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Abstract 

 

 

This thesis aims to be a part of the research of new ways to light indoor 
environments. We investigate what difference a projected light figure affects 
people’s spatial experience versus a painted figure of the same color and shape. 
 
In order to single out the figure that we wanted to use for the investigation we 
conducted a pilot study where we sat down and discussed different figures that we 
projected against a wall. The figure chosen was by us associated with crowns of 
trees. Thereafter, a small survey was made to see if more people shared our 
expected associations. The results showed that this was correct.  
 
26 people took part in the main investigation. Two identical rooms were built 
up. The difference was that one room had a projected light figure on the wall and 
the second room had a painted figure on the corresponding wall. Half of the 
participant’s walked into the room with the painted figure first and the other half 
went into the room with the projected light figure first. In the first room they 
were asked to fill out a simple survey with given responses concerning the 
readability in the room. The purpose of this survey was to make the participant’s 
not to deliberately turn their attention to the figure. In the second room the 
participant’s went into they were asked to answer another survey in which they 
had the chance to put their own words on their experiences, and compare the 
rooms to each other. 
 

The room in which the participant’s spent most time and got the chance to reflect 
over their impressions was the room which they preferred. The results show that 
we cannot see any clear differences in spatial experience in this particular 
study. The descriptions of spatial experience of both rooms are similar to each 
other to a large extent. During the reflection phase of the investigation it emerged 
that the figures were not visually comparable which could have damaged the 
results. This was however not the case because the figures did not seem to matter 
in the participant’s impressions of the rooms.   
 
 
 
 
 
 
 

Key words 
Spatial experience, projected light, comparison, figure, investigation, lighting, 
room. 
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Sammanfattning 

 
 
Den här uppsatsen är avsedd att utgöra en del i forskningen kring nya sätt att 
ljussätta i inomhusmiljöer. Syftet med undersökningen var att se vilken skillnad en 
projicerad ljusfigur gör för människors rumsupplevelse i jämförelse med en 
likadan målad figur. 
 
För att välja ut motiv till figuren genomförde vi en pilotstudie där vi själva 
diskuterade olika figurer som vi projicerade mot en vägg. Den figur som valdes 
associerade vi med en trädkrona. Därefter genomfördes en mindre 
enkätundersökning för att se om fler personer delade våra associationer. 
Tillräckligt många beskrev samma eller liknande associationer till figuren för att gå 
vidare med. 
 
Under huvudundersökningen deltog 26 personer. Två likadana rum byggdes upp. 
Skillnaderna var att det ena rummet hade en projicerad figur på väggen och det 
andra rummet hade en målad figur på motsvarande vägg, samt att rummet med 
den projicerade figuren var lite mindre. Hälften av deltagarna gick in i rummet 
med den målade figuren först och hälften gick in i rummet med den projicerade 
figuren. I rummet deltagarna gick in i först fick de svara på en enkät med några 
enkla frågor med fördefinierade svarsalternativ angående läsbarheten i rummet. 
Detta var för att deltagarna inte skulle rikta all sin uppmärksamhet mot figuren. I 
andra rummet deltagarna gick in i fick de svara på en enkät där de själva fick 
chansen att sätta ord på sina upplevelser och jämföra de båda rummen mot 
varandra.  
 
Rummet som deltagarna spenderade längst tid i och fick reflektera över sina 
intryck var det de föredrog, alltså det andra rummet. Figuren upplevdes inte som 
mer positiv i något av rummen, men det var uppenbart att den projicerade figuren 
drog mer uppmärksamhet till sig. Under diskussionsfasen uppdagades att figurerna 
som använts i undersökningen inte var visuellt jämförbara vilket kunde ha skadat 
resultatet. Detta var dock inte fallet eftersom figurerna i den här undersökningen 
inte verkade spela så stor roll för deltagarnas intryck av rummen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyckelord 
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1 Inledning  

Ljusbranschen är något som utvecklas i snabb takt. Ny teknik tillkommer vilket 
gör att vårt arbetssätt behöver förändras. Vi kan se en ökad medvetenhet inom 
ljus och belysning, vilket breddar marknaden. Även forskning inom området har 
under 2000-talet varit aktiv på ett sätt som vi inte har sett tidigare.  
 
Olika ljussättningar kan framkalla känslor, minnen och sinnesstämningar och 
kanske går det att identifiera de sätt ljuset påverkar oss. Om detta skulle vara 
möjligt skulle man kunna skapa personligt anpassade rum som talar till personen 
som befinner sig i rummet för tillfället. Tänk exempelvis att man är inlagd på 
sjukhus och kan anpassa sitt rum efter sina egna önskemål, eller att man i en 
hemmiljö kan skapa olika stämningar i rummet med ett knapptryck. I dagsläget är 
forskningen kring rumsupplevelser begränsad. Kanske kan man använda teknik 
som finns idag på nya och spännande vis. Vi vill vara en del av denna forskning då 
vi tror att det finns outforskade möjligheter inom ljussättning som kan förändra 
människors upplevelser av rum. 
 
Hur olika former av ljus påverkar våra upplevelser, det är frågan som driver oss. 
 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Genom utbildning i Ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping har vi kommit 
i kontakt med ljussättning som sätter människan i centrum. Detta innebär att man 
tar hänsyn till hur människan biologiskt och psykologiskt påverkas av ljus. Vi har 
bakgrund inom ljussättning av event (butik, museum, film), samt ljussättning av 
inom och utomhusmiljöer. Våra inriktningar ger oss olika tankebanor kring 
ljussättning, då tekniken skiljer sig åt. En fast installation kräver mer ur ett 
funktionsanpassat perspektiv, det vill säga att ta hänsyn till energiåtgång, livslängd 
och miljöanpassning. Inom eventbranchen är man oftare ute efter att skapa en 
upplevelse. Man använder sig till exempel av färgat, projicerat och rörligt ljus. 
 
Med denna bakgrund började vi fundera på varför man inte använder vissa av 
teknikerna inom event i större utsträckning inom fasta installationer. Vi blev 
speciellt intresserade av projicerat ljus, som vi har sett används för att projicera 
exempelvis ytdekorationer och loggor på museum och teater. Mer sällan ser vi det 
i hemmiljö eller offentliga miljöer så som kontor, caféer och butiker. Vi tror att det 
finns potential i att göra sådana miljöer mer intressanta och att bidra till en önskad 
atmosfär.  
 
Fördelarna och potentialen med projicerade ljusfigurer är många och 
utvecklingsmöjligheterna outforskade. Man kan till exempel tänka sig att man i en 
hemmiljö vill anpassa väggdekoration efter humör eller tillfälle. Detta kan då göras 
genom att byta projicerat motiv. Denna flexibilitet har inte en målad tavla eller en 
målad väggdekoration. 
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Eftersom vi vet att dessa möjligheter finns anser vi att det är viktigt att få en 
förståelse för hur figurer skapade av ljus påverkar människans upplevelse av ett 
rum. Hur skiljer sig upplevelsen från en målad figur? Problemet är att det fattas 
kunskap om detta. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om människor upplever skillnader mellan en projicerad 
ljusfigur och en likadan målad figur mot en vägg och hur sådana ljusfigurer 
eventuellt påverkar intrycket av rummet. 
 

1. Kan vi se skillnader i deltagarnas upplevelse av ett rum där det projiceras 
en figur mot en vägg gentemot ett rum där en likadan figur målas? 
 

2. Hur uttrycker deltagarna sitt intryck av rummen?  
 

3. Uttrycker deltagarna sina upplevelser på liknande sätt? 
 

Vi utgår från antagandet att projicerade ljusfigurer ger en annorlunda upplevelse 
av rummet än målade figurer. Vi tror att detta delvis kan bero på att det är sällsynt 
med projektion i inomhusmiljöer men också att en projicerad ljusfigur har unika 
egenskaper i form av flexibilitet och synlighet. 

 
 

1.3 Avgränsningar 

Utifrån syfte och frågeställningar har följande avgränsningar gjorts: 
 

 I denna undersökning används endast en figur för att studera skillnaden 
mellan projicerad och målad figurs påverkan på upplevelsen av ett rum. 
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1.4 Disposition 

Arbetet inleds med en ordlista över relevanta termer för det här arbetet. Sedan 
kommer den teoretiska bakgrund vi har valt att använda, det vill säga litteratur 
som ligger till grund för undersökningen. Ordlistan och litteraturen har som syfte 
att ge en förståelse för och inblick i vad som behandlas i arbetet.  
 
I den efterföljande metoddelen sammanfattas den pilotstudie som genomfördes 
och huvudundersökningen förklaras steg för steg. I resultatdelen presenteras den 
data som har samlats in i huvudundersökningen på ett överskådligt sätt. Efter 
resultatdelen kommer de analyserande avsnitten där resultaten tolkas. I 
diskussionsavsnittet diskuteras de tolkade resultaten och hur väl vi genom våra 
metoder har besvarat våra frågeställningar. Slutligen redogör vi för de slutsatser vi 
kan dra utifrån resultaten och vad som är intressant att ta med i vidare studier 
inom ämnet. 
 
Efter rapportens huvuddelar finns tillhörande bilagor. 
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1.5 Ordlista  

Armatur - den del av en lampa som innehåller elektroniska komponenter, 
reflektor och eventuella avskärmningar. 

Bländning - ljushetskontraster som blir för stora för näthinnan (Liljefors, 2000).  

Belysningsstyrka - mängden ljus som träffar en yta.  

Elektromagnetisk strålning - vågrörelser av energi. Vi kallar dessa rörelser för 
olika saker beroende på våglängdsområdet. Våglängder mellan 380-780nm är det 
vi kallar för synligt ljus vilket kan uppfattas av vårt synsinne (Liljefors, 2000). 

Färgfilter – Värmetåliga filter i polyester eller polykarbonat som släpper igenom 
valda våglängder av elektromagnetisk strålning i avsikt att förändra ljusets 
kulörton. 

Färgförvanskning – ju mer ljusstrålningen avviker från ett kontinuerligt 
spektrum desto större färgförvanskningar upplever vi, det vill säga hur nära vi 
upplever att färgen är sin ”riktiga” färg (Liljefors, 2000). 

Färgtemperatur - ett mått på ljusfärg som anges i enheten Kelvin(K). Ju lägre 
Kelvingrad desto varmare upplever vi ljuset. En vanlig glödlampa har 2700K 
vilket ofta refereras som ”varm”. ”Kallt” ljus brukar man prata om vid 4000K och 
uppåt (Liljefors, 2000). 

Färgsymbolik - den uppfattning vi har av färgers betydelse. Dessa kan variera 
kraftigt mellan kulturer och individer. 

Färgåtergivningsförmåga - ljusstrålningens spektrala sammansättning från en 
ljuskälla avgör färgåtergivningsförmågan och påverkar hur vi upplever att 
ljuskällan återger omgivningens färger (Liljefors, 2000). 

Gobo – oftast perforerad plåt. Denna placeras framför ljuskällan i speciella 
strålkastare för att ge ett projicerat motiv. 

Halogenlampa - en typ av glödljus. Lamporna innehåller halogengas och håller 
mellan 2 - 4 gånger längre än traditionella glödlampor som har en livslängd på 
ungefär 1000 timmar (Ejhed et al. 2011). 

Högtrycksnatriumlampa - en typ av urladdningsljus. Ljuskällan har lång 
livslängd och används ofta i miljöer där det är svårt att byta ljuskälla såsom 
motorvägar och parkeringar med höga stolparmaturer (Ejhed et al. 2011).  

Kontinuerligt spektrum - ljusstrålning som innehåller en obruten följd av 
våglängder. Sådan ljusstrålning kan återge alla de kulörer som det mänskliga ögat 
kan uppfatta. Den mest kända ljuskällan med ett kontinuerligt spektrum är solen 
(Liljefors, 2000). 

Ljusstrålning - elektromagnetisk strålning inom 380nm till och med 780nm. 
Benämns som det fysikaliska ljus som synsinnet stimuleras av (Liljefors, 2000). 

Nanometer - måttenhet på de elektromagnetiska vågornas frekvens (Liljefors, 
2000). 
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NCS - står för ”natural color system” och är ett internationellt system för 
identifiering av färg och dess beteckning. 

Reflexion - en spegling av ljus som ter sig olika beroende på reflexionsytans 
egenskaper (Liljefors, 2000). 

Spade - en metallplatta med handtag som används för att skärma av ljus från en 
armatur.  

Spektralfördelning - beskriver en ljuskällas effekt i olika våglängder i spektrumet 
(Liljefors, 2000).   

Ytfärg - den visuellt uppfattade kulörtonen och nyansen som en yta har.  
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2 Teoretisk bakgrund 

 
Syftet med avsnittet teoretisk bakgrund är att skapa förståelse för den grund som 
undersökningen bygger på. Detta innefattar kunskap om synsinnets funktion och 
hur människor tolkar information som tas in via synsinnet, samt hur människor 
upplever rum. Senare i avsnittet tar vi även upp belysningsteknik. 
 
 

2.1 Syn och ljus 

Vår undersökning bygger på kunskap om vår förmåga att se rum och detaljer, 
därför är det viktigt att läsaren får förståelse för hur vårt synsinne fungerar, vad 
det består av samt hur man med hjälp av ljuset påverkar rumsupplevelsen. 
 

2.1.1 Synsinnet och synprocessen 

Synen ger oss möjlighet att tolka världen visuellt. Det är det sinne som ger absolut 
mest information att ta hänsyn till för hjärnan, cirka 80 procent (Liljefors, 2000). 
När detta samordnas med våra andra sinnen kan vi skapa en helhetsupplevelse, ett 
rum. 
 
Synprocessen inleds med att vår näthinna träffas av elektromagnetisk strålning, 
som består av fotoner som kan ha olika våglängd. (Granit, 1967, Liljefors, 2000). 
Dessa våglängder går att placera i ett 
diagram, där de mäts i nanometer. 
Vi ser vågorna som befinner sig 
inom 380 och 780 nanometer (Se 
figur 1). Vågorna ger oss 
information om ytors egenskaper i 
ljus och färg. Kortvågig strålning 
uppfattas som rött och gult, medan 
långvågig strålning uppfattas som 
lila och blått.  
 
Det är informationen i denna strålning som gör att ögat kan tolka 
kontrastskillnader i ljus och färg, vilket är grunden till vårt seende. Enligt Liljefors 
finns tre olika sorters gränser som kontraster kan ha. Dessa är: Skarp gräns, oskarp 
gräns och en ljushetsgradient. Ögat tolkar dessa gränser genom att syncellerna i 
ögat arbetar parvis. Om en syncell får in information för en viss skillnad i färg eller 
ljus och syncellen bredvid får in annan information kommer skillnaden mellan 
denna information tolkas som en olikhet, vilket ger en kontrastskillnad som 
hjärnan i sin tur kan bearbeta till en bild.  
 
Ögat har två olika sorters synceller, tappar och stavar (Liljefors, 2000). Stavarna 
registrerar enbart ljushetsskillnader i synfältet. Detta lägger grunden för vår 

Figur 1. Vi ser elektromagnetisk strålning som befinner sig 

inom 380-780 nanometer. (Ejhed et al. 2011) 
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förmåga att se ljuskontraster i omgivningen. För att kunna se färgkontraster måste 
vi även kunna registrera den spektrala sammansättningen i vågorna. Detta görs via 
tapparna som var och en har tre typer av receptorer som är känsliga för en speciell 
elektromagnetisk våglängd (Granit, 1967). När en våg träffar receptorerna plockar 
den receptor som kan tolka just den våglängden fram informationen i vågen (se 
figur 1). Vi ser en färg. Som tidigare förklarat avgör vågornas längd vilken färg 
man ser. 
 
Det finns två typer av seende, det centrala och det perifera seendet. Liljefors 
(2000) benämner dessa som detalj– och omgivningsseende. Omgivningsseendet 
ger oss möjlighet att tolka rummet omkring oss. Genom att se omgivningen och 
tolka dess utseende kan vi bestämma vår position i rummet. Omgivningsseendet 
är beroende av mjuka kontrastskillnader för att kunna bestämma djup och former 
i rummet. Detta beror på att det inte kan förmedla tydliga detaljer. Ca 5 miljoner 
tappar och stavar används för att tolka omgivningen och det är stavarna som har 
störst del i denna tolkning. 
 
Detaljseendet går via den gula fläcken och har ett avgränsat synfält som motsvarar 
en tumnagels storlek på en armlängds avstånd. Anledningen till att bilden man får 
i den gula fläcken är mer detaljerad än omgivningsseendet beror på att den gula 
fläcken består av 1 miljon tappar som trängs på en mycket liten yta. Detta innebär 
att den gula fläcken kan se kontrastskillnader som är betydligt mindre och skarpare 
än vad omgivningsseendet klarar av. 
 
De två olika synsätten är beroende av varandra för att ge information om 
omgivningen. Vi upplever inte skillnaderna mellan dem, utan uppfattar 
omgivningen som relativt skarp hela tiden (Liljefors, 2000). Detta beror på 
ögonens snabba förflyttning över hela synfältet och hjärnans kapacitet att tolka 
denna information. 
 

2.1.2 Att se färg 

Med ljuset kan man förändra ytfärger och deras visuella utseende (Billger, 2006). 
Detta gör självklart att ljuset har en viktig del i hur ett rum upplevs.  
 
Hur bra en ytfärg kommer att uppfattas i ett visst ljus beror delvis på hur 
ljuskällans spektrala sammansättning ser ut, alltså hur bra den kan återge färgens 
kulör och nyans. Detta kallas färgåtergivningsförmåga och mäts i rendering 
average (Ra), vilket går från 0 – 100. Om en ljuskälla har ett lågt Ra-värde kan det 
uppstå färgförvanskningar (Liljefors, 2000).  
 
Lågtrycksnatriumlampa är exempel på en ljuskälla som ger stor färgförvanskning. 
Den kan enbart ta fram oranga färger, vilket i sin tur leder till ett mycket lågt Ra-
värde, Ra 20. Halogenlampan kan däremot plocka fram alla färger på hela 
spektrumet, vilket ger ett Ra-värde på 100. 
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Hur en färg upplevs beror också på vilken 
färgtemperatur ljuskällan har. Detta mäts i kelvin 
och kan variera mycket mellan olika ljuskällor 
(Billger, 2006). Dagsljuset har en temperatur på 
5000 kelvin eller mer, vilket gör det till en kall 
ljuskälla. I och med detta är den bra på att lyfta 
fram kallare färger, det vill säga blå och grön. En 
vanlig halogenlampa har en temperatur på ca 
3000 kelvin, vilket är en varm färgtemperatur. I 
detta ljus kommer gul och röd istället lyftas fram 
bättre, alltså varmare färger.  
 
I till exempel lysrör är det inte det naturliga 
glödljuset som ger temperaturen på ljuskällan, 
utan man applicerar istället lyspulver på insidan av 
glaset som har olika egenskaper och bestämmer 
färgtemperaturen och ra-värdet. Därför visar man 
vilka färger som plockas fram i form av pelare (se 
figur 2).  
 
Generellt för alla ljuskällor kan man säga att ju 
lägre kelvingrad, desto bättre framstår varma 
färger och ju högre kelvingrad, desto bättre 
framstår kalla färger (Billger, 2006). 
 
 
 

  

Figur 2. Olika ljuskällor har olika spektral 

fördelning. Dagsljus och Halogen har ett 
kontinuerligt spektrum och kan plocka upp 

alla färger (Ra 100). Däremot är de olika 

bra på att plocka fram kalla och varma 
färger i egenskap av sin färgtemperatur, 

vilket linjerna visar.  

 

Lyspulvrets egenskaper på insidan av 
lysröret bestämmer Ra-värde, samt 

färgtemperatur. De högsta topparna på 

bilden är de färger som detta lysrör är bäst 

på att återge. (Ejhed et al. 2011) 
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2.2 Den visuella upplevelsen av rum 

Det finns flera aspekter som påverkar rumsupplevelsen. Ofta är det svårt att 
koppla en bestämd känsla i ett rum till någon speciell del av rummet. Det är en 
helhetsupplevelse som ger oss vårt specifika intryck av ett rum. Här försöker vi ge 
en förståelse för några av de aspekter som styr det helhetsintrycket. 

 

2.2.1 Rumsintryck 

Rumsintryck bygger på ett antal olika element (Liljefors, 2000). Dessa element är 
rummets utformning, former på objekt i rummet, yta/textur, färg och ljus. 
Rumsintrycket är en helhet, för att lättare kunna analysera detta kan vi dela upp 
det i två delar. Hur vi uppfattar rummets atmosfär och hur väl vi ser det vi vill se.  
 
Rum är inte alltid något som består av golv, väggar och tak. Rum och rumslighet 
kan vi finna i såväl inomhusmiljöer som utomhusmiljöer. Upplevelsen av rum 
bygger bland annat på vår upplevelse av volym, rymd, avstånd och proportioner. 
Vi upplever enskilda rum men även rumssekvenser vilket innebär att vi ser rum i 
förhållande till varandra. 
 
Ett rums atmosfär bestäms av många olika komponenter. Några kommer vi att 
behandla senare i avsnittet. Atmosfär är ett abstrakt begrepp och är något som 
med säkerhet har olika betydelse för olika människor. Det man kan enas om är att 
bryta ner och identifiera de delar som spelar roll för vår helhetsupplevelse.  
 

2.2.2 Delar som gör en helhet 

Liljefors (2000) beskriver två olika nivåer av begrepp för hur vi kan dela in det 
som skapar vår helhetsupplevelse av rum. Det finns väldigt mycket att berätta om 
var och ett av dessa begrepp. Här nämner vi dem bara för att på så sätt redovisa 
en del av vad som spelar stor roll för helhetsupplevelsen av rum. Den första nivån 
beskriver: 
 

 Rumslighet – hur vi uppfattar ett rums proportioner och gränser. 

 Atmosfär – vilka känslor och vilken stämning rummet ger. 

 Synbarhet – hur väl det går att se detaljer. 

 Form – formen på rummet och dess innehåll. 

 Yta/textur – den textur som alla ytor i ett rum har. Texturen ger ytorna och 
rummet karaktär.  

 Färg – ytfärger i rummet. 

 Ljus – kan vara alla typer av ljuskontraster och ljuskällor. 
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Hur rummet är uppbyggt påverkar hur vi upplever ljusets karaktär och ljusets 
karaktär påverkar hur vi upplever rummet. Ljuset spelar mycket stor roll för hur vi 
upplever rum och dess innehåll. Liljefors (2000) beskriver i andra nivån sju 
egenskaper hos ljus som han kallar ”sju grundbegrepp”. 
 

 Ljusnivå – Hur ljust eller mörkt upplevs rummet? Detta beror på 
rumsytornas reflektans, generell belysningsstyrka, samt den färgtemperatur 
belysningen har. Dessa egenskaper påverkar alla sju grundbegrepp. 

 Ljusfördelning – Var i rummet är det mörkare respektive ljusare? Detta 
påverkas av ljuskällans placering och egenskaper, samt utformning av 
reflektor i armaturen.  

 Skuggor – Var i rummet kan vi se skuggor och hur upplevs deras karaktär? 
Detta påverkas av avståndet mellan ljuskälla och skuggivande föremål, samt 
ljuskällans egenskaper. 

 Reflexer - Var i rummet kan vi se reflexioner och hur upplevs deras 
karaktär? Detta beror på ljuskällans storlek, läge och egenskaper samt olika 
ytors reflektans och glans. Även ögats position i förhållande till 
reflekterande yta och ljuskälla spelar in. 

 Bländning – Var i rummet blir vi bländade och i vilken grad är bländningen 
märkbar? Detta påverkas av den bländande ytans läge och utbredning i 
förhållande till ögats synfält, men även skillnader i ljusnivå mellan olika 
delar i synfältet. 

 Ljusfärg – Hur upplevs ljusets färgton? Detta beror på ljusstrålningens 
färgtemperatur, ljusfördelningen, bländning samt ytfärgen på väggar och 
inredning. 

 Ytfärger – Upplevs ytfärgerna i rummet naturliga eller förvanskade? Detta 
beror på ytans reflektionsegenskaper och textur, ljusets spektrala 
sammansättning, ljusstrålningens riktning samt den samverkan som finns 
mellan olikfärgade ytor. 

 
Dessa är några få aspekter av vad som bidrar till helhetsintrycket, men människor 
upplever dem sällan medvetet. För en ljusplanerare kan de här begreppen vara till 
hjälp när man utvärderar ljusmiljöer. Då kan de fungera som en checklista för vad 
som ska observeras och mätas.  

  



Teoretisk bakgrund 

16 

2.3 Perception och association 

Då undersökningen går ut på att finna ett samband mellan rumsupplevelse och 
projicering av en figur är det viktigt att förstå hur människan tolkar den 
information som vi tar in via våra sinnen. Detta leder till att perception och 
association blir två viktiga komponenter att ta ställning till. 
 

2.3.1 Perception 

Grunden till att uppleva platser, objekt och att känna känslor startar enligt 
Wickens modell med stimuli av våra sinnen. Därefter följer en process där 
resultatet blir en reaktion, känsla eller handling (Wickens, 1992). 
 

 

 
Man kan säga att processen startar med att vi får någon form av stimuli via våra 
sinnen. Ett exempel på stimuli är att ljusstrålning träffar våra tappar och stavar i 
ögat. 
 
Informationen som sinnena ger oss stimulerar en process i hjärnan som kallas 
perception, vilket innebär att tolka och förstå. Flera olika komponenter samarbetar 
och avgör hur vi i slutändan responderar på det stimuli vi har fått.  
 

Enligt Wickens (ibid) finns det tre komponenter som är viktiga för att förstå hur 
vi uppfattar olika stimuli: 

1. Uppmärksamhet – handlar om att fokusera de stimuli som är viktiga i 
sammanhanget och stänga ute resten. Sållning av information sker genom 
långtidsminnet och korttidsminnet. 

Figur 3. Modifiering enligt Wickens modell för processande av information. 

(Wickens, 1992, s 211) 
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2. Korttidsminnet – information om vad vi gör vid ett handlingstillfälle. 
Information hålls i korttidsminnet i ungefär 30 sekunder. För att den ska 
bevaras krävs repetition.  

3. Långtidsminnet – hämtar tidigare lagrad information. Sådan information 
fungerar som ett nätverk av olika kopplingar och associationer.  

 

Genom att dessa delar samarbetar så sållas information vid varje unik situation. 
När perceptionsprocessen har gått igenom dessa steg så avgör hjärnan vad vår 
reaktion och respons blir. Tänk till exempel att man är ute och går en mörk natt 
och börjar tänka på en skräckfilm man sett, vilket skapar rädsla. Detta leder i sin 
tur till att hjärtat slår snabbare och man börjar gå fortare. 
 

2.3.2 Associationer 

Långtidsminnet är uppbyggt som ett stort nätverk. Detta nätverk kan delas upp i 
kunskapsorganiserat nätverk samt i individuella associationer (Maclin, et al, 2008) 
Kunskapsorganiserat nätverk är lika för många människor. Det kan vara nätverk 
av associationer som inte är kopplade till individuella upplevelser. När människan 
presenteras för vissa nyanser av grönt så kommer de direkt att tänka på saker som 
gräs, natur och växter.  
 
Den andra typen av koppling vi kan se är byggda på just individuella erfarenheter. 
Ett exempel kan vara en doft som man som barn upplever i hemmet och senare i 
livet alltid associerar med sitt barndomshem. Under hela livet byggs det här 
nätverket ut vilket kan skapa starka individuella associationer.  
 
Form 
Genom kontraster i ljushet och färg kan vi se former och konturer. Dessa kan 
uppfattas olika beroende på kultur och 
individuella erfarenheter. På samma sätt som 
färg finns det dock några uttryck och 
associationer som uppfattas mer eller mindre 
lika överallt. Vi kan ta en cirkel och en kvadrat 
som ett exempel. En cirkel består av runda 
former och kan ofta beskrivas som mjuk i sitt 
formspråk. En kvadrat däremot består av 
skarpa vinklar och kan förmedla hårdhet och 
trubbighet. Den här principen kan appliceras 
även på andra sätt, exempelvis om vi skriver 
ett och samma ord med två olika typsnitt. Se 
figur 4. 
 
Färg 
När det kommer till färg finns det associationer som är mer eller mindre samma 
runt om i världen och i olika kulturer (Björkander & Larsson, 2009). Det går dock 

Figur 4. Här kan vi tydligt se 
skillnader i de känslor och 

associationer som förmedlas. 

(Björkander & Larsson, 2009) 
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aldrig att fast och bestämt säga att alla har samma associationer till en specifik färg. 
Associationer som är vanligt förekommande är exempelvis färgen röd som de 
flesta associerar till eld och värme eller blå som får oss att tänka på vatten och 
kyla. Ett exempel på detta är att man från barnsben lär sig att associera den röda 
markeringen på vattenkranen med varmt vatten, medan den blåa markeringen ger 
associationer till kallt vatten (Ryberg, 1991). Det som påverkar våra associationer 
till färg kan vara allt från grundläggande genetiska arv och personliga erfarenheter 
till det vi ser i dagens media.  
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Figur 6. Belysningsprinciper. Den vita rektangeln 

representerar en armatur och texten motsvarar ytan 

man vill belysa. (Starby, 2006) 

2.4 Belysningsteknik 

I undersökningen har vi använt en del belysningstekniska komponenter som 
behöver förklaras. Detta tar vi upp här. 

 

2.4.1 Profilstrålkastare 

Det som utmärker profilstrålkastare från andra liknande armaturer är att de ger 
betydligt större möjlighet till att bestämma ljuskäglans form. Detta beror på att 
armaturen har dubbla linser som går att ställa in 
oberoende av varandra. Genom att justera 
linsernas avstånd till varandra och ljuskällan kan 
man få allt från ovanligt skarp till ovanligt diffus 
ljuskägla. Utöver dessa tekniska förutsättningar 
finns det även gobos och spadar som gör det 
möjligt att bestämma ljuskäglans form ytterligare 
(Sandström & Asplind, 2004). 
 
Gobos är en rund, tunn metallplåt som man 
perforerat för att skapa en bestämd figur. Plåten 
placeras framför ljuskällan i armaturen (se figur 
5). Det finns många olika mönster och det går 
även att specialbeställa precis det mönster man vill 
ha.  
 
Spadar är tunna metallbitar med handtag som man sätter in framför ljuskäglan i 
armaturen för att skärma av ljuset ytterligare. På det sättet kan man ge ljuskäglans 
kontur raka och skarpa kanter. 
 
Precis som med andra strålkastare kan man även filtrera ljuset genom olika filter. 
Dessa fungerar på så sätt att de blockerar vissa våglängder i den synliga strålningen 
och släpper igenom de våglängder som ger den önskade färgen (Sandström & 
Asplind, 2004). 

 

2.4.2 Belysningsprinciper 

Belysningsprinciper är olika sätt 
som en armatur kan sprida sitt ljus 
på. De fem vanligaste är följande 
(Starby, 2006): 
 

 Direkt – armaturen sprider 
allt ljus mot ytan man vill 
belysa. 

Figur 5. Exempel på en goboarmaturs 
uppbyggnad. 
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 Indirekt – armaturens ljus faller indirekt mot ytan man vill belysa. 

 Övervägande indirekt – armaturen sprider största delen från ytan, ca 70% 
och en del mot ytan, ca 30%. 

 Direkt/Indirekt – armaturen sprider lika mycket ljus bort från ytan som 
mot ytan. 

 Övervägande direkt - armaturen sprider största delen ljus mot ytan, ca 70% 
och en del från ytan, 30%. 
 

Dessa principer gäller för alla former av armaturer. En armatur som ofta har en 
direkt belysningsprincip är läslampor. Den sprider bara sitt ljus i en riktning. Vissa 
lysrörsarmaturer sprider sitt ljus både uppåt och neråt, vilket gör den till en 
direkt/indirekt belysningsprincip. Detta används ofta i kontor och skolor. 
 
Principerna ger olika ljuskaraktär. Om man belyser mer direkt kommer skuggor 
och kontraster att bli mer framträdande. Ett mer indirekt belysningssätt ger 
mjukare skuggor och färre kontraster. Detta innebär att ett mer indirekt 
belysningssätt är positivt för omgivningsseendet för att man ska kunna tolka 
rummet runtomkring sig. Den direkta belysningen är däremot bättre för 
detaljseendet eftersom kontrastskillnaderna blir tydligare. (Liljefors, 2000) 
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3 Metod och genomförande 

Här presenteras den metod vi använde oss av under undersökningen, samt hur 
den konkret genomfördes. Vi presenterar också den pilotstudie som genomfördes 
innan huvudundersökningen. Här sammanfattas endast denna pilotstudie för att 
ge förståelse för huvudundersökningens metod och genomförande. Mer detaljerad 
beskrivning av pilotstudie finns i bilaga 1 & 2. 
 
 

3.1 Pilotstudie 

3.1.1 Figurval 

Val av gobo, figur samt färgfilter gjordes genom en pilotstudie där vi jämförde 
olika projicerade figurer med varandra för att se vilken som skapade tydligast 
associationer och känslor. En av oss skrev ner vad som sades om varje figur (se 
bilaga 1). 
 
Vårt val baserades på att figuren skulle kunna vara dekorativ i en inomhusmiljö, 
utan att sticka ut för mycket. Figuren som valdes associerade vi främst med 
trädkronor eller ett lövverk och den gav oss en känsla av lugn och harmoni. Detta 
var inte kriterier för figuren, utan kom fram i våra resultat från figurvalet.  

3.1.2 Enkät för pilotstudie 

Efter val av figur genomfördes en mindre enkätstudie där 30 personer deltog. 
Målet var att undersöka om fler människor associerade den valda figuren med 
samma sak som oss och om den framkallade liknande känslor. Deltagarna fick se 
en bild på den utvalda figuren för att sedan svara på två frågor angående deras 
associationer till denna. 16 av 30 deltagare associerade figuren med ett lövverk. 
Sammanlagt 28 av 30 deltagare associerade figuren med natur i någon form.  
 
Inga tydliga svar kring vilka känslor den framkallade uppdagades i pilotstudien. 
Med tanke på hur många deltagare som associerade figuren med samma, eller 
liknande saker som oss så valde vi ändå att gå vidare med figuren i 
huvundersökningen. Hela pilotstudiens genomförande och resultat behandlas i 
bilaga 1 och 2.  
 
 

3.2 Huvudundersökning 

3.2.1 Urval till huvudundersökningen 

Deltagarna valdes ut på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kontakt togs via mail 
och direktkontakt på skolområdet. Vi vände oss inte till någon bestämd 
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åldersgrupp men eftersom urvalet gjordes bland eleverna på skolan var deltagarnas 
ålder mellan 20 – 30 år. Anledningen till att vi gjorde på detta sätt var att det var ur 
ett tidsmässigt perspektiv mest effektivt och för att vi antog att åldern egentligen 
inte har betydelse för undersökningen. Det enda kriteriet vi angav var att 
deltagarna inte fick ha bakgrundskunskaper inom ljusdesign. Totalt deltog 26 
personer i undersökningen. 

3.2.2 Metod för huvudundersökningen 

Två rum med likadan inredning och belysning byggdes upp. Skillnaden var att vi i 
det ena rummet projicerade en ljusfigur mot en pappskiva. Denna placerades 
sedan på utvald vägg. I det andra rummet målade vi vår figur på en likadan 
pappskiva och monterade denna på motsvarande vägg. De andra väggarna i 
rummet var vita. För de exakta måtten samt inredning se bilaga 3. Experimentet 
delades in i två moment vilka förklaras nedan. 
 

 

3.2.3 Genomförande av moment 1 

Undersökningen gick till på så sätt att vi tog in en deltagare i taget. Instruktionerna 
de fick innan de gick in i rummet var att de skulle få svara på några enkla frågor 
med fördefinierade svarsalternativ angående belysningen i rummet (Bilaga 4). 
Varannan deltagare gick in i rummet med den projicerade figuren först och 
varannan gick in i rummet med den målade figuren först. Det vill säga att 13 
deltgare fick se rummet med den projicerade figuren först och 13 deltagare fick se 
rummet med den målade figuren först. Tiden för detta moment sattes till max 5 
minuter.  
 
Genom att låta deltagarna i turordning gå in i vartannat rum först styrde vi inte 
resultatet åt något håll, utan båda figurerna fick samma förutsättningar. Frågorna 
om läsbarhet hade inte med vårt syfte att göra utan användes för att deltagarna 
skulle tro att undersökningen handlade om något annat. Genom detta ville vi 
undvika att deltagarna riktade en reflekterad uppmärksamhet mot figuren. Tanken 
var att upplevelsen av rummet skulle bli mer spontan och mindre styrd.  

Figur 7. Den projicerade figuren Figur 8. Den målade figuren 
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3.2.4 Genomförande av moment 2 

När deltagarna var klara med moment 1 genomfördes den egentliga 
enkätundersökningen (bilaga 5) i det rum som deltagaren inte varit i ännu. 
Instruktionerna som gavs var att de skulle få svara på frågor där de fick skriva ner 
mer utförliga svar, samt jämföra rummen mot varandra.  
 
Här var tanken att deltagarna skulle få en referens till föregående rum och figur 
och därmed få en chans att jämföra upplevelsen. Det var också viktigt att bytet 
mellan rummen gick fort så att deltagarna fick en chans att minnas föregående 
rum med sitt korttidsminne (Wickens, 1984). Enkäten innehöll öppna frågor där vi 
lät deltagarna uttrycka sina upplevelser med egna ord.  
 
 

 

Figur 9. Här kan man se rummet med projicerad figur. Till 

höger på bilden ser vi lysrörsarmaturen som utgör 

allmänbelysningen i rummen. 

Figur 10. Här kan man se rummet med målad figur. 

Figur 11. Rummens möblering. 
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4 Resultat och analys av undersökning 

Här följer en sammanfattning av de svar som deltagarna skrev ner i huvudenkäten 
från moment 2 (bilaga 5), samt analys av resultatet. Varje fråga sammanfattas var 
för sig. Citaten i resultatdelen är tagna från huvudenkäten. 
 
 

4.1 Resultat 

Fråga 1. Försök förklara hur det föregående rummet var uppbyggt, 
vilka material det var uppbyggt av samt vilka färger som användes. 

 
Målet med denna fråga var att få deltagarna att tänka kring hur rummet under 
moment 1 såg ut i ett så tidigt skede som möjligt. Vårt intresse i frågan låg i att se 
om deltagarna redan här sett figuren och tog med den i beskrivningen av rummet. 
Resultaten vi fann var dessa: 
 
 
Deltagare som beskrev rummet med den projicerade figuren (13 av 26 
personer) 
 
7 deltagare av 13 tog med den projicerade figuren i rumsbeskrivningen. Ingen 
beskrev vad motivet var. Exempel på citat från enkäten: 
 
”Grön ljuseffekt på väggen”  
 
”Den grönfläckiga tavlan var belyst med något gulaktigt sken.” 
 
”Målningen på väggen var belyst och inte målad” 
 
 

 

Figur 12. Cirkeldiagram över antalet deltagare som beskrev den projicerade figuren som en 
del av rummet och de som inte gjorde det. 

 

7 av 13 6 av 13 

Projicerad figur 

Deltagare som beskrev den
projicerade figuren som en
del av rummet

Deltagare som inte beskrev
den projicerade figuren som
en del av rummet
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Deltagare som beskrev rummet med den målade figuren (13 av 26 personer) 
 
2 personer av 13 tog med den målade figuren i rumsbeskrivningen. Ingen beskrev 
vad motivet var. Exempel på citat från enkäten: 
 
”På vänster vägg en belyst tavla med grönt mönster” 
 
”Det hängde en vit/grön tavla på väggen” 
 
 

 

Figur 13. Cirkeldiagram över antalet deltagare som beskrev den målade figuren som en del 
av rummet och de som inte gjorde det. 

 
Gemensamt för båda rummen: 
 
Beskrivningen av rummen varierade relativt stort i kvalitet. Det fanns deltagare 
som skrev ner i princip allt som fanns i rummet och det fanns deltagare som inte 
skrev ner mer än två saker. Vid granskning av svaren kom vi fram till att det var 4 
personer av 26 som inte beskrev rummet på ett tydligt sätt, 3 kunde inte beskriva 
rummet med den projicerade figuren och 1 kunde inte beskriva det målade. 
Exempel på två omfattande beskrivningar och på två mindre utförliga 
beskrivningar: 
 
Omfattande beskrivningar: 
”Rummet hade vit tapet/puts, taklampor. Ett skrivbord med stol, på skrivbordet stod en 
lampa. Skrivbordet var av trä med röd laminerad ovansida” 
 
”Det var ett relativt skarpt ljus- vitare än härinne med en skrivbordslampa och en lysrörslampa 
i taket. Det fanns dessutom en grön lampa som kastade skuggor på en vit ”tavla”. Färgerna var 
gröna och vita. Väggarna var vita + en whiteboard och skrivbordet var vitt? Gråa golv 
 
Mindre utförliga beskrivningar: 
”Inte en aning? Tyckte jag såg något rosa/blått på väggen? Jag lade inte märke till något. Det 
var något på väggen?” 
 
”Taklampa + skrivbordslampa, lagom stark belysning”  

2 av 13 

11 av 13 

Målad figur 

Deltagare som beskrev den
målade figuren som en del av
rummet

Deltagare som inte beskrev
den målade figuren som en
del av rummet
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Fråga 2. Tycker du att detta rum är trevligare att vistas i än 
föregående rum, eller är det inte någon skillnad? Om du lade 
märke till någon skillnad, förklara vilka och hur? 

 
Med den här frågan vill vi veta om deltagarna spontant upplevde någon skillnad 
mellan rummen och om de kunde förklara konkret vad som utgjorde skillnaden. 
Skillnaden kan på så sätt avgöra vilket rum deltagarna föredrog och varför.  
 
 
Deltagare som gjorde jämförelsen i rummet med den projicerade figuren 
(13 av 26 personer) 
 
9 av 13 deltagare föredrog rummet med den projicerade figuren. 4 av 13 deltagare 
tyckte inte det var någon skillnad alls eller upplevde små skillnader. Ingen av 
deltagarna föredrog rummet med den målade figuren. Citat från deltagarna som 
föredrog rummet med den projicerade figuren: 
 
”Detta rummet känns mjukare belyst, ger en trevligare miljö” 
 
”Detta rum känns trevligare samt ljuset upplevs som ett mer behagligt ljus. Jag märkte när jag 
kom in att det fanns någon grön projicering på 
väggen till vänster” 
 
”Detta rum känns lugnare och på något vis svalare, 
därför föredrar jag detta rum” 
 
”Detta rummet var trevligare att vistas i. Ljuset i 
förra rummet var gulare än detta, tavlan är inte lika 
märkbar” 
 
 
Citat från deltagarna som inte upplevde 
någon större skillnad mellan rummen: 
 
”Ser ingen större skillnad. Fokus ligger på 
arbetsytan. Dock är den gröna ljusdetaljen ett bra 
försök att ge en motiverande känsla” 
 
”Ingen skillnad, kanske att detta rum är kalare” 
 
 
Deltagare som gjorde jämförelsen i rummet med den målade figuren (13 av 
26 personer) 
 
10 av 13 deltagare föredrog rummet med den målade figuren. 2 av 13 deltagare 
tyckte inte det var någon skillnad mellan rummen.1 av 13 deltagare föredrog 
rummet med den projicerade figuren.  

9 av 13 0 av 
13 

4 av 13 

Gjorde jämförelsen i 
rummet med den 

projicerade figuren 

Deltagare som
föredrog rummet
med projicerad figur

Deltagare som
föredrog rummet
med målad figur

Deltagare som inte
upplevde någon
skillnad mellan
rummen

Figur 14. Cirkeldiagrammet visar vilket rum som 

deltagarna föredrog. 
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Citat från deltagaren som föredrog rummet med projicerad figur: 
 
”Det förra rummet kändes mysigare på 
grund av dämpad belysning i rummet, dock 
är skrivbordsbelysningen lägre i detta rum 
vilket gör skrivandet enklare” 
 
 
Citat från deltagarna som föredrog 
rummet med målad figur: 
 
”ljuset från taklampan är skarpare i det 
andra rummet vilket leder till att det inte 
känns lika bra” 
 
”ljuset känns behagligare härinne, det 
smälter in mer än det andra som mer stack 
ut” 
 
”Detta känns mindre och mer tryggt. Det 
förra rummet kändes dock mer modernt 
pga den upplysta tavlan till vänster” 
 
”Detta rum känns trevligare eftersom belysningen inte känns lika stark/skarp” 
 
 
Sammanställning av vilket rum deltagarna föredrog (26 personer). 
 
Cirkeldiagrammet nedan är beräknat på alla 26 deltagare i undersökningen och tar 
inte hänsyn till vilket rum man var inne i först. Resultatet var identiskt för 
rummen. 10 av deltagarna föredrog rummet med den målade figuren och 10 av 
deltagarna föredrog rummet med den projicerade figuren. 6 av deltagarna 
upplevde ingen skillnad. 
 

 

Figur 16. Cirkeldiagrammet visar vilket rum deltagarna föredrog. 

10 av 26 

10 av 26 

6 av 26 

Rum deltagarna föredrog 

Deltagare som föredrog
rummet med den projicerade
figuren

Deltagare som föredrog
rummet med den målade
figuren

Deltagare som inte upplevde
någon skillnad mellan rummen

1 av 13 

10 av 13 

2 av 13 

Gjorde jämförelsen i rummet 
med den målade figuren 

Deltagare som
föredrog rummet
med projicerad figur

Deltagare som
föredrog rummet
med målad figur

Deltagare som inte
upplevde någon
skillnad mellan
rummen

Figur 15. Cirkeldiagrammet visar vilket rum som deltagarna 
föredrog. 
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Fråga 3. Försök att skriva ner de ord och känslor som du kopplar till 
respektive rum, inget är fel. 

 

Här fick deltagarna sätta ord på sina upplevelser av båda rummen. Det intressanta 
för oss var att se om upplevelsen av något av rummen var mer positiv än det 
andra och vilka ord som deltagarna använde sig av. Vi listar upp orden som 
användes för respektive rum. I den första tabellen presenteras positiva, negativa 
och svårplacerade ordval. 
 
I andra delen presenterar vi vilka typer av ord som användes. Dessa kategoriseras 
under associationer, känslor, rumsegenskaper och ljusförhållanden. Kategorierna 
valdes ut efter hur vi tolkade ordens betydelse i resultatet. Genom 
kategoriseringen kan vi se vilka typer av ord som förekommer mest för respektive 
rum. 

 
 
Positiva/negativa och svårplacerade ordval 
 

Sammanställning av deltagarnas positiva 
ordval för respektive rum när de svarade på 
frågan i rummet med den projicerade 
figuren. 

Sammanställning av deltagarnas positiva 
ordval för respektive rum när de svarade på 
frågan i rummet med den målade figuren. 

Positiva ordval Positiva ordval 

Projicerat Antal Målat Antal Projicerat Antal Målat Antal 

Lugnt 
Behagligt 
Bekvämlighet 
Mjukt 
Ombonat 
Rent 
Bekväm belysning 
Framgång 
Trevligt 
Välkomnande 
Skönare stol 
Avslappnat 
Trivsamt 

3 
3 
2 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Framgång 
Mysigt 
 

1 
1 

Mysigt 
Inspirerande 
Kreativt 
Lugnt 
Stillsamt 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Lugnt 
Mjukt 
Avslappnande 
Behagligt ljus 
Behagligt 
Stillsamt 
Svårare att bli 
distraherad 
Lagom ljust 
Fridsamt 
Arbetsro 
Bekvämt 
Tryggt 
Varmt 
Trevligt 
Rent 

4 
3 
2 
2 
2 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Totalt 

 
19 

 
Totalt 

 
2 

 
Totalt 

 
5 

 
Totalt 

 
23 
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Sammanställning av deltagarnas negativa 
ordval för respektive rum när de svarade på 
frågan i rummet med den projicerade 
figuren. 

Sammanställning av deltagarnas negativa 
ordval för respektive rum när de svarade på 
frågan i rummet med den målade figuren. 

Negativa ordval Negativa ordval 

Projicerat Antal Målat Antal Projicerat Antal Målat Antal 

Misstänksam 
 

1 Stressigt 
Förhörsrum 
Oinspirerad 
Påträngande 
Otrevligt 
Instängt 
Tandläkare 
Sterilt 
Obekvämt 
Uttråkad 
Osäkerhet 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kliniskt 
Opersonligt 
Enformigt 
Irriterande 
 

2 
1 
1 
1 

Tråkigt 
Mindre inspirerande 
 
 

1 
1 

 
Totalt 

 
1 

 
Totalt 

 
12 

 
Totalt 

 
5 

 
Totalt 

 
2 

 
 
 

Sammanställning av deltagarnas 
neutrala/svårplacerade ordval för respektive 
rum när de svarade på frågan i rummet med 
den projicerade figuren. 

Sammanställning av deltagarnas 
neutrala/svårplacerade ordval för respektive 
rum när de svarade på frågan i rummet med 
den målade figuren. 

Neutrala/ svårplacerade ordval Neutrala/ svårplacerade ordval 

Projicerat Antal Målning Antal Projicerat Antal Målning Antal 

Ljusare 
Fokus 
Grönska 
Vitt 
Inomhus 
Varmt fysiskt 
Mer värme 
Fokus på gröna 
figuren 
Arbete 
Grupprum 
Öppet 
Rymligare 
Fler upplevelser 
 
 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

Varmt 
Terrarium 
Skolsal 
Skarpt 
Ljust 
Dimmat 
Mindre 
Få upplevelser 
Arbete 
Upplyst 
Fokus på papper 
Varmt i färg 
Stark belysning 
Utomhus 
 
 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

Ljust 
Starkt ljus 
Skarpt 
Hårdare 
Modernt 
Öppet 
Kontorsrum 
Kallare toner 
Speciellt 
Annorlunda 
Utomjordiskt 
Dovt 
Nattklubb 
Svalt 
 
 

3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

Tomt 
Ofokuserat på 
arbetsytan 
Slappt 
Klart 
Arbetsrum 
Litet 
Tyst 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Högre ljusnivå 
Svalare 

1 
1 

Tunnelsyn på 
papper 
Hårt 

 
1 
1 
 

Kallare 
Fokuserat 

1 
1 

 
Totalt 

 
17 

 
Totalt 

 
18 

 
Totalt 

 
21 

 
Totalt 7 

 
Antal ord för projicerad figur: 68 stycken 

 
Antal ord för målad figur: 64 stycken 

 
I cirkeldiagrammen nedan har vi räknat på den sammanlagda summan av de 
positiva, negativa och neutrala ordval som användes för respektive rum. För 
rummet med den projicerade figuren användes totalt 68 ord. Av dessa var 38 (56 
%) neutrala, 24 (35 %) var positiva och 6 (9 %) var negativa. För rummet med den 
målade figuren användes totalt 64 ord. Av dessa var 25 (39 %) neutrala, 25 (39 %) 
var positiva och 14 (22 %) var negativa. 

 
 

 
 
 
 
Kategorisering av ordval 

Sammanställning av ordval för 
rummet med den projicerade figuren 
oberoende av i vilket rum deltagarna 
svarade på frågan. 

 
 
 

Antal 

Sammanställning av ordval för 
rummet med den målade figuren 
oberoende av i vilket rum deltagarna 
svarade på frågan. 

 
 
 

Antal 
Associationer Framgång 

Grönska 
Inomhus 
Arbete 
Kontorsrum 
Utomjordiskt 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Associationer Framgång 
Förhörsrum 
Tandläkare 
Terrarium 
Skolsal 
Arbete 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

35% 

9% 

56% 

Ordval för rum med 
projicerad figur 

(Positiva/Negativa) % 

Positiva

Negativa

Neutrala/Svår
placerade

39% 

22% 

39% 

Ordval för rum med 
målad figur 

(Positiva/Negativa) % 

Positiva

Negativa

Neutrala/Svår
placerade

Figur 17. Cirkeldiagrammet visar frekvensen 
av positiva/ negativa och neutrala ord som 

deltagarna använde sig av för rummet med  

den projicerade figuren. 

Figur 18. Cirkeldiagrammet visar frekvensen 

av positiva/ negativa och neutrala ord som 

deltagarna använde sig av för rummet med  
den målade figuren. 
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Nattklubb 
Grupprum 

1 
1 

Utomhus 
Arbetsrum 

1 
1 

 
Totalt 

 
8 

 
Totalt 

 
8 

Känslor Lugnt 
Behagligt 
Fokus 
Bekvämlighet 
Mjukt 
Skarpt 
Hårdare 
Kallare 
Opersonligt 
Irriterande 
Trevligt 
Avslappnat 
Trivsamt 
Skönare stol 
Varmt fysiskt 
Svalare 
Svalt 
Välkomnande 
Mysigt 
Misstänksam 
Inspirerande 
Kreativt 
Stillsamt 
Mer värme 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Känslor Lugnt 
Mjukt 
Varmt 
Avslappnande 
Behagligt 
Stressigt 
Stillsamt 
Skarpt 
Fridsamt 
Tryggt 
Arbetsro 
Varmt 
Trevligt  
Mysigt 
Bekvämt 
Oinspirerat 
Otrevligt 
Obekvämt 
Uttråkad 
Osäkerhet 
Hårt 
Slappt 
Mindre inspirerande 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Totalt 
 

 
35 

 
Totalt 

 
33 

Rumsegenskaper Kliniskt 
Öppet 
Enformigt 
Rymligare 
Fler upplevelser 
Fokus på gröna figuren 
Vitt 
Ombonat 
Rent 
Modernt 
Kallare toner 
Speciellt 
Annorlunda 
 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rumsegenskaper Svårare att bli distraherad 
Rent 
Tråkigt 
Mindre  
Påträngande 
Instängt 
Sterilt 
Få upplevelser 
Fokus på papper 
Varmt i färg 
Tunnelsyn på pappret 
Tomt 
Ofokuserat på arbetsytan 
Litet 
Tyst 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Totalt 
 

 
15 

 
Totalt 

 
15 

Ljusförhållanden Ljust 
Ljusare 
Starkt ljus 
Högre ljusnivå 
Dovt 
 

3 
2 
2 
1 
1 

 

Ljusförhållanden Behagligt ljus 
Stark belysning 
Dimmat 
Ljust 
Lagom ljust 
 

2 
1 
1 
1 
1 
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I cirkeldiagrammen nedan har vi räknat på den sammanlagda summan av de 
ordval som användes i kategoriseringarna för respektive rum. För rummet med 
den projicerade figuren användes totalt 68 ord. Av dessa var 35 (51 %) känslor, 15 
(22 %) var rumsegenskaper, 10 (15 %) var ljusförhållanden och 8 (12 %) var 
associationer. För rummet med den målade figuren användes totalt 64 ord. Av 
dessa var 33 (51 %) känslor, 15 (23 %) var rumsegenskaper, 8 (13 %) var 
ljusförhållanden och 8 (12 %) var associationer. 
 
 
 
 
 
 

  

Bekväm belysning 1 Upplyst 
Klart 

1 
1 

 
Totalt 
 

 
10 

 
Totalt 

 
8 

 
Antal ord för projicerad figur: 68 stycken 

 
Antal ord för målad figur: 64 stycken 

12% 

51% 

22% 

15% 

Kategorisering av 
deltagarnas ordval i det 

projicerade rummet 

Associationer

Känslor

Rumsegenskaper

Ljusförhållanden

12% 

52% 

23% 

13% 

Kategorisering av 
deltagarnas ordval i det 

målade rummet % 

Associationer

Känslor

Rumsegenskaper

Ljusförhållanden

Figur 19. Cirkeldiagrammet visar frekvensen av de 

typer av ord som vi tolkade att deltagarna använde  
sig av för rummet med den projicerade figuren. 

 

Figur 20. Cirkeldiagrammet visar frekvensen av de 

typer av ord som vi tolkade att deltagarna använde sig 
av för rummet med den målade figuren. 



Resultat och analys av undersökning 

33 

Fråga 4. Lade du märke till figuren på väggen i föregående rum? 
Om ja, vad liknade den och hur påverkade den upplevelsen av 
rummet? 

 
Här ville vi veta om deltagarna lade märke till figuren under moment 1 rent 
spontant. Syftet var att se om någon figur uppmärksammades mer än den andra 
och om den påverkade rummet på något sätt. 
 
 
Svarade på frågan i rummet med den målade figuren (13 av 26 personer). 
 
8 av 13 deltagare lade märke till den projicerade figuren i det föregående rummet, 
resterande gjorde det inte. De som inte lade märke till figuren svarade i de flesta 
fall med ett enkelt ”nej”. Citat från deltagarna som lade märke till den projicerade 
figuren: 
 
”Ja, det liknande någon form utav träd. Gjorde att rummet kändes modernt” 
 
”Den påverkade mycket. Den liknade trädkronor (tänk att du ligger på marken i en skog och 
tittar upp i skyn, mellan träden).”Rummet blev mer trivsamt och intressant” 
 
”Den liknar figuren på denna väggen, men rummet blev ”coolare” i det föregående” 
 
”Gröna ljusfläckar. Snygg” 
 
 
 

 

Figur 21. Cirkeldiagrammet visar hur många deltagare som lade märke till den projicerade 

figuren under moment 1 och hur många som inte gjorde det. 

8 av 13 

5 av 13 

Svarade på frågan i rummet med den 
målade figuren 

Deltagare som lade märke
till den projicerade figuren

Deltagare som inte lade
märke till den projicerade
figuren
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Svarade på frågan i rummet med den projicerade figuren (13 av 26 
personer) 
 
3 av 13 deltagare lade märke till den målade figuren i det föregående rummet, 
resterande gjorde det inte. De flesta deltagarna svarade på frågan med ett enkelt 
”nej”. Två av deltagarna svarade att fokus verkade ligga på skrivbordet. Citat från 
deltagarna som lade märke till den målade figuren:  
 
”Den liknande en grön bläckplump. Den satte lite färg på rummet och gjorde det mer levande” 
 
”Grön figur, skulle kunna vara gräs/löv” 
 
”Jag såg den inte förens jag skulle lämna rummet. Men det jag minns är att den såg ut som ett 
lövverk alt. Ett löv. Den påverkade inte min upplevelse av rummet”  
 
 
 

 

Figur 22. Cirkeldiagrammet visar hur många deltagare som lade märke till den projicerade 

figuren under moment 1 och hur många som inte gjorde det. 

  

3 av 13 

10 av 13 

Svarade på frågan i rummet med den 
projicerade figuren 

Deltagare som lade märke
till den målade figuren

Deltagare som inte lade
märke till den målade
figuren
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Fråga 5. Tycker du mest om figuren i detta eller i det föregående 
rummet? Varför? Förklara! 

 
Syftet med frågan var att se om det var någon figur som deltagarna uppskattade 
mer än den andra och vad det i så fall berodde på.  
 
 
Svarade på frågan i rummet med den målade figuren (13 av 26 personer) 
 
4 av 13 deltagare valde att inte svara på frågan. 5 av 13 deltagare föredrog den 
målade figuren. 4 av 13 deltagare föredrog den projicerade figuren. Citat från 
deltagarna som föredrog den målade figuren: 
 
”Detta rum, vet inte. Lade inte märke till det föregående lika mycket” 
 
”Denna ur arbetssynpunkt. Upplever denna som mer lugn än den förra” 
 
 
Citat från deltagarna som föredrog den projicerade figuren: 
 
”Figuren i det första rummet var betydligt trevligare för den kändes mer dynamisk” 
 
”Föregående rum! Den kändes mer levande, denna i detta rum känns så platt” 
 
 
Svarade på frågan i rummet med den projicerade figuren (13 av 26 
personer) 
 
5 av 13 deltagare tyckte inte att det var någon skillnad eller var negativa till den 
projicerade figuren. 1 av 13 personer föredrog den målade figuren. 7 av 13 
deltagare föredrog den projicerade figuren. Citat från deltagaren som föredrog den 
projicerade figuren: 
 
”Jag tycker figuren i detta rum ger ett behagligt intryck med både färgen och formen” 
 
”Grönt är skönt och ger en känsla av en lugn och fin miljö” 
 
”Då jag inte lade märke till den föregående så får jag favorisera denna” 
 
 
Citat från deltagaren som föredrog den målade figuren: 
 
”Figuren i förra rummet. Den hade skarpare färg och klara kanter. Denna har ingen inverkan 
på rummet och bryter inte den monotona färgen i rummet på samma sätt” 
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Cirkeldiagrammet (Figur 23) nedan visar alla 26 deltagares gemensamma svar 
oberoende av vilket rum de var inne i först.  11 av 26 deltagare föredrog den 
projicerade figuren. 6 av 26 deltagare föredrog den målade figuren. 5 av 26 
deltagare tyckte inte om någon bättre än den andra. 4 av 26 deltagare kunde/ville 
inte jämföra figurerna då de inte lade märke till den målade eller projicerade 
figuren under moment 1.  
 

 

 

Figur 23. Cirkeldiagrammet är beräknat på alla deltagare och visar vilken av figurerna de 
föredrog. 

  

11 av 26 

5 av 26 

6 av 26 

4 av 26 

Figuren deltagarna föredrog 

Projicerad figur

Målad figur

Ingen av dem

Kunde/ville inte jämföra
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4.2 Analys 

I det här avsnittet analyseras resultaten från undersökningen. Vi presenterar en 
fråga i taget.  
 
 

Fråga 1. Försök förklara hur det föregående rummet var uppbyggt, vilka 

material det var uppbyggt av samt vilka färger som användes. 

 

Det var inte många deltagare som lade märke till den målade figuren och det var 
ingen som beskrev vad någon av figurerna föreställde. Svaren visar dock tydligt på 
att fler lade märke till den projicerade figuren redan i det här skedet och tog upp 
den i sin rumsbeskrivning.  
   
Resultaten visar att människors sätt att beskriva ett rums uppbyggnad skiljer sig åt. 
En del beskriver material, färg och rumselement medan andra bara nämner 
möblerna eller ingenting.   
 
 

Fråga 2. Tycker du att detta rum är trevligare att vistas i än föregående 

rum, eller är det inte någon skillnad? Om du lade märke till någon 

skillnad, förklara vilka och hur? 

 
Majoriteten av deltagarna uttryckte sig positivt om det rum som de skrev 
huvudenkäten i. Frågan vi kan ställa då är om tiden i rummen och uppgifterna de 
utförde spelade stor roll för deltagarnas intryck? 
 
Vi satte tiden för vistelsen i första rummet till maximalt 5 minuter. Syftet med 
detta var att låta deltagarna få ett snabbt och spontant intryck av rummet utan 
påverkan från oss eller av något annat i rummet. Vi kan ana att det var svårt för 
deltagarna att få ett så pass samlat intryck av det första rummet så att de kunde 
göra en helt rättvis jämförelse.  
 
Som sagt verkar det även som att uppgifternas utformning påverkade deltagarnas 
rumsupplevelse. Det första rummet deltagarna besökte innehöll en väldigt 
fokuserad och kortfattad uppgift medan det andra rummet gav dem mer tid att 
reflektera, vilket verkade ge deltagarna en mer positiv upplevelse.  
 
 

Fråga 3. Försök att skriva ner de ord och känslor som du kopplar till 

respektive rum, inget är fel. 

 

Svaren följer i den här frågan samma mönster. Det rum som deltagarna 
spenderade längst tid i och fick reflektera, var med några få undantag det de 
föredrog. Ordvalen liknar varandra mycket för båda rummen, både negativa och 
positiva, men även när vi katgoriserade dem i ordtyper. Detta påvisar att det inte 
är någon större skillnad i hur figuren i vårt fall påverkade upplevelsen av rummet. 
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De mest frekventa orden användes av allt för få personer för att man ska kunna 
generalisera och säga att rummen gav specifika känslomässiga upplevelser.  
 
Det går heller inte att säga att något av rummen framkallade en bättre känsla än 
det andra. Den avgörande faktorn tror vi ligger i vilket rum deltagarna spenderade 
mest tid i samt fick möjligheten att reflektera över sina upplevelser.   
 
 

Fråga 4. Lade du märke till figuren på väggen i föregående rum? Om ja, 

vad liknade den och hur påverkade den upplevelsen av rummet? 

 

Det tydligaste vi kan se är att fler spontant lade märke till den projicerade figuren 
än den målade figuren.  
 
De flesta av deltagarna kunde inte konkret berätta vilka upplevelser figurens 
närvaro gav i något av rummen. Några enstaka fall beskrev det som något 
dekorativt i rummet eller att det blev mer trivsamt eller levande. Detta gäller för 
beskrivningarna av båda figurerna, men eftersom fler lade märke till den 
projicerade figuren var det fler som beskrev den som något positivt i rummet. 
 

 
Fråga 5. Tycker du mest om figuren i detta eller i det föregående 

rummet? Varför? Förklara! 

 
I den här frågan kan vi inte utläsa några tydliga skillnader eller samband. 
Resultaten säger här att majoriteten föredrar den projicerade figuren. Vi kan dock 
inte dra några slutsatser utifrån detta då många av deltagarna inte lade märke till 
den målade figuren under moment 1 och därför inte kunde genomföra en rättvis 
jämförelse. En del svarade att de tyckte om den projicerade figuren enbart för att 
det var den enda de lade märke till. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I resultatdiskussionen diskuteras de analyserade resultaten och våra 
frågeställningar besvaras. Därefter diskuterar vi metodens för- och nackdelar och 
hur väl vi genom dem lyckats besvara våra frågeställningar. Slutligen sammanfattar 
vi de slutsatser vi kan dra och nya frågor väcks för vidare forskning inom ämnet 
 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 
För att anknyta till syftet med undersökningen upprepar vi det nedan. Sedan 
besvaras frågorna en i taget. 
 
Syftet är att undersöka om människor upplever skillnader mellan en projicerad ljusfigur och en 
likadan målad figur mot en vägg och hur sådana ljusfigurer eventuellt påverkar intrycket av 
rummet. 
 
Vi utgår från antagandet att projicerade ljusfigurer ger en annorlunda upplevelse 
av rummet än målade figurer. Vi tror att detta delvis kan bero på att det är sällsynt 
med projektion i inomhusmiljöer men också att en projicerad ljusfigur har unika 
egenskaper i form av flexibilitet och synlighet. 
 
 

Frågeställning 1. Kan vi se skillnader i deltagarnas upplevelse av ett rum 

där det projiceras en figur mot en vägg gentemot ett rum där en 

likadan figur målas? 

 
Den enda skillnaden vi kan se är att fler deltagare lade märke till den projicerade 
figuren. Förklaringen till detta tror vi var att den projicerade figuren var något 
ovanligt i sammanhanget den presenterades i. Den passade inte riktigt in på 
samma sätt som den målade figuren gjorde. En annan förklaring är att 
omgivningsseendet upptäcker tydliga kontraster i ljushet och mörkhet, då detta 
mest består av stavar och att man därför lägger märke till den ljusaste punkten när 
man går in i rummet. Ögat dras mot ljuset (Liljefors, 2000). Att definiera 
olikheterna i upplevelse är dock svårare. Vi kan inte se någon tydlig skillnad i hur 
deltagarna har svarat.  
 
Något som var intressant var att det var få deltagare som kunde säga vad figurerna 
egentligen föreställde, vilket tyder på att figurerna gav otydliga associationer eller 
att deltagarna inte påverkades så mycket av dem. 
 
Vi kan alltså inte se någon skillnad i rumsupplevelse som beror på figurens 
egenskaper, men hur rummet upplevs bestäms förutom av figuren av många andra 
aspekter. Vissa av dessa aspekter kan vi bara spekulera om, men några tendenser 
kan vi ändå se. Tydligast är att rumsupplevelsen påverkas mycket av vad uppgiften 
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i rummet är, men kanske även hur lång tid man spenderar i rummet. Rummet där 
deltagarna fick reflektera över sina upplevelser upplevdes mer positivt än rummet 
där man genomföre kryssfrågorna.  
 
Vi kan alltså inte helt och hållet svara på denna fråga, eftersom vi inte kan se några 
tydliga samband i deltagarnas upplevelser av rummen. 
 
 

Frågeställning 2. Hur uttrycker deltagarna sitt intryck av rummen?  

 

Deltagarna har till stor del uttryckt sig med de typer av ord som vi förväntade oss, 
beskrivande ord av känslor och associationer. Inget av orden går att generalisera 
till hur deltagarnas samlade upplevelser av rummen var. För många olika ord 
användes för att uttrycka upplevelserna. Vi kan alltså inte dra några slutsatser om 
vilka uttryck och känslor som associeras med respektive rum eller hur figuren 
påverkar upplevelsen.  
 
Övervägande fick vi positiva svar i jämförelse med negativa för båda rummen, 
vilket kan ses i fråga 3 i huvudenkäten där deltagarna fick sätta ord på sin 
upplevelse av rummen. Det kan ha funnits många aspekter som avgjorde detta 
men kanske var figurens formspråk en bidragande orsak till att rummen upplevdes 
som positiva? (Björkander & Larsson, 2009).  
 
Vi tolkar att deltagarna uttryckte sig i form av känslor, associationer, 
rumsegenskaper och ljusförhållanden.  
 

 
Frågeställning 3. Uttrycker deltagarna sina upplevelser på liknande sätt? 

 

Uttrycken som deltagarna använder liknar varandra till stor del för båda rummen 
när man delar in dem i kategorier. Det är dessutom ungefär lika många negativa 
och positiva ord som kopplas till båda rummen. Vi kan alltså se stora likheter i hur 
deltagarna uttrycker sig, vilket talar för att det inte fanns någon skillnad i hur de 
upplevde de båda rummen.  
 
Detta indikerar tydligt att skillnaden mellan figurerna inte spelade särskilt stor roll 
för deltagarnas rumsupplevelser i just den här undersökningen, vilket talar emot 
vårt antagande. Resultatet påvisar att mer lika figurer i båda rummen enbart hade 
gett mer identiska svar.  
 
Alltså kan vi inte se tillräckligt tydliga samband från deltagarnas sätt att uttrycka sig 
som gör att vi kan spekulera kring om något av rummen ger en specifik 
upplevelse.  
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Pilotstudie 

Figurval 

Metoden för figurvalet fungerade så som vi planerade. Vi kunde öppet och enkelt 
diskutera vilka associationer vi gjorde till var och en av figurerna. Genom att en av 
oss dokumenterade de spontana uttrycken vi sade så fick vi snabbt en bra mängd 
data att gå vidare med.  
 
Det stora och avgörande problemet för det figurval som gjordes var själva 
framställningen av figurerna. I samråd med vår handledare kom vi tyvärr fram till 
att figurerna som användes i undersökningen inte var visuellt jämförbara. När vi 
planerade målningen av figuren så identifierade vi den kulörton som den 
projicerade figuren gav på väggytan med hjälp av NCS-systemet. Detta var sedan 
den kulörton som vi målade den projicerade figurens motsvarighet med. 
Problemet var att figuren fick en annan nyans (det vill säga grad av ljushet) i de 
ljusförhållanden som sedan användes. Resultatet blev att figurerna inte var visuellt 
jämförbara. Om det i resultaten hade visat sig att figurerna hade stor påverkan på 
rummet hade vi inte kunnat säga att det var på grund av att vi använde oss av en 
projicerad figur, utan det kunde även ha berott på att de var just visuellt olika. 
 
Ytterligare upplevdes kontrasterna mellan de 
färgade partierna och bakgrunden olika för 
figurerna även om de tekniskt sett hade samma 
kulörton (se figur 23). Detta var något vi hade 
behövt kompensera upp genom att måla figuren i 
visuellt sett ”rätt” nyanser genom egna okulära 
observationer. Den målade figurens linjer hade 
även tydligare kontrast till sin bakgrund än den 
projicerade. Det är möjligt att vi kunde ha valt en 
figur som var lättare att reproducera i målad form 
men som gav lika starka associationer.  
 
Enkät till pilotstudie 

 
Vi ville med denna enkät bekräfta att fler människor associerade den valda figuren 
med samma saker som vi gjorde. Genom att göra detta kunde vi försäkra oss om 
att det var en figur som gav tydliga associationer, samt få en fingervisning för hur 
rummen kunde upplevas. Enkäten var kort och tydlig och ingen hade några 
problem med att svara på frågorna.  
 

Figur 24. Den gråa kulörtonen i 

mitten av rutorna är densamma 
och kan upplevas olika beroende 

på vad de står i kontrast till. 

(Björkander & Larsson, 2009) 
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5.2.2 Rum för huvudundersökning 

När vi valde rum att genomföra experimentet i var vi först ute efter att skapa ett 
neutralt rum. Vi fann dock att definitionen ”neutralt” var något svårdefinierat och 
otydligt. Neutralt har olika betydelse för olika människor och ett rum har alltid en 
karaktär som människor ser olika på. Därför valde vi att se bortom definitionen 
neutralt och istället fokusera på rum som var så identiska som möjligt utan att ha 
en bestämd karaktär. I slutändan blev rummen väldigt spartanska och enkla, det 
vill säga få inredningsdetaljer, möbler och färger. Rummen kan inte benämnas 
som någon speciell typ av rum, utan många skulle se det som ett rum utan syfte. 
Ritningar över rummen finns i bilaga 3. 
 
Det som var bra med att rummen var så spartanska och enkla var att det blev lätt 
för deltagarna att minnas vilka komponenter rummen bestod av. Detta gav i sin 
tur figurerna en chans att synas, utan att helt ta över deltagarnas intryck av 
rummen, vilket vi trodde var en risk. 
 
Flera av deltagarna sa att fokus låg på bordet i rummen, vilket gjorde att man inte 
reflekterade över resterande delar. En annorlunda möblering hade kanske ändrat 
detta. Till exempel kunde man placerat den projicerade figuren på en annan vägg 
vilket hade gjort att den varit mer synlig när man klev in i rummen. Det finns dock 
nackdelar med detta också. Enligt oss skulle det vara att styra resultatet för mycket 
om vi medvetet hade placerat figuren så att deltagarna inte kunnat missa den. Nu 
var den placerad på den vänstra väggen från ingången vilket gjorde att figuren inte 
hamnade i deltagarnas direkta synfält. Den syntes dock tillräckligt för att 
deltagarna skulle kunna fånga den i sitt omgivningsseende. 
 

5.2.3 Moment 1 

I denna del av huvudundersökningen fann vi en del brister i metoden. Att få 
deltagarna att inte fokusera allt för mycket på enkäten var svårt. När vi sa att 
undersökningen handlade om belysning där de skulle svara på några enkla 
kryssfrågor fokuserade deltagarna starkt på bordet där enkäten placerats, samt 
skrivbordsbelysningen. Detta kan ha gjort att helhetsupplevelsen av rummen blev 
svårt att lagra i minnet. 
 
Fokus låg som sagt på att svara på frågor med givna svarsalternativ och sedan gå 
vidare till moment 2, där de istället fick mer tid att svara på öppna frågor med 
egna ord. Utifrån resultaten från fråga 2 i huvudenkäten kan vi se att detta verkar 
ha påverkat deltagaranas upplevelse av rummet mer negativt. Här skulle vi hittat 
en annan metod för att göra deltagarnas jämförelse mer jämlik. 
 
Faktumet att deltagarna visste att det handlade om belysning kan också ha lett till 
att den projicerade figuren fick mer uppmärksamhet än den målade då den bestod 
av just ljus. Deltagarna kanske då blev styrda till att reflektera över den projicerade 
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figuren eftersom det var en del av ljussättningen. Det är dessutom ovanligt att 
ljussätta på det här sättet i inomhusmiljö. 
 
Det som vi lyckades bra med i vår metod var att deltagarna aldrig förstod vad det 
egentliga syftet var, vilket kunde ha gett figurerna mer fokus i rummen än vad de 
var tänkta att ha. Deltagarna utförde uppgifterna i respektive rum men kunde efter 
undersökningen inte definiera vad syftet var. På så sätt kan vi säga att deltagarna 
inte blev styrda att reflektera över rummet i moment 1.  
 
Vi har förstått att deltagarnas intresse och bakgrund har stor betydelse för hur de 
uttrycker sina upplevelser av rummen. Detta är något vi borde ha tagit upp i 
undersökningen. I enkäten under moment 1 kunde man till exempel frågat efter 
intressen och vilken linje på skolan man går för att på så sätt ge moment 1 en 
avsikt utöver att vara en skenmanöver för det egentliga syftet. Vi kunde till 
exempel ha funnit samband mellan bakgrund och vilken figur de föredrog. I 
bakgrunden räknar vi med de individuella associationer man samlat på sig under 
sin livstid (Maclin. M.K et al, 2008). 
 

5.2.4 Moment 2 

Frågorna i huvudenkäten visade sig vara tydliga och gav ungefär sådana svar som 
vi hade väntat oss. Det var ingen av deltagarna som hade några frågor eller hade 
svårt att förstå någon fråga vilket gjorde att genomförandet av undersökningen 
fungerade som planerat.  
 
De svar vi förväntade oss i det här momentet byggde på föreställningen att de 
flesta deltagarna skulle lägga märke till figuren i båda rummen. Tidigt i 
undersökningens genomförande kunde vi se att så inte var fallet. Många av 
deltagarna lade inte märke till den målade eller projicerade figuren under moment 
1. Det var viktigt för att den jämförelse som deltagarna gjorde under moment 2 
skulle bli rättvis.  
 
Det största och avgörande problemet var alltså att det var svårt att få en rättvis 
jämförelse mellan rummen. Då kan vi fråga oss vad vi kunde ha gjort annorlunda 
för att ge deltagarna likvärdiga intryck från de båda rummen. Vid utformningen av 
metoden diskuterade vi att göra på ett annorlunda sätt. Detta gick ut på att 
deltagarna skulle få gå in i ett av rummen, varannan går in i rummet med målad 
figur och vise versa. Deltagarna skulle alltså bara fått se en av de uppbyggda 
miljöerna. 
 
Detta hade inneburit en experimentell metod (Jacobsen, 2000) där gruppen som 
gick in i rummet med den målade figuren hade agerat kontrollgrupp för den grupp 
som gick in i rummet med den projicerade figuren. Vi hade alltså stått för 
jämförelsen. Denna metod medför dock även den några problem att ta ställning 
till. Metoden skulle ha krävt många fler deltagare, vilket vi inte hade tid för i detta 
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fall. Vi skulle även förlora deltagarnas egna uttryck för hur de jämför upplevelser, 
vilket hade gjort att vi inte hade kunnat svara på vår tredje frågeställning. 
 
Deltagarna uttryckte ibland att de lagt märke till figuren under moment 2 direkt 
när de klev in i rummet. Hade vi haft en fråga i enkäten som gick ut på att visa 
detta hade vi kanske fått tydligare resultat som sade mer om figurens påverkan. 
Därför hade det kanske varit bättre att använda sig av en strukturerad 
samtalsintervju där vi hade kunnat ta ställning till oväntade resultat som dessa. Vi 
valde att inte använda oss av intervjuer på grund av tidsbrist. 
 

5.2.5 Urval 

Målet var att använda oss av 30 deltagare i experimentet. Tyvärr kom vi inte upp i 
det antalet beroende på att vissa föll bort och att vissa som vi kontaktade inte 
kunde ställa upp. Vi stannade vid att använda 26 deltagare, eftersom vi tyckte att 
de indikationer vi fått på resultatet var tydliga nog för att kunna besvara våra 
frågeställningar.  
 
 

5.3 Slutsatser  

Nedan återkopplar vi till syftet för att sedan presentera vilka slutsatser vi kan dra 
av det genomförda experimentet. 

Syftet är att undersöka om människor upplever skillnader mellan en projicerad ljusfigur och en 
likadan målad figur mot en vägg och hur sådana ljusfigurer eventuellt påverkar intrycket av 
rummet. 
 
Vi kan dra följande slutsater: 
 

 Vi kan inte se någon skillnad i upplevelse mellan rummet med den 
projicerade figuren och rummet med den målade figuren i det här fallet. 

 Deltagarna uttrycker sig på liknande sätt för båda rummen. Både när 
ordtyperna kategoriseras, men även när de delas in i positiva/negativa och 
neutrala ord. 

 Det som påverkar deltagarna intryck av rummet verkar vara uppgiften de 
får utföra. Rummet där deltagarna fick möjlighet att reflektera över sina 
upplevelser uppfattades mer positivt är rummet där man svarade på 
kryssfrågor. Även tiden deltagarna vistades i rummet kan ha påverkat. 

 Deltagarna lade märke till den projicerade figuren mer än den målade 
figuren. 
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5.4 Fortsatt forskning 

Vi utgick från antagandet att den projicerade figuren skulle ge deltagarna en 
annorlunda upplevelse av rummet än den målade figuren. Enligt vår undersökning 
stämde inte detta utan rumsupplevelserna var förvånansvärt lika. Vi kunde se att 
det fanns deltagare som tyckte att båda figurerna var positiva och något dekorativt 
i rummen. 
 
Med detta resultat tycker vi att man borde gå vidare med forskning kring 
användning av projektioner i ljussättning av inomhusmiljö. Om man kan finna och 
definiera de positiva effekterna av sådan ljussättning så blir det kanske möjligt att 
anpassa belysningsmiljöer på ett mer personligt plan.  
  
Med tanke på projiceringars goda egenskaper i flexibilitet och estetik anser vi att 
de borde ha en definitiv plats i modern ljussättning. I vår teoretiska grund tar vi 
upp hur Liljefors (Liljefors, 2000) beskriver våra upplevelser av rum. Han menar 
att rummets delar skapar vår helhetsupplevelse. Genom detta vill vi spekulera 
kring hur fortsatta studier inom det här ämnet skulle kunna se ut. Kanske är det så 
att en figur av den typ som vi valde hade gett ett starkare intryck i en mer naturlig 
miljö. Ett exempel skulle kunna vara en modern och trivsam lägenhet där den 
projicerade figuren blir en mer naturlig del av en helhet.  
 
I slutändan behåller vi vårt antagande då den här undersökningen inte nådde ända 
fram till de resultat vi sökte. Metoden behöver utvecklas och förfinas och vi har 
bara skrapat på ytan av detta ämne. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Pilotstudie figurval 

Den här bilagan innehåller den första delen av två i den pilotstudie vi har gjort 
inför huvudundersökningen. Syftet med den är att ge förståelse för det material 
och den metod som vi använda oss av i huvudundersökningen.  
 
 

Metod för pilotstudie 

I denna första del av pilotstudien projicerade vi en ljusfigur i taget mot en vägg i 
ett helt mörkt rum för att enbart kunna fokusera på figuren. Förutom att se 
figuren utan någon färg valde vi att applicera fyra olika färgfilter på den; gul, grön, 
blå och röd, en färg i taget. Vi diskuterade vad figuren såg ut som, vilka 
associationer den gav samt vilka känslor den väckte. En av oss agerade sekreterare 
och skrev ner de ord vi associerade med varje figur. Mellan observationerna av de 
olika figurerna tog vi en paus på tio minuter för att släppa de känslor och 
associationer vi just diskuterat. Detta innebar att vi tände 
upp och gjorde någonting annat som inte var förknippat 
med observationen. 
 
Riggningen gick till på så sätt att vi ställde en 
profilstrålkastare på ett bord framför oss, ca 2 meter från 
väggen. Denna applicerade vi sedan vald gobo och 
färgfilter på för att ge önskad figur. Kameran placerade vi 
på lämplig höjd för att ge en bild rakt framifrån. Vi ställde 
in inställningarna på kameran för varje bild för att ge ett 
resultat som stämde så bra överens med verkligheten som 
möjligt. 
 
Vi använde oss enbart av gobos som fanns på skolan för att 
skapa de projicerade ljusfigurerna. Figurerna vi valde att 
fokusera på var en cirkel, ett ”kugghjul”, ett lövverk och ett lövverk med tydligare 
blommor/blad. 
 
Med hjälp av NCS-systemet mätte vi vilken kulörton de olika färgfiltren gav på 
väggytan där den projicerades. När vi mätte den vita kulören så mätte vi i 
spotlightens ljuskägla och när vi mätte färgerna höll vi ett färgfilter nära väggen i 
spotlightens ljus och satte sedan NCS-kartan bredvid det färgade ljuset.  
 
 
Därefter läste vi av vad som stämde bäst överens med ljusfärgen filtret gav. Nedan 
följer information om vilka färgfilter vi använde och avläst NCS-nummer. 
 

Inget filter (vit)    NCS S 0502-Y 

Gult filter(Rosco 101 Yellow):   NCS S 0575-G90Y 

Figuren visar hur vi var 

placerade i förhållande till 
projiceringen. 
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Grönt filter(Rosco 090 Dark yellow green):  NCS S 3065-G10Y 

Blått filter(Rosco 079 Just blue):   NCS S 3060-R80B 

Rött filter(Rosco 026 Bright red):   NCS S 1085-Y90R 

 

Hjälpmedel 

Dator, miniprofil, gobos, färgfilter, kamera, stativ, ncs-karta, måttband 
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Resultat av pilotstudie 

Här visar vi resultatet av första delen i förstudien, samt de slutsatser vi drog från 
detta. 

 

 

Figur 1. En cirkel 

 

 
 

 

Inget filter (vit): 

Spontana ord: Mjuk, rund, neutral, tydlig närvaro, ej dekorativ. 

Associationer: Måne 

Gult filter: 

Spontana ord: Intensiv, jobbig, smutsig, dassig, matt 

Associationer: Måne och sol 

Grönt filter: 

Spontana ord: Mer dekorativ, lugnare, tredimensionell känsla 

Associationer: Glaskula 

Blått filter: 

Spontana ord: Lugn, större 3d-känsla 

Associationer: Starkare känsla av måne, planeter, sovrum 

Rött filter: 

Spontana ord: Inte lika intensiv, påtaglig, ej lika behaglig som grön, dekorativ, 3d-
känsla, 

Associationer: Solnedgång, rött öga, planeter 

 

Sammanfattning 

En cirkel kan tolkas och associeras med väldigt många olika saker, därför är den 
inte lämplig att använda i experimentet eller resterande delar av pilotstudien. 
Intressant var att karaktären på figuren förändrades väldigt mycket beroende på 
vilken färg den hade. Det var också enbart med den här figuren som vi kände att 
den gula upplevdes som smutsig och dassig. Den röda skilde sig också en aning 
från känslan av den röda i de andra figurerna. Vi upplevde inte att figuren var 
obehaglig eller skräckinjagande på något sätt. Den var snarare ganska lugn och 
trevlig. 

 

  

Foton från vår pilotstudie på cirkeln vi observerade. 
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Figur 2. Ett ”kugghjul”  

 

 
 

Inget filter(vit): 

Spontana ord: Dekorativ, stilren, spartansk, upplevs mjuk, ingen känsla av värme 
eller kyla, neutral 

Associationer: kugghjul, sol, manet 

Gult filter:  

Spontana ord: Värme 

Associationer: Sol mer påtaglig 

Grönt filter: 

Spontana ord: Känns lugnare, annars lika som vit 

Associationer: Kugghjul, manet, amöba 

Blått filter: 

Spontana ord: ”Skitsnyggt”, adderar djup, tredimensionell, harmonisk, nautisk 
känsla 

Associationer: U-båtsfönster, vatten 

Rött filter: 

Spontana ord: Mer påtaglig, växer, intensiv, obehaglig, industriell känsla 

Associationer: Jetmotor, ugnar, eld, smuts 

 

Sammanfattning 

Oavsett färg kändes figuren behaglig med undantag från röd. Uppfattades simpel 
och estetisk. Dock gick figuren att tolka på många sätt. Vi kände att vi var för 
oense om vad det föreställde, därför var det inte en figur vi ville gå vidare med. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foton från vår pilotstudie på ”kugghjulet” vi observerade. 
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Figur 3. Ett lövverk 

 

 
 

Inget filter(vit): 

Spontana ord: Rogivande, vy antingen från marken eller mitt i trädet 

Associationer: Lövverk, skelett av ett löv, tunna träd, grenar och löv som möts. 
Kan även liknas vid ett örike. 

Gult filter:  

Spontana ord: Behaglig, lugn 

Associationer: Bländad av solen när man tittar upp genom lövverket, dagsljus, 
ögon i de svarta partierna. 

Grönt filter:  

Spontana ord: Naturnära, behaglig, lugn 

Associationer: Påtaglig känsla av lövverk på natten, löv/barrskog 

Blått filter: 

Spontana ord: Djup, lugn, behaglig 

Associationer: Natt, påtaglig känsla av trädkrona, örike 

Rött filter:  

Spontana ord: Osammanhängande, splittrad, intensiv, oordning, dramatisk 

Associationer: Mardrömmar, monster, explosion, lava 

 

Sammanfattning:  

Här framgick tydligt att det var trädkrona eller ett lövverk i alla färger förutom den 
röda. Gav en relativt lugn och behaglig känsla i alla färger förutom rött. Den röda 
skiljer sig starkt från de andra färgerna i upplevelse.  

 

 

  

Foton från vår pilotstudie på lövverket vi observerade. 
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Figur 4. Lövverk med tydligare blommor/blad 

 

 
 

Inget filter(vit):  

Spontana ord: Hårt, taggigt, osammanhängande, svårtolkad, fantasieggande 

Associationer: Människohänder, ansikten 

Gult filter:  

Spontana ord: Trevlig, varm, barnslig, positiv, intensiv, glad 

Associationer: Dagis 

Grönt filter: 

Spontana ord: Lugn 

Associationer: Speglingar i vattnet, djungel, mer som växter 

Blått filter: 

Spontana ord: Mycket lugn, djup, nattkänsla 

Associationer: Se upp mot himlen genom lövverket, växter, speglingar i vattnet 

Rött filter: 

Spontana ord: Intensiv, otydlig 

Associationer: Eld, grotta 

 

Sammanfattning: 

Gav många olika känslor och associationer beroende på färg. Hade ingen känsla 
som var genomgående för alla färger. Kändes oftare som någonting annat än ett 
lövverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton från vår pilotstudie på lövverket med större blad som vi observerade. 
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8.2 Bilaga 2 Pilotstudie enkät 

Den här bilagan presenterar del 2 av den genomförda pilotstudien.  

 

 

 

Metod för enkät till pilotstudie 

För att undersöka om andra människor associerade figuren med samma sak som 
vi kom fram till i vår pilotstudie för figurval, valde vi att göra en mindre 
undersökning där 30 personer (14 kvinnor, 16 män) fick se på den bild vi valt att 
gå vidare med från del 1 i denna pilotstudie. Efter att deltagarna sett på bilden fick 
de svara på en enkät med två öppna frågor angående bilden.  
 
Urvalet gjordes på skolan och var därmed ett bekvämlighetsurval. Vi tog varken 
hänsyn till ålder eller den bakgrund personen vi pratade med hade eftersom vi inte 
trodde att det spelade någon roll för undersökningens resultat.  
 
Vi tog personligen kontakt med deltagarna. Detta innebar att vi gick fram till dem, 
förklarade vad vi ville att de skulle göra, gav dem enkäten med frågorna och lade 
bilden på bordet. Instruktionerna de fick var att inte diskutera med varandra 
medan de svarade på frågorna, inte titta på varandras papper samt att inga svar var 
fel eller konstiga. Dessa instruktioner gavs för att vi ville ha deltagarnas spontana 
reaktioner, utan att de påverkades av personerna omkring sig. 
 

 

 

 

Enkäten vi använde oss av under del 2 av pilotstudien. 
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Resultat av enkät till pilotstudie 

I denna del kommer resultaten från undersökningen att visas upp i tabeller. En för 
fråga 1 i enkäten och en för fråga 2 i enkäten. Vi har skrivit med de svar som vi 
fick på enkäterna samt svarsfrekvens i de olika kategorierna vi valt att göra.  
 
 
Fråga 1: Vad ser du på bilden? 
 

 
KATEGORIER 

 
SVAR I UNDERSÖKNINGEN 

 
ANTAL  

 
% 

 
 
 
 
 
 
TRÄDGRENAR/LÖVVERK  

 Trädgrenar 
 En trädgren 
 Ett grenverk sett från marken 
 En trädkrona sedd underifrån 
 En grön figur blad/träd 
 Ett träd underifrån 
 En äng underifrån 
 Ett svart mönster mot grönt ljus, ser ungefär ut 

som svarta blad och kvistar 
 En svart gren/bladverk med grön bakgrund 
 Ett träd som skuggas mot en grön bakgrund 

10 34 % 

 
 
 
 
TRÄDGRENAR/LÖVVERK 
(NATT/KVÄLL) 

 Himmel underifrån, mitt i en skog under natten 
 Skog sedd nerifrån och upp mot himlen, 

kvällstid 
 Grenar från träd som täcker en 

norrskensbeklädd himmel 
 En trädgren genom ett mörkersikte, 

ljusförstärkare 
 Nattbild av träd och löv 
 Grenar framför månen 

6 20 % 

 
 
VÄXTER (VATTEN) 

 Ser ut som växter av något slag, projektion, typ 
bild tagen från under ytan av en sjö 

 En bild tagen under vatten, fotad uppåt  
 Skuggan av ett träd i vattnet 
 Djupt vatten, något lyser upp 

4 13 % 

 
 
BLAD/LÖV 

 Ett blad 
 Ett söndrigt löv 
 Ett väldigt förstorat löv 
 Ett löv 

4 13 % 

 
 
BIOLOGI 
(ORGAN, VÄVNAD) 

 Något lummigt, grönaktigt, ser ut som någon 
typ av vävnad 

 Ett löv, Påskägg i mörkret(något kusligt dock), 
något i kroppen 

 Ett inre organ 
 Växter i ett mikroskop 

4 13 % 

 
ANNAT 

 Bilden ses genom ett mikroskop 
 En lampskärm innehållande en lampa av låg 

effekt 

2 7 % 

 
 

 

 

 

Figur 1. Ovan är den genomförda enkäten. 
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Fråga 2: Skriv ner minst tre enskilda ord som du förknippar med bilden. 
 

SKOG/VÄXTER ANTAL NATT ANTAL FÄRGER ANTAL LUGN ANTAL 

Skog 8 Natt 6 Grön 6 Fridfull 1 

Träd 4 Mörker 4 Svart 1 Lugn 2 

Växter 3 Mörkt rum 1 Varmt grön 1   

Natur 3 Kväll 1 Färg 1   

Löv 2 Dunkel 1 Inverterade 

färger 

1   

Blad 2       

Mossa 1       

Grenar 1       

Kvistar 1       

TOTAL 25 TOTAL 13 TOTAL 10 TOTAL 3 

 

RÄDSLA ANTAL BIOLOGI ANTAL MYSTISK ANTAL VATTEN ANTAL 

Lite läskig 1 Celldelning 1 Mystisk 2 Vatten 2 
Spökhus 1 Virus 1 Hemlighetsfull 1 Tång 1 

Halloween 1 Mikroorganismer 1   Dykning 1 

Skräckfilm 1 Vävnad 1   Våtmark 1 

  Laboratorium 1     

  Innanmäte 1     

  Något i kroppen 1     

  Organ 1     

  Blodkärl 1     

TOTAL 4 TOTAL 8 TOTAL 3 TOTAL 5 

 

ÖVRIGA 

ORD 

ANTAL Mycket 1 Grön måne 1   

Ljus 2 Kråkor 1 Kylig 1   

Mönster 2 Militär 1 TOTAL 25   

Upplyst 1 Centrerad 1     

Sommar 1 Äventyrsfilm 1     

Liten  1 Exotiskt 1     
Spräcklig 1 Skugga 1     

Höst 1 Himmel 1     

Photoshop 1 Djur 1     

Nätverk 1 Science Fiction 1     

Delar 1 Miljö 1     
 

 

 

 

Analys för enkät till pilotstudie 

Genom vår undersökning tycker vi att det finns tillräckliga belägg för att vi kan 
säga att en stor majoritet associerar figuren med trädkronor och skog på olika sätt. 
Enligt resultaten från fråga 1 så tyckte ungefär 54 % av de tillfrågade att det var 
just detta de såg i bilden, utan någon som helst påverkan utifrån. Ungefär 90 % av 
de tillfrågade ansåg att bilden visade någonting som hade med natur att göra på ett 
eller annat sätt, vilket också ger en indikation på vad man förknippar figuren med. 

SKOG/VÄXTER  26% BIOLOGI 9% 

ÖVRIGA ORD 26% VATTEN 5% 

NATT 14% RÄDSLA 4% 

FÄRGER  10% MYSTISK 3% 

  LUGN 3% 
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Målet med fråga 2 var att förutom de svar vi fått även få ut känslor, vilket inte 
lyckades. De få känslor som kom fram rörde lugn, men även rädsla och mystik 
vilket ger tvetydiga svar om vad figuren framkallar för känslor hos människor. Det 
mest framträdande var att 26 procent av de tillfrågade konkret skrev ner ord som 
gick att förknippa med natur. Annars var svaren relativt intetsägande och gav inte 
något tydligt resultat. Lärdomen vi tog av detta var att skriva ner tydligare frågor 
inför huvudundersökningen då människor generellt sett behöver mer förklaring 
för vilken typ av svar vi söker. Vi tror också att avsaknaden av rumskänsla gjorde 
att man inte fick samma upplevelse av helheten vid enkätundersökningen som vi 
kände under observationen.  
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8.3 Bilaga 3 Undersökningsrummens uppbyggnad  

Syftet med denna bilaga är att komplettera vårt tillvägagångssätt med exakta mått. 
Detta för att påvisa att experimentet går att genomföra igen samt att redovisa de 
skillnader som finns mellan de två rum som användes. 
 
Framställning av figurer 

Den målade figuren skapades genom att vi projicerade vår valda figur mot en 
pappskiva som var 120x120 cm. Sedan skissade vi av figuren på pappskivan och  
målade den med samma NCS-kulör som den projicerade figuren. NCS-kulör för 
pappskivan som figuren målas/projiceras på: NCS S 0300-N 
 
 

Armaturplaceringar och möblemang 

Rum 1 med projicerad figur 
 

 
 
 
 
Armaturer 
 

 Profilstrålkastare Halogen, 1x71W (Ra 100, 3000 kelvin) 
Mått från vägg enligt ritning: 1 –116 cm 2 –177 cm 3 –146 cm. 
Monterad dikt tak. 

 Lysrörsarmatur, 3x35W (Ra 80, 3000 kelvin) I undersökningen var två 
av lysrören i armaturen tända. Armaturen fick då en indirekt 
belysningsprincip. Mått från vägg enligt ritning: 4 -59cm 5 – 42cm 6 – 
52cm. Pendling från tak: 62cm 

Översikt och mått för rummet med projicerad figur. 
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 Bordsarmatur Halogen, 1x35W (Ra 100, 3000 kelvin) 
Ljuspunktshöjd: 42cm Ståendes på arbetsbordet. Har en direkt 
belysningsprincip. 

 
 
Rum 2 med målad figur 
 

 
 
 
 
Armaturer: 
 

 Lysrörsarmatur, 3x35W (Ra 80, 3000 kelvin) I undersökningen var två 
av lysrören i armaturen tända. Armaturen fick då en indirekt 
belysningsprincip. Mått från vägg enligt ritning: 4 -73cm 5 – 44cm 6 – 
53cm. Pendling från tak: 65cm 

 Bordsarmatur Halogen, 1x35W (Ra 100, 3000 kelvin)  
Ljuspunktshöjd: 42cm. Ståendes på arbetsbordet. Har en direkt 
belysningsprincip. 

  

Översikt och mått för rummet med målad figur. 
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Rums- och ljusmått 

Nedan presenteras de värden på belysningsstyrka(lux) som vi har uppmätt i de 
båda rummen. I figurerna visas de mätpunkter vi har använt oss av. För att mäta 
tog vi hjälp av rekommendationer från Ljus & rum (Månsson, Svensson. 2010) 
 
 

Rum 1 med projicerad figur 
 

 Mäthöjd för allmänbelysning: 85cm 

 Mått mellan mätpunkter allmänbelysning:  
48 x 45cm 

 Mäthöjd för arbetsplatsbelysning: 73cm 

 Mått mellan mätpunkter arbetsplatsbelysning:  
10 x 10cm 

 
Rummets mått: 
340cm x 272cm x 259cm 
 
Medelbelysningsstyrka: 
allmänljus: 367 lux  
arbetsplatsbelysning: 1056 lux  
 
Luminans i figur:  
82 candela m/2  
  

Översikt för mätpunkter(allmänbelysning)för 

rum 1 och deras individuella belysningsstyrka. 

Översikt för mätpunkter(direkt arbetsyta) för rum12 och deras individuella 

belysningsstyrka. Rektangeln ovan representerar det skrivbord vi använde. 



Bilagor 

61 

Rum 2 med målad figur 
 

 Mäthöjd för allmänbelysning: 85cm 

 Mått mellan mätpunkter allmänbelysning:  
48 x 45cm 

 Mäthöjd för arbetsplatsbelysning: 73cm 

 Mått mellan mätpunkter  
arbetsplatsbelysning: 10 x 10cm 

 
Rummets mått: 
340cm x 290cm x 259cm 
 
Medelbelysningsstyrka:  
allmänljus: 289lux 
arbetsplatsbelysning: 893lux 
 
Luminans i figur 
15 candela m/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Översikt för mätpunkter(allmänbelysning)för rum 

2 och deras individuella belysningsstyrka. 

Översikt för mätpunkter(direkt arbetsyta) för rum 2 och deras individuella 

belysningsstyrka.  
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8.4 Bilaga 4 Enkät läsbarhet 
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8.5 Bilaga 5 Enkät undersökning 
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