 3 6

ST8-KG1 6 6 4 4 3 5 5 2 5 4 6 7 6 4 3 3

ST9-KG1 7 4 6 6 4 2 6 3 4 3 2 5 4 5 3 5

ST10-KG1 6 3 3 5 7 4 6 3 6 2 6 7 2 3 4 5

ST11-KG1 6 2 3 7 5 4 6 2 7 6 2 7 2 7 1 7

ST12-KG1 7 6 6 6 3 3 3 3 6 2 7 7 5 6 6 6

ST13-KG2 7 7 7 6 1 1 7 1 7 2 7 7 6 5 4 5

ST14-MG2 5 6 3 6 5 1 5 3 5 1 6 7 5 2 5 5

ST15-MG2 7 4 3 6 5 5 6 1 6 6 4 6 3 6 3 7

ST16-KG2 5 7 5 5 2 1 6 3 4 2 6 7 3 1 5 5

Mean 6,125 4,875 3,3125 5,75 3,375 3,75 5,4375 2,6875 4,8125 3 5,5 6,3125 4,0625 4,375 3,8125 5,4375

SD 0,718795288 1,576190027 1,757795139 0,901387819 1,798436821 1,71391365 1,058817147 1,10219951 1,739926363 1,58113883 1,658312395 1,102199506 1,519405723 1,7275344 1,423848219 1,170937125

Scen 3_ Deltagare Mörkt-Ljus Obehagligt-BehagligtOfärgat-färgat Svagt-Starkt Utspritt-Koncentrerat Vamrt-Kallt Ojämnt-Jämnt Hårt-Mjukt Diffust-Fokuserat Naturligt- Onaturligt Flimrande-Flimmerfritt Murrigt-klart Enformigt-Varierat Milt-Skarpt Bländande-Avbländat Dämpat- Lysande

ST1-KG1 7 4 1 7 5 6 4 3 2 2 7 7 5 7 4 7

ST2-KG1 7 6 1 6 3 4 3 4 6 2 7 7 6 6 3 6

ST3-KG1 7 1 7 7 4 7 7 7 4 7 7 6 1 4 4 7

ST4-MG1 7 4 5 7 4 3 5 2 7 6 4 7 2 6 6 6

ST5-MG1 7 2 2 7 1 7 7 2 2 6 5 6 2 6 1 7

ST6-MG1 7 5 5 7 6 2 2 2 7 6 6 7 1 7 2 7

ST7-KG1 7 3 4 7 1 5 4 1 4 5 7 7 4 6 3 7

ST8-KG1 6 5 5 7 1 5 5 3 5 2 6 7 5 6 3 6

ST9-KG1 7 3 4 7 2 4 2 2 5 4 4 7 4 6 2 7

ST10-KG1 6 2 1 7 1 6 6 1 7 7 7 7 2 6 2 6

ST11-KG1 7 7 6 7 7 2 7 6 6 1 7 7 6 2 5 2

ST12-KG1 7 5 7 7 6 5 3 3 6 5 7 7 5 6 6 7

ST13-KG2 4 4 6 5 4 2 1 3 4 3 6 7 7 6 4 2

ST14-MG2 4 6 6 5 3 3 3 4 4 2 5 6 3 2 6 4

ST15-MG2 5 7 5 5 1 3 4 4 4 1 4 6 6 2 6 5

ST16-KG2 5 6 4 6 2 5 2 2 5 5 6 7 6 5 2 6

Mean 6,25 4,375 4,3125 6,5 3,1875 4,3125 4,0625 3,0625 4,875 4 5,9375 6,75 4,0625 5,1875 3,6875 5,75

SD 1,125462868 1,763341997 1,99119154 0,790569415 1,975435079 1,647678291 1,886423534 1,59956049 1,536025716 2,061552813 1,143937826 0,433012702 1,919269067 1,6665365 1,647678291 1,639359631
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Deltagare Scen Besrivning av hur deltagarna upplevde belysningen i scenerna

Scen 1 Behaglig miljö att vistas i men lite väl lågt ljus för att shoppa i.
1 Scen 2 Lite för starkt ljus men sakerna/detaljerna synd tydligt

Scen 3 Väldigt ljust, jobbigt att befinna sig i

Scen 1 lite grå dassigt, inte speciellt mycket ljus på produkterna
2 Scen 2 Upplevs mer passande i butiksmiljö än ljusscen 1, kan vara pga vana, produkterna framträder mer

Scen 3 Väldigt bländande i vissa blickriktningar, upplevs som klassisk butiksbelysning

Scen 1 Väldigt skuggit och mörkt för en butiksmiljö
3 Scen 2 jämn belysning, många skuggor

Scen 3 ljust och obehagligt

Scen 1 Behaglig, väldigt avslappnad belysning
4 Scen 2 Passande ljus för kortare vistelser

Scen 3 Hårt och påträngande ljus

Scen 1 Behagligt ljus men inte passande för butik
5 Scen 2 För ljust

Scen 3 Obehaglig och alldeles för ljus

Scen 1 Behagligt upplyst miljö
6 Scen 2 Ljust men behaglig för en butiksmiljö

Scen 3 Starkt upplyst med bländande effekt

Scen 1 Varierat ljus men lite för mörkt för en butik men mysig belysning
7 Scen 2 Man ser produktern okej, men behövs lite mer variation i ljuset

Scen 3 Ljust och fräckt, bra fokus på produkterna

Scen 1 Behagligt belyst men inte någon effekt på produkterna men funkar
8 Scen 2 Bättre punktbelyst, klarare ljus

Scen 3 Skarpt nästan lite bländande

Scen 1 koncentrerat på väggarna, mycket skuggor
9 Scen 2 Mer livfullt belyst, behaglig ljusfärg

Scen 3 Väldigt ljust, känns rörigt då de r fokus på allt och för jämn belyst i rummet

Scen 1 Behagligt, lite mysigt
10 Scen 2 Lite mer ljus men fortfarande kontraster i rummet

Scen 3 Lite för ljust och tråkigt

Scen 1 Ljus miljö, inga intressant nivåer i belysningen
11 Scen 2 För ljus men lite lugnare känsla och mer färgat samt behagligt

Scen 3 Alldelles för ljust för min smak
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Scen 1 För svagt för att vara i en butiksmiljö, behövs mer fokus på produkterna
12 Scen 2 En bra nivå för butiksbelysning, kanske lite för jämnt

Scen 3 Väldigt ljus och för jämn belysning

Scen 1 Ingen bra butiksbelysning
13 Scen 2 Behagligt för en butik

Scen 3 Ljuset upplevs tröttande

Scen 1 För svagt ljust, man blir trött
14 Scen 2 Bra och behaglig belysning, den är stark och varm

Scen 3 Ljust och bra

Scen 1 Mörkt och avbländat, men ingen bra butiksbelysning
15 Scen 2 Ljust och stark belysning

Scen 3 Väldigt klart ljust

Scen 1 Föredrar lite ljusare butiksmiljöer, men behagligt för ögonen
16 Scen 2 Ljuset kändes väldigt behagligt och naturlig

Scen 3 Belysningen är väldigt stark, man blev väldigt trött i ögonen
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