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Abstract 

This thesis examines how to improve the exhibition of products within retail for 
clothes and gift articles. The purpose is to investigate and test how light sources 
and different directions of light affect how the products are perceived regarding 
their exhibition. Our question formulations are: 

1. To what degree does the level of light in combination with the background 
of the interior design of a shop affect whether a product is perceived more 
or less attractive?  

2. What can we recommend to make the exhibition of products more 
attractive? 
 

From our observations shops nowadays have relatively high levels of light when 
they expose products on vertical areas. We have looked on the recommendation 
from “Energimyndigheten” in order to see what they think is important when 
designing retail lightening. This recommendation only considers food stores and 
there were no recommendations for retails when it comes to exhibition. In this 
thesis we investigate how the level of light affect the experience of illuminated 
products and how to improve the knowledge of how to illuminate products so 
that are experienced more attractive. 
 
The methods we used in this thesis where interviews, experiment and 
measurements of light. We did the interviews with staff from seven different 
shops in Jönköping city. This was done in order to understand how shops work 
with lighting and concepts. In our experiment we built up five different test scenes 
with four identical objects in each scene but with different lightings. Our 
informants evaluated how the different objects were experienced by estimating 
their experiences in a survey. We tested how different sources of light work with 
different backgrounds and objects. The objects that were used in the experiment 
were glass, metal, a cube of concrete and textile. The measurements of light were 
used in order to see connections between the measured values and whether they 
corresponded with the result from the experiment.  
 
From our results we can see that metal halide has the capacity of bringing out 
textile and also contribute to creating fresh and light impressions on products. 
Halogen contributes in creating a calmer and lower impression in a retail 
environment. With darker backgrounds you bring out clear contrasts from bright 
and colorful objects . Whiter backgrounds reflect the light better which creates life 
in glass and metal objects in combination with metal halide. We can conclude that 
the level of light does not affect how attractive products are experienced, this is 
rather due to the direction of light, the color temperature, the effect and the 
capacity of the source of lighting to reproduce color in combination with different 
backgrounds.  
 
Key words: Retail, exhibition/exposure, direction of light, surface colors, metal 

halide, contrasts, colors. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur man kan förbättra exponeringen av 
produkter inom detaljhandeln för kläder och presentartiklar. Syftet är att utreda 
och testa hur ljuskällor och olika ljusriktningar påverkar hur produkter upplevs 
avseende exponering. Frågeställningarna är: 
 

1. I vilken utsträckning påverkar ljusnivån i kombination med bakgrunden på 
butiksinredningen om en produkt upplevs mer eller mindre attraktiv? 
 

2. Vad kan vi rekommendera för att göra exponeringen av produkter mer 
attraktiva?  

I dagsläget har butikerna utifrån våra iakttagelser relativt höga ljusnivåer när man 
exponerar produkter på vertikala ytor. Vi har tittat på energimyndighetens 
rekommendation för att se vad de anser är viktigt när man skall utforma en 
butiksbelysning. Denna rekommendation behandlar enbart livsmedelsbutiker och 
det finns inga rekommendationer för detaljhandeln när det gäller exponering.       

De metoder vi använt i arbetet är intervju, experiment och ljusmätningar. 
Intervjuerna gjorde vi med butikspersonal från sju olika butiker i Jönköpings 
centrum. Detta gjorde vi för att bilda oss en uppfattning om hur butiker arbetar 
med belysning och butikskoncept. I vårt experiment byggde vi upp fem olika 
testmiljöer med fyra likadana objekt i varje miljö men med olika ljussättningar. Där 
fick våra informanter utvärdera hur de olika objekten upplevdes genom att de fick 
skatta sina upplevelser i en enkät. Här testade vi hur ljus från olika ljuskällor 
fungerar ihop med olika bakgrunder och objekt. De objekt som användes i 
experimentet var glas, metall, betong och textil. Ljusmätningarna använde vi för 
att se samband mellan de uppmätta värdena och om de stämde överens med 
resultatet från experimentet.     

Utifrån våra resultat kan vi se att metallhalogen har förmågan att lyfta fram textil 
samt att den bidrar till att skapa fräscha och ljusa intryck av produkter. Halogen 
bidrar till att skapa lugnare och ett mer lågmält intryck i en butiksmiljö. Med 
mörka bakgrunder får man fram tydliga kontraster till ljusa och färgstarka föremål. 
Vitare bakgrunder återkastar ljuset bättre vilket gör att man skapar liv i glas och 
metallföremål i kombination med metallhalogen. Vi kan dra slutsatsen att 
ljusnivån inte påverkar hur attraktiva produkter upplevs utan att detta beror på 
ljusriktning, färgtemperatur, effekt och ljuskällans färgåtergivningsförmåga i 
kombination med olika bakgrunder.  

Nyckelord Detaljhandeln, exponering, ljusriktning, ytfärger, 
metallhalogen, kontraster, färger.
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1 Inledning 

Man kan förändra intrycket i en butik genom att ljussätta den på olika sätt med 
hjälp av inredning, ljuskälleval och olika belysningsprinciper. Utifrån studiebesök i 
butiker inom detaljhandeln har vi kommit fram till att dagens butiker har stort 
fokus på att lyfta fram sitt varumärke genom skyltning och säljande inredningar. 
Belysningen är en viktig del för att kunna skapa intryck och atmosfär som butiken 
vill förmedla till sina kunder. Butikernas koncept inriktar sig oftast mot speciella 
målgrupper. Belysningens utformning påverkas av vilken typ av butik det är och 
vad de säljer. I detta arbete ska vi genomföra ett experiment där vi ska titta på hur 
man med hjälp av olika ljuskällor och bakgrunder kan göra produkter mer 
attraktiva.  
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Detta examensarbete undersöker vad belysningen har för roll avseende 
exponering av varor inom detaljhandeln för kläd- och presentartiklar. Det finns 
rekommendationer för livsmedelsbutiker som energimyndigheten har tagit fram. 
Där finns det sammanfattat hur man kan ta fram belysningsprogram för 
livsmedelsbutiker (Energimyndigheten. (1999:12). belysning i livsmedelsbutiker). 
Rekommendationen tar upp viktiga aspekter på vad man ska tänka på vid 
utformning av butiker. Rekommendation innefattar bara livsmedelsbutiker och 
nämner inte kläd- och presentbutiker. Därför är det ett relevant område att 
fördjupa sig i och studera närmare för att kunna ge råd om hur man kan exponera 
produkter på ett bättre sätt, samt hur man kan använda belysningen för att göra 
butiker mer tillmötesgående avseende exponering.  
 
Vårt forskningsproblem är att vi upplever att butikerna inom detaljhandeln har 
relativt höga ljusnivåer. Man riktar många spotlights på objekten för att lyfta fram 
produkterna. Vårt antagande är att det finns armaturer som ofta inte fyller någon 
funktion och att ljusnivån blir för hög mot produkterna. Detta gör att produkterna 
som blir starkt belysta på grund av den höga ljusnivån tappar sin form och 
struktur genom att skuggorna försvinner. De viktigaste belysningsaspekterna som 
har en inverkan på hur rummet tolkas är ljusstyrka, kontrast, blädning och reflexer 
(De Kort, etal., 2010).   
 
Skuggor och kontraster i butikmiljön är viktiga för att uppmärksamma produkter 
och ta fram dess formspråk. Vi påstår inte att detta gäller alla butiker men man 
kan se tendenser till att det oftast ser ut såhär i butiker. Man kan tro att ju högre 
ljusnivå man har på produkterna desto mer säljande är det. Utifrån denna 
problematik ville vi ta reda på hur personer upplever exponerade produkter i olika 
ljusmiljöer och hur man kan exponera produkter på ett bättre sätt. Detta för att 
skapa oss en djupare förståelse för ljusets betydelse i butiksmiljö, med 
förhoppningen om att tillföra ny kunskap till projektering av framtida 
belysningsanläggningar inom detaljhandeln.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utreda och testa hur ljuskällor och olika ljusriktningar påverkar hur 
produkter upplevs avseende exponering av material som förekommer inom 
detaljhandeln, för kläder och presentartiklar. 
 
Följande frågeställningar besvaras: 
 

1. I vilken utsträckning påverkar ljusnivån i kombination med bakgrunden 
på butiksinredningen om en produkt upplevs mer eller mindre 
attraktiv? 

 
2. Vad kan vi rekommendera för att göra exponeringen av produkter mer 

attraktiva?  
 

1.3 Avgränsningar 

 I vårt arbete fokuserar vi endast på hur man belyser de vertikala ytorna i en 
butik. Vertikala ytor innefattar hyllor och varuställningar som är monterade 
på vägg.    

 

1.4 Disposition 

I teoretisk bakgrund tar vi upp de tidigare studier som gjorts inom detta ämne.  

I metodavsnittet beskriver vi de metoder vi använt och hur vi gått tillväga för att 
genomföra studien.  

I resultatdelen redogörs för intervjuer med butikspersonal, analys av experimentet 
och resultat från enkäter.   

I avsnittet med diskussion och slutsatser analyseras och tolkas resultaten utifrån 
syfte och frågeställningar och det arbete som genomförts. 
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2 Teoretisk bakgrund 

      

2.1 Tidigare studier och litteratur 

Belysning kan påverka humör, känslor och kognition samt atmosfären i en butik. 
Man mår olika beroende på vilken färgtemperatur och ljusnivå man utsätts för. 
Studien som - De Kort et al., (2010) gjort visar att man kan kategorisera ljus på tre 
olika sätt genom att bedöma ljustyrka, den visuella attraktionen och komplexitet. 
Belysning påverkar människans rumsuppfattning det vill säga vilket intryck man 
vill förmedla till kunden. Övriga faktorer som avgör intrycket i en butik är 
butikens inredning, storleken på butikslokalen, rumsliga utseenden, symboler och 
tecken. Författarna hävdar att belysningen är en bidragande faktor för att uppleva 
atmosfär och rumslighet men det är bara en av flera faktorer som gör att rummet 
upplevs på ett visst sätt.  
 
De Kort et al., (2010) ställde i sin studie frågan om belysningen skulle spela en 
mätbar roll i detaljhandeln inom butiksbelysning. Deras undersökning 
genomfördes i 57 butiker belägna i Eindhoven. Det framgår att ljus och atmosfär 
påverkar varandra. Enligt författarna har få studier gjorts med försök att mäta hur 
mycket ljus som bidrar till hur man uppfattar rumsligheten i butiksmiljöer. De 
viktigaste belysningsaspekterna är ljusstyrka, kontrast, blädning och reflexer som 
har en inverkan hur rummet tolkas. De kom fram till att när man vistas i en högre 
ljusstyrka så bidrar detta till att kroppen blir mer aktiv och triggad. Detta resultat 
var oväntat utifrån tidigare undersökningar.     
 
Enligt Babbin et al, (2003) så berättar de att konsumenterna reagerar på ytfärg och 
ljus, samt hur exklusiv butiken upplevs. Studien tar upp att det är många faktorer 
som påverkar hur kundens upplevelse av butiken blir. De element som tas upp 
påverkar vilket intryck man får av butiken. Det kan vara om det spelas musik i 
butiken, vilket klimat det är, färgval i butiken, dofter, ljussättningen och hur de 
anställda är klädda. Det som studien inriktar sig på är hur ytfärger och ljus i 
detaljhandeln skapar känsla emot kunderna. De påvisar att man kan använda dessa 
element för att förstärka intryck och påverka kunden genom hur de uppfattar 
miljön. De tar också upp vikten av att dessa faktorer spelar stor roll för butikens 
image. Faktorerna påverkar också människans kognitiva uppfattning genom 
sinnena. Genom att använda dessa på rätt sätt kan man påverka kundens 
uppfattning både när det gäller image och hur exklusiv butiken upplevs. De 
hävdar att kalla färger berör kunden lättare än att använda varmare färger så som 
orange och rött. När det gäller belysning så ger de exempel på att en mjuk lågmäld 
belysning och lugn musik skapar ett exklusivare intryck än en butik med lysrör 
som kan förknippas med som en lågprisbutik.    
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Enligt Summers & Herbert (2001) påverkar ljusnivån konsumenternas 
beteendemönster, vilket gör att de uppmärksammar fler produkter i högre ljusnivå 
än i mjuk belysning. De anser att det är lättare att uppfatta produkter från en 
detaljhandel om det finns kontraster mellan omgivande belysning och produkter. 
När man ljussätter en butik så gäller det att ta hänsyn till butikens image och 
koncept. Ljussätter man butiken så att den får en allt för exklusiv känsla kommer 
inte kunderna att gå in i butiken för att de tror att prissättningen på varorna är för 
hög. Green, (2001) menar att man ska vara medveten om hur ljuset i kombination 
med inredning påverkar kundernas uppfattning av butiken. Det gäller att ljussätta 
varorna så att de får rätt utseende och känsla utefter vilka kunder och målgrupper 
butiken vill rikta sig till. De menar att ljuset är en form av marknadsföring och att 
den kan locka lika mycket kunder som till exempel en reklamskylt. Med god 
butiksbelysning ska man belysa produkten så att den upplevs på ett rättvist sätt.      

 

2.2 Rekommendation från energimyndigheten  

Energimyndigheten (1999:12, Belysning i livsmedelsbutiker) har tagit fram en 
rekommendation där de har jämfört sex olika befintliga livsmedelsbutiker. Genom 
visuella bedömningar och ljusmätningar har de kartlagt energiförbrukning och 
syftet är att skapa ett underlag som kan vara till hjälp vid framtagning av nya 
butiksanläggningar. Det som uppmärksammats vid undersökningen av butikerna 
är att butikerna har långa brinntider på ljuskällorna och att det finns behov av att 
ha höga belysningsstyrkor. Rekommendationen beskriver att belysningen är viktig 
för att uppfatta rummet och dess omgivning. Det är viktigt att skapa anläggningar 
som stödjer synen hos både brukare och personal. När det gäller orientering för 
brukare och personal är färgval på inredning och den ledande funktionen i 
rummet viktig för att skapa en trivsam butiksmiljö. En dåligt utformad 
belysningsanläggning kan påverka humör och i värsta fall ge upphov till att 
olyckor inträffar. Vid utformning av nya anläggningar ger rekommendationen 
förslag på att man ska ta hänsyn till belysningsstyrkan, riktningen på ljuset, skapa 
bländfria miljöer, och använda ljuskällor med god färgåtergivning för att 
produkterna ska presenteras på ett rättvist sätt.  

Något som är typiskt för livsmedelsbutiker men som bör tas hänsyn till i 
framtagning av andra typer av butiker är att se över hur många timmar ljuset är 
tänt i butiksmiljön. Rekommendationen påvisar att en genomtänkt styrning av 
ljuset minskar energiförbrukningen. Genom att använda styrningen på ett 
genomtänkt sätt kan man variera och styra belysningen. Genom att ha en del av 
butiken upptänd under nattetid minskas vandalism och inbrott. När det gäller 
belysning av vertikala ytor sägs det i rekommendationen att dessa har stor 
betydelse för att förstärka produkter som är placerade på hyllor (ibid).        
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2.3 Skapa upplevelser   

Butiken är ett upplevelserum som har stor betydelse för marknadsföringen. 
Kunden påverkas av butikens färger och ljussättning likaså om det spelas musik 
och hur lukten är i butikslokalen. Butikens inre miljö påverkar hur en kund mår 
och uppfattar miljön. Finns de produkter som kunden är i behov av att köpa och 
miljön är tilltalande så köper kunden produkten lättare än om några av dessa 
aspekter inte finns. Mossberg menar att upplevelsen påverkas genom hur 
möblering av inredningen är utformad. Rummets interiör så som färgval och 
inredningsdetaljer påverkar kundens intryck och förväntningar. Det som också 
spelar in i en kunds bedömning är om lokalen är städad och att saker står på sin 
rätta plats. Kundens humör och dagsform avgör också hur han eller hon bedömer 
miljön. Människans kognitiva reaktioner bidrar till att vi kan känna igen olika 
miljöer beroende på vilket intryck vi får från denna miljö. Detta påverkas genom 
att kunden har behov av att kunna känna igen sig i miljön och att miljön upplevs 
trygg. Arkitekturen i rum spelar stor roll för hur kunderna uppfattar miljön och 
hur rummet kommunicerar sitt budskap till kunderna. (Mossberg, 2003)  

Layouten som butiken förmedlar påverkar hur kunderna agerar när de vistas i 
miljön. Om det finns olika avdelningar i miljön kan man styra hur kunderna ska 
röra sig i miljön på ett tydligare sätt. Rummets utformning kan bidra till att 
besökaren upplever olika känslor. Ljus och färger är exempel på stimuli som 
påverkar känslor kopplat till upplevelse. Rummet påverkar kundens humör genom 
att besökaren blir glada eller mindre tillfredställda i den miljö de vistas i. Dessa kan 
delas in i två olika typer och dessa är grad av upphetsning och välbehag. Via dessa 
kan man se hur omgivningen påverkar brukarens beteende. Olika typer av 
belysning avgör hur behaglig miljön upplevs. Lågmäld belysning ger ett lugnare 
intryck jämfört med en miljö med starkare belysning (ibid).     

 

2.4 Visuell bedömning av ljus  

De så kallade sju grundbegreppen är en metod som kan användas när man 
utvärderar ett rum visuellt. Dessa är framtagna av Anders Liljefors och Jan Ejhed 
(Liljefors, & Ejhed, 1990).  Vi har använt denna metod i vår utbildning vid 
ljusdesignprogrammet på Tekniska högskolan. Dessa begrepp används vid ljus 
och rumsanalyser för att kunna beskriva hur ljuset är i rummet och för att förklara 
dessa i ord. Metoden är enkel och tar upp de aspekter som ligger till stor grund för 
hur vi uppfattar en ljusmiljö.        

2.4.1 Ljusnivå  

Med ljusnivå kan man bedöma hur stora skillnaderna är mellan ljust och mörkt i 
ett rum. Med ljusnivån bedömer man inte om man ser bra eller dåligt i ett rum 
utan man tar bara hänsyn till skillnaderna mellan ljust och mörkt. Man kan 
bedöma ljusnivån i hela rummet men också i vissa delar av ett rum (Liljefors, & 
Ejhed, 1990). 
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2.4.2 Ljusfördelning 

Ljusfördelningen beskriver hur ljuset är fördelat i rummet och om vi uppfattar 
ljuset som jämt fördelat i rummet eller om det finns ljusare eller mörkare partier i 
rummet. Man kan också utgå från var armaturerna är placerade det vill säga om 
ljuset kommer direkt ifrån taket eller om det sprids indirekt. Rummets ytor och 
ytfärger påverkar hur ljusfördelningen är i ett rum (ibid).  

2.4.3 Skuggor  

Skuggor är skillnader i ljushet och skuggor kan rangordnas som väldigt skarpa, 
mjuka eller diffusa. Skuggor kan uppträda på olika sätt. Liljefors & Ejhed 1990) 
hävdar att skuggor kan delas i fyra olika skuggvarianter. Den första varianten är att 
rumskuggan skapas av hur ljusfördelningen är beroende på om den skapas av ljus 
från fönster eller armaturerna i rummet. Den andra är den stora föremålskuggan 
som skapas genom att man belyser ett större föremål, där det skapas skuggor från 
till exempel möbler eller inredning. Den tredje är den lilla föremålskuggan som 
skapas av våra kroppsrörelser till exempel att vi håller en hand framför en lampa 
då en skugga av en händ träder fram. Den fjärde är detaljskuggan som bildas till 
exempel av en pennspets. När man tittar på skuggor kan man tydligt 
uppmärksamma att graden av hur mörk eller ljus skuggan är skiljer sig beroende 
på hur den uppstår.  

2.4.4 Reflexer 

Reflexer är i visuell utvärdering reflektioner från olika material och föremål. Dessa 
kan vara blänk, glans och reflektion. Problemet med reflektion är att de kan ge 
upphov till bländning till exempel om solen skiner in genom ett fönster. Genom 
reflexer skapas inte alltid bländning utan dessa kan uppträda på olika sätt beroende 
på var i rummet de finns. Reflexerna blir olika tydliga beroende på var vi som 
betraktare står i ett rum och vilken riktning vi tittar åt. Dessa stör ofta vårt 
detaljseende genom att de försämrar kontrastförhållandena på synobjektet (ibid).  

2.4.5 Bländning  

Bländning uppstår ofta när kontrasten i synfältet är större än vad ögat kan 
adaptera till. Bländning är negativt för ögat i och med att ögat utsätts för 
påfrestningar och man tröttar ut ögat. Liljefors & Ejhed (1990) tar upp att det 
finns två olika typer av bländning, obehagsbländning (discomfort glare)och 
synförsvårande bländning (disability glare). Obehagsbländning kan uppstå när du åker 
bil och blir bländad av solen. Synförsvårande bländning behöver inte uppfattas 
som obehaglig men den tröttar på sikt ut ögonen. För att minimera bländning kan 
man jobba med att jämna ut kontrasterna i miljön.  
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2.4.6 Ljusfärg  

Ljusfärgen beskriver hur ljusfärgen från ljuskällan uppfattas när den belyser olika 
ytor. Ser man olika ljusfärger samtidigt i synfältet kan man tydligast uppfatta att de 
är olika. När man beskriver ljusfärg säger man att det finns varma eller kalla 
ljusfärger. Ljusfärgen har betydelse för hur rummet upplevs (ibid).    

2.4.7 Färg & ytfärger   

Ytfärger kan beroende på vilket material de består av upplevas matta, glansiga, 
klara eller oklara. Ytfärgerna på ett material kan förvanskas eller inte förvanskas 
beroende på vilken ljuskälla de blir belysta av. Beroende på vilken färgreferens 
rummet har kan ljuset förändra upplevelsen på hur vi uppfattar olika ytfärger i ett 
rum. Det gäller att använda ljuskällor med rätt färgåtergivning för att inte 
förvanska produktens naturliga färg. Dagsljus har den bästa förmågan att återge 
färger och inte förvanska produkten (ibid).  
 

2.5 Ljussättning och riktning 

Boken Grundläggande ljusteknik (Sandström, 2004) är en rekommendation för 
belysning för eventljussättning, men tar upp viktiga aspekter kring hur man kan 
ljussätta för att skapa intressanta miljöer även för exponering av produkter i 
butiksmiljö. Riktningar och ljusets infallsvinkel påverkar hur objekt och produkter 
upplevs och presenteras. Detta kan vara en fördel att känna till när man ska 
ljussätta vertikala ytor i en butiksmiljö för att få fram det intryck man vill att 
produkten ska förmedla. Skuggor och former uppträder olika beroende på vilken 
riktning ljuset har. Formen på ljuskäglan kan varieras beroende på om man vill ha 
en mjuk eller hårdare kant på ljuskäglan, även om ljuskäglorna ska tonas in i 
ljuskäglan bredvid. Intensiteten på ljuset, det vill säga ljusstyrkan, påverkar hur 
skarpt ljuset blir mot objektet. Hur ljusriktningen ska vara är inte förutbestämt 
utan detta avgörs individuellt av varje ljussättare. Ljusriktningen kan påverka 
föremål genom att framhäva textur eller göra så att ett föremål ser platta ut och 
förblir fria från skuggor. Det finns tre grundläggande principer för ljusriktning, 
frontljus, bakljus och sidoljus (ibid).  

Frontljus är ljuset som kommer framifrån till exempel om man belyser en hylla på 
en vägg rakt framifrån. Det finns en princip som kallas 45-graders- regeln. Denna 
princip innebär att två armaturer är placerade på lika långt avstånd till objektet och 
skickar ljuset i en 45 graders vinkel mot objektet. Med denna princip förhindrar 
man att skuggbildningar uppstår på produkten eller objektet. Bakljus innebär att 
produkten eller objektet belyses bakifrån vilket gör att produktens form förstärks. 
Denna princip kan framkalla ett tredimensionellt utryck på objektet genom att 
formerna på objektet framhävs tydligare. I en butiksmiljö kan man punktbelysa 
produkter ovanifrån för att förstärka dess utryck. Sidoljus är ljus som belyser 
objekten eller produkterna från sidan. Denna princip gör att man kan undervika 
skuggor som skapas av frontljuset. Fördelen med sidoljus är att man kan förstärka 
former på objekt eller produkter (Sandström, 2004).  
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2.6 Ljuskällor  

Ljuskällor påverkar hur vi upplever olika typer av material och färger när de blir 
belysta. I vårt experiment använder vi oss av halogen, metallhalogen och lysrör för 
exponering. De vanligaste begreppen man tar hänsyn till när man jämför olika 
ljuskällor är dess färgtemperatur, färgåtergivningsförmåga, effekt och livslängd. 
Färgtemperaturen anger enbart vilken ljusfärg ljuskällan har. Det vill säga om 
ljuskällan upplevs varm eller kall. Denna mäts i kelvin och betecknas K. Hur bra 
en ljuskälla är på att återge färger anges av ett Ra- index. Detta index mäts i en 
skala 0-100 och ju högre värde ljuskällan har desto bättre är den på att återge 
färger. Effekten som ljuskällan förbrukar anges i watt och betecknas med W. 
Ljuskällornas livslängder anges olika beroende på hur man mäter den. Den 
vanligaste livslängden som anges är medellivslängd (Annell & Berggren, 2011).        

2.6.1 Halogen  

Halogen är en form av glödljuskälla och denna ljuskälla finns i olika utföranden 
både som reflektorlampa och som stiftlampa. I reflektorljuskällan är ljuskällan 

inbyggd i en reflektor som finns i ljusspridningarna 12 -45 . Här kan man inte 
ändra ljusspridningen för att reflektorn är inbyggd i ljuskällan. Stiftlampan går att 
applicera i en armatur där reflektorn kan vara utbytbar och där kan man oftast 
byta ut reflektorn för att får en bredare eller smalare ljusspridning. Halogenen går 
att ljusreglera och finns i två utföranden: lågvoltshalogen som innebär att den 
drivs på en 12 voltsspänning och 230 volt vilket innebär att den kan drivas direkt 
på vår nätspänning (Starby, 2006).  
 
Halogenljuskällan ger ifrån sig ett vitare och klarare ljus. Den har Ra-100 vilket 
betyder att den har mycket bra färgåtergivningsförmåga. Den finns i 
färgtemperaturer 2900- 3200 kelvin.  Medellivslängden på ljuskällan är 2000- 5000 
brinntimmar, beroende på var den sitter placerad och vilken lamptyp som 
används. De vanligaste effekterna den förekommer i när det gäller 
lågvoltsutförande är 20- 100 watt. Nackdelen med halogenljuskällan är att den 
avger mycket värme vilket ställer krav på hur den monteras (Annell & Berggren, 
2011).  

2.6.2 Metallhalogen 

Metallhalogenen är en urladdningslampa och används både för utomhusbelysning 
och inomhusbelysning. Den finns både som stiftlampa och med inbyggd reflektor. 
Metallhalogenen ger ett fräschare och vitare ljus än halogenljuskällan. 
Metallhalogen har bra färgåtergivningsförmåga upp till Ra 95. Metallhalogenen går 
inte att ljusreglera som den vanliga glödljushalogen och den måste ha ett 
elektroniskt förkopplingsdon för att fungera (Starby, 2006). Den finns med 
varierade färgtemperaturer 3000-4200 kelvin och de vanligaste effekterna inomhus 
är 20- 70 watt. Metallhalogenen har en medellivslängd på 8000- 15000 timmar 
beroende på lamptyp (Annell & Berggren, 2011).  
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2.6.3 Lysrör  

Lysrör är en av våra vanligaste ljuskällor och förekommer vanligast i 
inomhusmiljöer men även i utomhusmiljöer. I inomhusmiljöer används den mest 
som takbelysning och ger oftast allmänljus i rum. Det finns olika typer av lysrör 
och de kan ha varierande längder och utförande beroende på vilken typ av lysrör 
det är, vanligaste typerna är T5 och T8. Det krävs ett förkopplingsdon för att 
kunna driva ett lysrör och man kan ljusreglera lysrör men då krävs ett speciellt 
förkopplingsdon. Lysrör ger ett rundstrålande ljus vilket gör att spridningen på 
ljuset är svårt att begränsa men med hjälp av reflektorer och avskärmning kan man 
styra ljusfördelningen på ett effektivt sätt. Färgtemperaturen på lysröret är 2700- 
6500 kelvin och effekterna ligger på 18 -80 watt. När det gäller 

färgåtergivningsförmåga så har den Ra 90 vilket är bra när man ska skapa en god 
ljusmiljö. Fördelen med lysrör är att de har långa livslängder, upp till ca 20 000 
timmar (Annell & Berggren, 2011).    
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3 Metod och genomförande 

 

3.1 Metod 

I arbetet har vi genomfört både intervjuer och en experimentell studie 
inkluderande en enkät för att besvara våra frågeställningar (se figur 1). 
Intervjuerna är en del i förstudien för att arbeta in oss i ämnet och att upptäcka 
den problematik som finns i butiksmiljöer idag. Experimentet valde vi att 
genomföra för att testa och utvärdera belysningen som finns i butiker i dagsläget.   
 

 
Figur 1: Visar en modell över metoder och tillvägagångssätt. 

3.1.1 Metod 1 Intervju med butikspersonal  

Den första metoden vi använde var en öppen intervju med stöd av en 
intervjuguide (bilaga 1). Anledningen till att vi valde denna metod är att den är bra 
att använda när man ska intervjua få personer och att samla in information från 
enskilda personer. Genom att intervjua få personer kan man få fram deras åsikter 
och inställning till det ämne man ska undersöka (Jakobsen, 2010). Intervjuerna 
ägde rum i sju butiker i Jönköpings centrum där intervjuade vi butikspersonal 
genom en öppen intervju. Denna metod avsåg att samla in bakgrundsfakta från 
butikspersonal om hur de arbetar med belysning i sin vardag. Detta genomfördes 
för att vi skulle bilda oss en uppfattning om vilken betydelse ljuset har för att 
förstärka varor och hur detta påverkar deras vardagliga arbetsuppgifter. 
Intervjuerna spelades in och dokumenterades skriftligen i intervjuguiden. 
Intervjuerna ägde rum i butikernas fikarum eller kontor där vi kunde tala ostört 
med den personen vi intervjuade. Intervjun varade i genomsnitt ca 25 minuter 
med varje intervjuperson.    

3.1.2 Metod 2 Experimentell enkätstudie   

Den andra metoden är ett experiment som riggades i ljuslabbet på Tekniska 
högskolan i Jönköping. Anledningen till att vi valde denna metod är att vi ville 
utvärdera om belysningen i befintliga butiker upplevdes attraktiv och för att kunna 
urskilja vilka principer som exponerar produkter på ett bra sätt. Vi bedömde att vi 
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inte kan utföra ett experiment ute i en befintlig butik men för att komma 
verkligheten så nära som möjligt kunde vi efterlikna dessa miljöer i vårt ljuslabb. 
Experimentet gick ut på att informanterna fick utvärdera sina intryck i en enkät 
som baseras på visuella intryck som de utsätts för.   
 
Enkäten som användes (bilaga 2) bestod av frågor som informanterna fick skatta 
sina upplevelser på fördefinierade svarsalternativ. Fördelarna med en enkätstudie 
är att det är möjligt att kunna fråga flera personer än vid intervjuer. Informanterna 
var anonyma i sina svar vilket gjorde att de kunde svara utan att deras åsikter och 
inställning visades öppet. (Jacobsen, 2010). De fick svara på fördefinierade 
svarsalternativ som beskrev de visuella miljöerna de observerade. På några av 
frågorna valde vi att låta informanterna själva beskriva sina intryck med egna ord. 
I experimentet användes inte specifika produkter utan material som bestod av 
textil, glas, betong och metall med olika texturer och ytfärger som informanterna 
fick utvärdera.  
 
Enkäten var avsedd att ge oss svar på vilken miljö som informanterna upplevde 
som mest attraktiv och där objekten var bäst exponerade i. När det gäller urval av 
informanter ville vi först testa studenter på högskolan men även engagera 
personer som inte hade någon anknytning till skolan. Dessa valdes ut godtyckligt 
genom att vi frågade personer som kunde tänka sig utföra experimentet.   

3.1.3 Metod 3 Ljusmätningar  

Den tredje metoden var ljusmätningar och denna använde vi för att dokumentera 
den vertikala belysningsstyrkan som var på de olika testmiljöerna och den 
horisontella belysningsstyrkan på golvet i rummet. Detta gjordes för att eventuellt 
kunna dra slutsatser från experimentet och de visuella uppskattningar som 
informanterna gjorde under experimentet. Mätningarna är viktiga eftersom att de 
redovisar vilken belysningsstyrka vi hade i rummet vid experimenttillfället och för 
att eventuellt vid senare tillfälle kunna återskapa experimentet. En ljusmätning 
genomförs genom att man lägger ut ett rutnät på det område man avser mäta och 
därefter bestämmer man punkter i rutnätet som man mäter och därefter räknar ut 
medelvärdet (Starby, 2006) Formeln vi använde för att beräkna 
medelbelysningsstyrkan är beskriven nedan. 

Formel:    = E medel (medelbelysningsstyrkan) 
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3.2 Genomförandet  

3.2.1 Genomförande av intervju med butikspersonal  

Vi valde slumpmässigt ut sju olika butiker som säljer kläder och presentartiklar 
belägna i Jönköpings centrum. Intervjuerna genomfördes i butikerna under dagtid 
mellan 2011-02-21 och 2011-02-25. Vi tog själva kontakt med butikerna 
personligen och genom att fråga butikscheferna fick vi fått tillstånd att genomföra 
intervjuerna. Vi såg även en möjlighet att få inspiration vid besök i butikerna 
genom att göra en ”visuell analys” för att ta reda på vilka tekniker som används 
för exponering idag.  

Vi intervjuade sju personer som arbetade i olika butikskedjor och mindre enskilda 
butiker inom detaljhandeln. Intervjun inleddes med en kort beskrivning av vårt 
arbete och därefter ställde vi frågor som vi lagt upp utifrån vår intervjuguide. 
Intervjupersonerna fick svara fritt om vad de tycker om sin butiksmiljö de arbetar 
i och hur de upplevde ljuset där. Frågorna var inriktade på att de fick beskriva om 
det fanns någon problematik angående belysningen och hur de arbetade med 
omritningen av ljuset vid skyltning i butiken.  Intervjuerna vad avsedda att ge en 
beskrivning av de problem som skulle prövas senare i experimentet. Våra 
intervjupersoner valde vi att ge fiktiva namn dels för att de ville vara anonyma och 
för att det inte kommer att påverka vårt resultat.   

3.2.2 Beskrivning av experimentrummet 

Rummet (Figur 2 och 3) har en grå golvyta, ljusa väggar och en takanordning som 
gjorde det möjligt att applicera ljusskenor och teknisk utrustning på ett flexibelt 
sätt. På rummets avlånga väggar är det monterat en butiksinredningspanel som har 
en funktion genom att det gick att applicera hyllplan och klädhängare efter 
önskemål. Rummet gjorde det möjligt för oss att bygga upp mindre delar av en 
butiksmiljö i fullskala. Vid rummets kortsida fanns det fönster som täcktes av en 
mörkläggningsgardin för att inte experimentet skulle påverkas av olika 
dagsljusförhållanden. 
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I experimentet har vi fokuserat på att lära oss hur ljuset från olika ljuskällor 
fungerar ihop med olika material, färger och texturer. I de olika miljöerna har vi 
använt olika typer av ljuskällor som ger olika intryck av objekten och som ofta 
förekommer i butiksmiljöer. Armaturer som användes monterades på en ljusskena 
som var ställbar, det vill säga man kunde rikta och rotera armaturen efter behov 
för att belysa de olika testmiljöerna. Ljuskällorna på frontljuset bestod av halogen 
och metallhalogen med varierade effekter, spridningsvinklar och färgtemperaturer. 
Vad vi använde redogör vi under respektive testmiljö. Målet är att testa olika 
ljusriktningar och ljusspridningar för att visa att detta har stor betydelse för hur 
man som brukare uppfattar ett belyst föremål. Vi valde att dela upp rummet i 5 
olika testmiljöer (Figur 4 och 5) som gjorde det möjligt att skapa olika 
ljussättningar och upplevelser som informanterna skulle utvärdera.  

Figur 2: Visualiseringsbild på experimentmiljön i ljuslabbet. 

Figur 3: Visualiserad översiktsbild som beskriver måttsättningen på rummet och 

takhöjden. 
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I mitten av rummet valde vi att placera några mattor och produktställ för att få 
informanterna att känna upplevelsen av en riktig butiksmiljö. På de olika 
produktställen placerade vi olika klädesplagg och produkter som associeras med 
kläder och presentartiklar. Bakom varje hylla valde vi att använda olika 
bakgrundsfärger och dessa bestod av en svart, vit och en transparent upplyst 
bakgrund. Vi anser att objekten kommer att upplevas olika beroende vilken 
bakgrund de placeras framför och vilken ljuskälla som användes. Vi ville 
undersöka om informanterna som deltar i experimentet kommer att uppleva 
skillnader i de olika ljussättningarna. Vi hoppades kunna dra olika slutsatser om 
det spelar någon roll för hur man belyser de olika objekten och om bakgrunden 
påverkar exponeringen.  

 

 
 
 
Figur 4: Visar testmiljöerna 1-3. 
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3.2.3 Beskrivning av ljuset i rummet och experimentmiljöerna  

Allmänbelysning användes för att verklighetsanknyta miljöerna. Denna belysning 
bestod av lysrör för att den ljuskällan är vanligt förekommande i butiksmiljöer 
som allmänljus. Armaturen som användes var en infälld takarmatur 0,60x0,60m 
som var bestyckad med fyra lysrör Philips master TL 5 24 W/830 och dessa var 
ljusreglerade till 25 procent genom den ljusstyrning som fanns i rummet. 
Anledningen till att vi valde att sänka ljusnivån var för att inte tappa fokus på den 
vertikala ljusnivån som var på testmiljöerna. Nedan beskriver vi varje testmiljö 
enskilt för att kartlägga vilken utrustning som användes och vilken belysning som 
fanns i respektive testmiljö. 

3.2.4 Testmiljö 1  

I den första miljön (Figur 6) ville vi skapa ett lugnt och varmt intryck mot 
objekten. De armaturer som användes var två stycken riktbara halogenspotlights. 
Dessa var bestyckade med en effekt på 100 watt vardera. Ljuskällorna hade en 
färgtemperatur på 3000 kelvin och ett färgåtergivningsindex över Ra 80. 
Armaturen till höger hade en bredare ljusspridning på 36 grader för att belysa hela 
montern och den andra hade en smalare spridning på 12 grader för att accentuera 
objekten (Figur 7).  

Figur 5: Visar testmiljöerna 4-5. 
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3.2.5 Testmiljö 2  

I den andra testmiljön (Figur 8) ville vi skapa en accentbelysning i kombination 
med en hyllbelysning, det vill säga skapa en belyst bakgrund bakom objekten. De 
armaturer som användes var två stycken riktbara spotlights och ett lysrör. 
Spottarna var bestyckade med en effekt på 35 watt vardera. Ljuskällorna hade en 
färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex över Ra 80. Lysröret 
placerades bakom en transparent frostad plexiglasskiva och var bestyckad med ett 
lysrör på 18 watt och som hade en färgtemperatur på 4000 kelvin. Lysrörets 
funktion var att se om den bakgrunden kunde främja objektens karaktär och 
upplevelse. Armaturen till höger hade en bredare ljusspridning på 36 grader för att 
belysa hela montern och den andra hade en smalare spridning på 12 grader för att 
accentuera objekten (Figur 9).  

Figur 7: Visualisering av 

ljusspridningarna i testmiljö 1. 

Figur 6: Testmiljö 1. 
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3.2.6 Testmiljö 3  

I den tredje miljön (Figur 10) ville vi skapa en accentbelysning med hög effekt, det 
vill säga belysa objekten med flera spottar med högre effekter vilket gör att 
objekten i miljön blir så gott som kontrast och skugglösa. Vi ville associera miljön 
med en butik som har hög vertikal belysningsstyrka på sina produkter och se om 
informanterna upplevde detta som bättre eller sämre.  De armaturer som 
användes var fyra stycken riktbara spotlights. Armaturerna hängde två och två på 
separata ljusskenor. De som hängde närmast hyllan var bestyckade med en 70 
watts metallhalogenljuskälla och en på 35 watt. De bakre armaturerna var 
bestyckade med två 35 watts metallhalogen.   Ljuskällorna hade en färgtemperatur 
på 4000 kelvin och ett färgåtergivningsindex på Ra 90. Armaturerna närmst 
objekten hade en bredare ljusspridning på 70 och 35 graders ljusspridning och de 
bakre hade en smalare ljusspridning på 12 grader för att accenturea objekten i 
montern (Figur 11).  

Figur 9: Visualisering av 

ljusspridningarna i testmiljö 2. 

 

Figur 8: Testmiljö 2. 
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3.2.7 Testmiljö 4  

I den fjärde miljön (Figur 12) ville vi skapa en accentbelysning i kombination med 
en helvit bakgrund. Vi ville se om bakgrunden spelar in i informanternas 
bedömning av testmiljön och om objekten framhävs på ett annorlunda sätt. De 
armaturer som användes var två stycken riktbara spotlights bestyckade med 35 
watts metallhalogen. Armaturen till vänster i bild hade en bredare ljusspridning på 
36 grader som belyser hela montern och den andra armaturen hade en smalare 
ljusspridning på 12 grader för att accentuera objekten (Figur 13). Ljuskällorna 
hade en färgtemperatur på 3000 kelvin och ett färgåtergivningsindex över Ra 80.     

  

Figur 11: Visualisering av 

ljusspridningarna i testmiljö 3. 
 

Figur 10: Testmiljö 3. 
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3.2.8 Testmiljö 5 

I den femte miljön (Figur 14) ville vi skapa en accentbelysning i kombination med 
en helsvart bakgrund. Vi vill se om bakgrunden spelar in i informanternas 
bedömning av testmiljön och om objekten framhävs på ett annorlunda sätt. De 
armaturer som användes var två stycken riktbara spotlights bestyckade med 35 
watts metallhalogen. Armaturen till höger hade en bredare ljusspridning på 36 
grader som belyser hela montern och armatur till vänster hade en smalare 
ljusspridning på 12 grader för att accentuera objekten (Figur 15). Ljuskällorna 
hade en färgtemperatur på 3000 kelvin och ett färgåtergivningsindex över Ra 80.      

Figur 13: Visualisering av 

ljusspridningarna i testmiljö 4. 

 

Figur 12: Testmiljö 4. 
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3.2.9 Beskrivning av objekt som används i experimentet 

Vi använde oss att neutrala objekt i våra testmiljöer. Dessa bestod av vanliga 
material som ofta förekommer inom detaljhandeln (Figur 16 och17). Vi ville att 
materialen på objekten skulle ha så stor variation som möjligt, i och med olika 
egenskaper i form av yttexturer och karaktärer och vi tror att de kan uppfattas på 
olika sätt i olika slags ljussättningar.  

 

 

 Figur 16: Visar hur 

objekten riggades i 

testmiljöerna.  

Figur 17: Visar hur objekten riggades i testmiljöerna.  

Figur 15: Visualisering av 

ljusspridningarna i testmiljö 2. 
 

Figur 14: Testmiljö 5 
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3.2.10 Glas 

Första objektet vi använde var glas i form av en glasflaska. När man belyser detta 
material så kan man få fram form, reflektion, lyster och glans. Samt att materialet 
kan uppfattas väldigt olika beroende på vilket ljus man belyser det med. Glas är ett 
material som ofta förekommer inom detaljhandeln inom diverse föremål och 
former till exempel. vinglas, servis och konstföremål. Det är ett intressant material 
att experimentera med eftersom det går att få olika uttryck i glaset beroende på 
ljussättningen. 

3.2.11 Betong 

Andra objektet var en grå betongkub (mått: 20cm*20cm*20cm). Betongen kan 
uppfattas och tolkas på flera olika sätt beroende på vilken typ av ljuskälla som man 
belyser den med, även ljusriktningar spelar in för hur betongen gestaltas. 
Betongens textur upplevs olika beroende på till exempel om den har en sträv yta, 
slät yta och håligheter kan framträda mer eller mindre beroende på hur ljuset faller 
på materialet. Även den fyrkantiga formen är vanligt förekommande inom 
detaljhandeln, och med dess vinklar så bildas skuggor som gör att formen kan 
framträda olika beroende på ljusriktningarna från armaturerna. 

3.2.12 Metall 

Tredje objektet är en rund konservburk i blank aluminium. Just detta objekt är 
intressant att laborera med för att när man ljussätter detta material så skapas blänk, 
lyster och reflektion. Beroende på ljuset så kan man få materialen att framträda 
som hårt eller mjukt, man kan även se speglingar i materialet som kan framhäva 
formerna eller bara vara bländande. Blänket kan tillföra estetik. Metall kan även 
förekomma i kombination med textil som detaljer eller accessoarer. 

3.2.13 Textil 

Fjärde objektet var ett stycke textil i grön kulör (mått: 60cm*40cm), upphängt på 
en klädgalge ovanför dem andra objekten. Textilen hade ett tätvävnadsmönster. Vi 
valde detta material för att kunna symbolisera textil inom detaljhandeln. Textilen 
kan framträda på många olika sätt beroende hur det exponeras och vilken typ av 
ljuskälla man använder. Faktorer som kan upplevas olika är täthet, ytskikt och 
färger i materialet. 
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3.2.14 Genomförande av ljusmätningar  

Belysningsstyrkan på testmiljöerna uppmättes genom att vi placerade ett 
pappersark med måtten 1,2x1m bakom objekten. På pappersarket skapade vi ett 
rutnät (Figur 18) som vi delade in i 15 olika mätpunkter. Pappersarket placerades 
vertikalt. Vi mätte varje punkt individuellt med en luxmeter (Figur 19) där vi fick 
ut olika luxvärden som vi sedan har använt för att få ut medelbelysningsstyrkan. 
Formeln vi använt fungerar enligt följande. Vi har summerat luxvärdena från 
mätpunkterna och dividerat dessa med antalet mätpunkter och fått ut den vertikala 
medelbelysningsstyrkan. Samma metod användes för att beräkna 
medelbelysningsstyrkan i rummet. Här delade vi in rummets area 5,7m x 8,5m för 
golvets yta i ett rutnät där varje ruta var 1m x 1m. Genom at dela in rummet på 
detta sätt fick vi även här mätpunkter som vi sedan mätte individuellt och räknade 
ut med samma formel.  

  

Figur 17: Visar för hur man 

mäter de olika ljuspunkterna på 

testmiljöerna. 

Figur 19: Visar den luxmeter 

som användes vid 

ljusmätningarna. Luxmetern 

är av fabrikat Hagner.  
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3.2.15 Genomförande av experimentet  

Experimentet genomfördes under vecka 2011-04-04- 2011-04-22 dagtid mellan 
klockan 10.00 -16.00 i ljuslabbet på Tekniska Högskolan i Jönköping. Vi 
genomförde experimentet med 21 personer. I figur 19 visas könsfördelningen på 
informanterna som var 11 män och 10 kvinnor i åldrarna 19 – 60 år. 
Informanterna som valdes ut hade ingen utbildning i ljusdesign. Det första vi 
gjorde var att ge en kort introduktion när informanterna kom till 
experimentrummet. Experimentet gick ut på att låta informanterna beskåda 4 olika 
objekt i 5 olika ljusmiljöer. De fick enkäten och därefter fick de gå in i rummet 
och titta sig runt på de olika testmiljöerna. Instruktionerna vi gav var att de fick gå 
runt i rummet och bilda sig en uppfattning om testmiljöerna för att sedan 
utvärdera dem individuellt. Experimentet tog ca 20 minuter att genomföra. Den 
data vi samlade in från experimentet sammanställdes i ett dokument där resultaten 
redovisas i diagram i resultatkapitlet.  

 

 

 

 

 

Figur 20: visar fördelningen mellan kvinnor och män 

som deltog i experimentstudien. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna med butikspersonalen samt 
resultat av den experimentella studien inklusive enkäten. Resultaten relateras till de 
båda frågeställningarna som examensarbetet anser besvara, nämligen:   
 

1. I vilken utsträckning påverkar ljusnivån i kombination med bakgrunden på 
butiksinredningen om en produkt upplevs mer eller mindre attraktiv? 
 

2. Vad kan vi rekommendera för att göra exponeringen av produkter mer 
attraktiva?  
 

4.1 Intervju med butikspersonal 

Nedan presenteras och beskrivs de personerna vi intervjuade i butikerna: 
 
Anna var anställd i en klädesbutik med 6 års erfarenhet inom denna klädkedja, 
hon arbetade 80% i denna butik. Hon hade endast jobbat inom denna butikskedja. 
 
Beatrice var anställd i en presentbutik, hon har arbetat i butiken i 6 månader och 
jobbade 75%. Hon har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta i butik. 
 
Clara var anställd i en detaljhandelsbutik och hade 3 års erfarenhet av butiksarbete, 
men endast arbetat i denna butik i 6 månader. Hon arbetade heltid. 
 
Karin var anställd i en klädesaffär och hade arbetat i klädbutiken i 15-20 år. Hon 
hade 5 års tidigare erfarenhet inom yrket. 
 
Erika var anställd i en detaljhandelsbutik som var nyöppnad och hade därmed 
endast 6 månaders erfarenhet inom denna butik, men hon hade innan dess 25 års 
erfarenhet inom yrket. Hon arbetade 75%.  
 
Kalle ägde en skoaffär och började med detta 1972, han driver tre butiker. Han 
arbetade heltid. 
 
Sanna var anställd i en detaljhandel/livsmedelsbutik, hon hade 3 månaders 
erfarenhet av denna butik men hon hade 16 års erfarenhet inom yrket. 
 

Lisa var anställd i en detaljhandelsbutik och hade arbetat i denna butik i 6 
månader, men hon hade 6 års erfarenhet inom yrket. Hon arbetade 90%. 
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Våra frågor gick ut på att ta reda på hur personalen upplever sin ljusmiljö och 
inriktade sig mot att få en förståelse för hur exponering av produkter fungerar i 
praktiken. Erfarenheten av att arbeta i butik skiljer sig på de personerna vi 
tillfrågade. Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till följande. 

Kunskapen om belysningen är varierande för att de som hade lång erfarenhet 
kunde berätta mer om hur belysningen har förändrats genom åren än de som 
nyligen börjat arbeta i butik. Detta tror vi beror på att man lär sig arbeta med 
belysning genom sina arbetsuppgifter och att personalen ser ett intresse av att vilja 
lära sig mer om belysningen.  

Ljuset har blivit viktigare för att butiker ska kunna profilera sig och skapa ett starkt 
varumärke genom en god ljussättning som samspelar med inredning och butikens 
produkter. Butikerna som ingår i en kedja har samma koncept i varje butik och 
detta bestäms av huvudkontoret, som utvecklar dessa koncept. Detta berättar Lisa 
och Clara. När vi frågade Lisa om hur man arbetar med belysningen säger hon att 
”det finns ansvariga för olika regioner som åker runt till våra butiker och som enbart arbetar 
med butikens utformning och belysningen”. Detta innebär att personalen inte behöver 
söka denna kunskap själva. Detta menar också Mossberg (2003) som säger att 
butikens upplevelserum har stor betydelse för marknadsföringen och att skyltning 
och rätt möblering av rummet avgör om kunden köper produkterna. Koncepten i 
butiken varierar men de flesta vill skapa en öppnare och hemnära känsla som gör 
att kunden upplever och känner igen inredningsdetaljer från sin hemmamiljö, 
säger Anna och Kalle. 

Att använda riktat ljuset är viktigt för att få fram produkterna i en butiksmiljö men 
när ljuset inte finns där så är det först då man lägger märke till att anläggningen 
inte fungerar. Sanna säger att ”när ljuskällorna slocknar och vissa delar av butiken är 
mörk då dras inte kunderna dit”. Detta poängterade även flera av de andra vi 
intervjuade.  

De som arbetar i miljöerna föredrar en flexibel belysning för att belysningen ska 
kunna ändras efter omskyltning och när man ska möblera om. Anna säger att ”vi 
har extra armaturer som vi kan applicera efter behov”. Ett problem kan vara att skenorna 
som armaturerna sitter på inte täcker hela butiksytan vilket gör att personalen är 
begränsad för vad de kan belysa och inte. Belysningen riktas om och ändras oftast 
av personalen själva.    

När vi ställer frågan om den butiksmiljön som de arbetar i är trivsam svarar flera 
att ljuset har en mindre betydelse men att inredningen och färgvalet är faktorer 
som påverkar hur trivsam miljön är. Belysningen kan i vissa fall upplevas 
bländande och antalet armaturer gör att värmen i butiken blir hög under vissa 
årstider.  
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Vi ställde även frågan om hur personalen upplever dagsljuset som kommer in i 
butiken. Här frågade vi om dagsljuset har någon inverkan på hur produkterna 
exponeras. Här fick vi varierande svar för att några butiker ansåg att dagsljuset var 
viktigt för att kunna följa dagsrytmen. Genom att ha en kontakt med omgivningen 
utanför bidrog detta till att personalen trivdes bättre. När det gäller produkterna så 
ansåg några att de lyfte fram produkterna på ett positivt sätt genom att kunden 
kunde se produkterna i dagsljus och att färger och material blev rättvist belysta. 
Alla butiker utom en hade mer eller mindre dagsljusinsläpp in i sina butiker. 

Tekniken har gått framåt inom butiksbelysning och när vi pratade med Kalle säger 
han  att ”fram tills i början av 1990- talet så ändrade man enbart inredningen när man byggde 
om butiken och belysningen var oftast densamma i den nya butiken. Jag ser en ny trend idag när 
det gäller hur man utformar belysning i nya butiker mot var det var förr”. Vi har fått 
uppfattningen om att idag så ändrar butikerna hela sitt koncept, inredning och 
belysning vid ombyggnation. När det gäller vem som projekterar belysningen i 
butikerna så kan vi påstå att i de större butikskedjorna finns det förutbestämda 
koncept som ska följas och ritas in i alla butiker inom kedjan. När det gäller 
privata butiksinnehavare kan dessa själv bestämma vilken belysning de vill 
använda.  

När vi frågade personalen om hur de tror att kunderna uppfattar belysningen i 
butikerna svarade de flesta att kunderna uppskattar dagsljuset i och med att 
butiken får ett ljusare intryck och att miljön känns trivsammare. Clara säger att ”jag 
har fått positiva reaktioner om butikens ljus”. Denna miljö hade höga ljusnivåer samt 
dagsljusinsläpp. De övriga hade ingen uppfattning om vad kunderna tyckte i och 
med att ingen kommenterat detta. 

 

4.2 Enkätstudie  

Nedan beskriver vi hur informanterna har svarat utifrån de frågor vi ställde i 
enkäten (bilaga 2). Frågorna 1-6 använde vi i samtliga testmiljöer 1-5. Frågorna 7-8 
användes enbart i testmiljö 2, 4 och 5 där vi använde olika bakgrunder som en 
ytterligare aspekt att ta hänsyn till. I diagrammen visar vi hur informanterna har 
svarat utifrån respektive fråga och hur dessa svar besvarar våra frågeställningar. I 
textrutan nämner vi alla informanter som svarat med ”N=” och om det är bortfall 
på någon fråga betecknar vi detta med ”bf=”. 
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4.2.1 Presenterades produkterna på ett rättvist sätt i de olika 
 testmiljöerna? 

Vi ville undersöka om informanterna ansåg att objekten presenterades på ett 
rättvist sätt utifrån den belysning de exponerades i. Vi ställde frågan: Anser du att 
produkterna presenteras på ett rättvist sätt i testmiljön? I testmiljö 1 som bestod 
av en lägre ljusnivå och en varmare belysning tyckte informanterna att objekten 
presenterades sämre (Figur 21). Eftersom miljön bestod av vanlig glödljushalogen 
som ger en varmare ljusfärg så kan denna förvränga objektens färger vilket kan 
uppfattas som att de blev något dystra och tråkiga.  Samma mönster kan vi även se 
i testmiljö 2 där det användes en neutralare ljuskälla bestående av metallhalogen 
där effekten på ljuskällan var något högre men där den belysta bakgrunden kan ha 
bländat informanterna, vilket gjorde att objekten uppfattades något sämre. 
Däremot i de övriga miljöerna där det var metallhalogen med en högre ljusnivå 
och en neutralare ljusfärg exponerades objekten på ett mer rättvist sätt enligt 
informanterna. Vi kan tydligt se i (Figur 21) att i den tredje tesmiljön som bestod 
av en högre ljusnivå än de övriga tyckte informanterna att objekten exponerades 
mer på ett rättvist och tydligt sätt. I den här frågan skulle de inte ta hänsyn till 
bakgrunden.     

 

 
 

Figur 21: Diagrammet beskriver hur rättvist 

objekten presenterades mellan de olika 

testmiljöerna. (N= 20, bf= 1). 
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4.2.2 Vilken eller vilka av objekten framhävdes bättre i de olika 
 testmiljöerna? 

För att kunna urskilja vilken eller vilka objekt som upplevdes attraktiva ställde vi 
frågan: Anser du att produkten upplevs attraktiv i denna testmiljö? I testmiljö 4 
och 5 som bestod av samma ljussättning men där vi använde en vit och en svart 
bakgrund tyckte informanterna att textilen framhävdes bättre. Eftersom 
bakgrunden bidrar till att det skapas tydligare kontraster mellan objekt och 
bakgrund så kan man lättare urskilja objektet. I den svarta bakgrunden absorberas 
ljuset in i bakgrunden men objekten reflekterar ljuset mot åskådaren, vilket gör att 
objektet framhävs tydligare genom att det skapas kontraster. Textil (Figur 22) 
upplevdes något sämre i miljö 1 där den exponerades i halogenljus. Även 
betongkuben (Figur 23) upplevdes bättre i testmiljö 5 där vi använde en svart 
bakgrund. Eftersom bakgrunden gav skarpare kontraster och ytfärgen upplevdes 
tydligare mot denna bakgrund så bidrar detta till att den är mest attraktiv.  

Metallburken (Figur 24) upplevdes enligt informanterna som mest attraktiv i den 
fjärde miljön som bestod av en vit bakgrund. Det skapas lyster, reflektioner och 
speglingar som gör att materialen blir levande. Bakgrunden hjälper till att 
framhäva formen och strukturen på objektet. Samma iakttagelser kan vi se att 
informanterna har svarat på glasflaskan (Figur 25) där även testmiljö 4 som hade 
en vit bakgrund med högre ljusstyrka upplevdes denna bättre. I testmiljö 2 med 
belyst bakgrund presenterades glasflaskan något sämre.  

    

 
 
 
 

 

 
 
 
Figur 24: Diagrammet beskriver hur 

attraktiv metallburken upplevdes i de 

olika testmiljöerna. Ja = attraktiv 

Nej= ej attraktiv.  (N=20, bf= 1).  

Figur 22: Diagrammet beskriver hur 

attraktiv textil upplevdes i de olika 

testmiljöerna. Ja = attraktiv Nej= ej 

attraktiv.(N=21). 

Figur 23: Diagrammet beskriver hur 

attraktiv betongkuben upplevdes i de 

olika testmiljöerna Ja = attraktiv Nej= 

ej attraktiv. (N=21). 

Figur 25: Diagrammet beskriver hur 

attraktiv glasflaskan upplevdes i de 

olika testmiljöerna. Ja = attraktiv 

Nej= ej attraktiv. (N=21). 
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Här hade vi även en delfråga som bestod av fem olika påståenden som de fick 
avgöra om de höll med om. De påståenden som vi ville att informanterna skulle 
reflektera över var följande. 
 

1. Produktens färger återges på ett fint sätt.  
2. Ljusnivån är tillräcklig. 
3. Framhävs produktens yta. 
4. Framträder produktens former tillräckligt. 
5. Reflexer framträder tydligt. 

 
Det resultat vi fick fram av påstående 1 (Figur 26) var att i testmiljö 4 och 5 där vi 
använde metallhalogen tyckte informanterna att objektens färger återgavs på ett 
fint sätt och bakgrunden hjälper till att framhäva objektens former och struktur i 
föremålen. När det gäller om ljusnivån är tillräcklig (Figur 27) kan vi se att i 
tesmiljö 3-5 att ljusnivån är tillräcklig då belysning bestod av metallhalogen.  
Men i testmiljö 1 där ljusnivån var lägre och hade en varmare ljusfärg ansåg de att 
det hade behövts mer ljus. I testmiljö 2 där vi hade en belyst bakgrund 
dominerade denna vilket kan påverka att de inte höll med om att ljusnivån var 
tillräcklig. Påstående 3 som berör hur produktens yttextur framhävdes (Figur 28) 
kan vi se överlag att informanterna håller med om detta påstående, genom att det 
inte var så stor skillnad men i miljöerna med svart och vit bakgrund var 
informanterna mer övertygade.  
 
Påstående 4 (Figur 29) som berör hur mycket objektens former framhävdes ser vi 
att de flesta ansåg att de håller med om detta påstående i samtliga miljöer. 
Riktningar på ljuset kan spela roll för hur objektens former gestaltas i och med att 
skuggbildningar ändras efter hur ljuset faller. Det sista påståendet som beskriver 
hur tydligt reflexer framträder mellan de olika ljusmiljöerna (Figur 30) ser vi att i 
testmiljö 1 så tyckte inte informanterna att reflexer framträdde eftersom en lägre 
ljusnivå kan göra att reflexerna blir mindre synliga.  I testmiljö 2 där vi hade en 
upplyst bakgrund kan vi se att reflexerna tydligare framhävdes eftersom ljuset 
bryts genom den transparenta bakgrunden och kan framkalla blänk i glaset och 
metallburken. I testmiljö 4 kan den vita bakgrunden bidra till att blänk framhävs 
tydligare.     
 

  
 
 
 

Figur 26: Beskriver om informanterna 

håller med eller inte med om att  

färgerna återgavs mellan de olika 

testmiljöerna. (N=21) 

Figur 27: beskriver om informanterna 

håller med eller inte med om att 

ljusnivån var tillräcklig i de olika 

testmiljöerna.(N=21) 
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4.2.3 Hur framträdde objektens former individuellt i de olika 
 testmiljöerna? 

I den tredje frågan ville vi ta reda på hur bra informanterna tyckte att de enskilda 
objekten framträdde i respektive testmiljö. På textil (Figur 31) ansåg 
informanterna att tyget framträdde bättre i testmiljö 4 och 5 där bakgrunden kan 
bidragit till att formen på detta objekt blev tydligare. Påstående 4 som berörde alla 
miljöerna tillsammans kan vi även här se att riktningar på ljuset och kontraster kan 
spela roll för hur objekten uppfattas. På betongkuben (Figur 32) visade det sig att 
formen på objektet framträdande tillräckligt bra i samtliga miljöer och att den 
riktning på ljuset vi hade satt fungerade bra för att informanterna skulle uppfatta 
formen. I testmiljö 2 var informanterna inte lika eniga om att formen framhävdes 
bra. När det gäller metallburken kan vi se i (Figur 33) att i testmiljö 1 som hade en 
lägre ljusnivå framhävdes metallburkens former bättre likaså i testmiljö 3 och 4 där 
det var en högre belysning här ser vi att ljusnivån inte påverkar hur formen 
framhävs. Glasflaskans former (Figur 34) representerades bättre i testmiljö 3, 4 
och 5. I testmiljö 3 hade vi en hög ljusnivå vilket kan bero på att ljuset framhävde 
blänk i glaset och i testmiljö 4 och 5 där nivån var lägre men bakgrunden kan bidra 
till att just glaset former framhävdes.  
  

Figur 28: Beskriver om informanterna 

håller med eller inte med om att 

produktens yta framhävdes bra i de 

olika testmiljöerna.  (N=21) 

Figur 29: Beskriver om informanterna 

håller med om att objektens former 

framträder mellan de olika 

testmiljöerna.  (N=21) 

Figur 30: Beskriver om hur informanterna 

håller med om att reflexer från objekten 

framträdde mellan de olika testmiljöerna.  

(N=21). 



Resultat och analys 

35 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.2.4 Hur upplevs ljusfärgen i de olika testmiljöerna? 

I fråga 4 (Figur 35) ville vi ta reda på hur ljusfärgen upplevs i respektive ljusmiljö 
det vill säga om den upplevs varm, kall eller neutral. Frågan vi ställde var hur 
upplever du att ljuset är i testmiljön? Ljusfärgen påverkar om miljön kändes varm i 
sin framtoning eller om den upplevdes kyligare och kallare. I testmiljö 1 upplevdes 
som varmast i jämförelse mellan de olika miljöerna. Här ser vi att 
halogenljuskällans varma ljusfärg gav stor inverkan på hur miljön uppfattades. 
Testmiljö 2 där metallhalogen användes tillsammans med en kallare belyst 
bakgrund upplevdes testmiljön betydligt kallare. Här kan vi se att ljusfärgen på den 
belysta bakgrunden ger intryck mot både objekt och hur själva miljön uppfattas. 
Miljö 3, 4 och 5 uppfattades som neutrala och även här användes metallhalogen.   
 

Figur31: Beskriver var eller vilka 

testmiljöer textilens former 

framträdde bättre respektive sämre. 

(N=21, bf= 1) 

Figur 32: Beskriver var eller vilka 

testmiljöer betongkubens former 

framträdde bättre respektive sämre. 

(N=21) 

Figur 33: Beskriver var eller vilka 

testmiljöer metallburkens former 

framträdde bättre respektive sämre. 

(N=21) 

Figur 34: Beskriver var eller vilka 

testmiljöer glasflaskans former 

framträdde bättre respektive sämre. 

(N=21) 
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4.2.5 Färgförvanskning 

Här vill vi ta reda på om färgerna på objekten förvanskas av ljuset från ljuskällorna 
i testmiljöerna. Frågan vi ställde var ”anser du att färgerna på produkten 
förvanskas? Objekten jämfördes individuellt i bedömningen. På textil (Figur 36) 
svarade de att i testmiljö 3, 4 och 5 som bestod av metallhalogen tyckte de att 
textilen inte förvanskades. Här ser vi att metallhalogenen tar fram färger på ett bra 
sätt. I testmiljö 2 där vi använde metallhalogen och belyst bakgrund var 
svarsfördelningen relativt jämn men den gick mot att objekten förvanskades 
något. I testmiljö 1 där halogen användes ansåg de att textilen förvanskades mer. 
När det gäller betongkuben (Figur 37) ser vi i samtliga testmiljöer att den inte 
förvanskas. I testmiljö 5 är fler övertygade om att betongkuben framhävdes bättre. 
När vi frågade om metallburken (Figur 38) så kan vi se att den upplevdes bra i 
samtliga miljöer och man upplevde ingen förvanskning. När det gäller glasflaskan 
(Figur 39) ser vi att den upplevdes bra i samtliga miljöer förutom i testmiljö 2 där 
svaren var jämna mellan ja och nej. 
 

 
 
 
 

Figur 35: Beskriver hur varmt eller kallt ljuset 

upplevdes av informanterna i jämförelse 

mellan de olika testmiljöerna . (N=21) 

Figur 36: Visar hur informanterna 

ansåg att textilen förvanskades. (N= 

21). 

Figur 37: Visar hur informanterna 

ansåg att betongkuben förvanskades. 

(N= 21). 
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4.2.6 Behövdes det mer eller mindre ljus i testmiljörena? 

Vi ville utvärdera om det behövdes mer eller mindre ljus i testmiljöerna än vad 
som föreslagits, detta för att se hur miljöerna upplevdes i jämförelse med 
varandra. Här ställde vi frågan: anser du att det behövs mer eller mindre ljus än 
vad som föreslagits i testmiljön? I (Figur 40) kan vi se att nivån var 
tillfredsställande i nästan samliga miljöer dock tyckte informanterna att det 
behövdes mer ljus i testmiljö 1. Även här kan vi se att halogenen inte utryckte sig 
lika väl som de övriga miljöerna men hade vi haft fler armaturer kanske även 
denna miljö hade uppfattats bättre.   

  

 

 

Figur 38: Visar hur informanterna 

ansåg att om metallburken 

förvanskades. (N= 21). 

Figur 39: Visar hur informanterna 

ansåg att glasflaskan förvanskades. 

(N= 21). 

Figur 40: Visar om informanterna ansåg att 

det behövdes mer eller mindre ljus 

testmiljöerna. (N= 21). 
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4.2.7 Spelar bakgrunden stor roll för hur objekten exponerades? 

Vi kan se utifrån de tidigare frågorna att bakgrunden påverkar hur objekten 
presenteras, men här ville vi att informanterna enbart skulle avgöra om 
bakgrunden hade någon inverkan på hur objekten exponerades. Frågan var: Anser 
du att bakgrunden spelar stor roll för hur produkten framhävs med exponeringen? 
Denna fråga ställdes enbart på testmiljö 2, 4 och 5 där vi använde en vit, svart och 
en transparent bakgrund. Här gav vi även informanterna möjlighet att motivera 
varför bakgrunden hade stor eller liten betydelse i ett separat textfällt. (Figur 41) 
visar om informanterna ansåg att bakgrunden spelar stor roll. Informanternas svar 
visar att bakgrunden har stor betydelse. Tydligast svar kan vi se i testmiljö 5 där vi 
hade en svart bakgrund. Den vita och transparenta bakgrunden ansåg de också 
vara av betydelse. Få av de som svarade ansåg att bakgrunden inte spelar stor roll 
för hur objekten presenterades.  

 

 

 

 

Figur 41: Visar informanterna ansåg att 

bakgrunden spelade stor roll för hur objekten 

exponerades. (N= 21). 
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4.2.8 Så här svarade några av informanterna om testmiljö 2 som 
 bestod av en transparent upplyst bakgrund 

Informant 3: ”Bakgrunden skapar flera ytor/lager, glasflaskan och burken får en trevligare 
struktur.” 

Informant 9: ”Kontrasten påverkar hur produkterna framhävs.” 

Informant 12: ”Det transparenta ger mer rörelse i bilden, ljusrampen längst ner är effektfull 
och fin men är en aning bländande.” 

Informant 13: ”Ljus studsar och reflekterar olika på olika bakgrunder och framhäver 
produkterna bättre, i transparent bakgrund blir det ett mer kallare intryck.” 

Informant 14: ”Bakgrunden kan lyfta fram olika färger samt skapa olika stämningar 
exempelvis lyxigt, enkelt, dyrt och billigt.”   

Informant 19: ”Fin och blank bakgrund gör att produkterna blir mer attraktiva.”  

Informant 20: ”Det blir en stickig känsla i ögonen när man tittar på produkten.” 

4.2.9 Såhär svarade några av informanterna om testmiljö 4 som 
 bestod av en vit bakgrund 

Informant 2: ”Vitt framhäver produkten mer men förstärker ljusets styrka, ljuset upplevs 
starkare med vit bakgrund.”  

Informant 3: ”Vit bakgrund är vanligt men enligt mig något stelt, positivt är att skuggorna 
framhävs bra men något för skarpa.”  

Informant 9: ”Produkterna framhävs bra, ger ett modernt intryck av produkterna.” 

Informant 10: ”Bakgrunden ger mer liv åt produkterna dock upplever jag ljuset som för 
starkt.”  

Informant 14: ”Bakgrunden känns gedigen i det här fallet, hel och ren”. 

Informant 15: ”Inte rörigt, det är produkterna man ser inte bakgrunden.” 

4.2.10 Så här svarade några av informanterna om testmiljö 5 som 
 bestod av en svart bakgrund 

Informant 5: ”Produkterna syns mer med svart bakgrund.” 

Informant 6: ”Den är behaglig att titta på, produkterna har större konstrast till bakgrunden 
så därför framhävs de bättre.” 

Informant 10: ”Produkten presenteras på ett mer behaglig sätt än i de övriga testmiljöerna.” 

Informant 12: ”Bättre konrast mot svart bakgrund, mer fokus på produkten.” 

Informant 18: ”Framförallt textil och betong kommer fram mer.” 

Informant 19: ”Allt förutom glasflaskan ser bra ut.” 

Informant 21: ”Den svarta bakgrunden absorberar ljuset och ger bra kontrast till textilen.” 
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Utifrån informanternas iakttagelser från testmiljö 2 kan vi se att man upplever att 
olika objekt framhävs bättre med den transparenta bakgrunden, att kontraster ökar 
och att det blir mer liv i ljusmiljön. Ljusrampen kunde upplevas något irriterande 
för ögat och gav upphov till bländning. Genom att belysa bakgrunden kunde man 
förmedla varmare och kallare intryck mot objekten. Bakgrunden skapar olika 
kvalitetskänslor genom att använda belysta bakgrunder som verktyg i 
ljussättningar. Utifrån testmiljö 4 såg vi att ljuset upplevdes starkare och att 
skuggorna blev tydligare på objekten. Objekten smälte inte in i bakgrunden utan 
upplevdes naturliga. I testmiljö 5 upplevdes kontrasterna större mellan bakgrund 
och objekt. Textilen framhävdes bättre men glaset smälte mer ihop med 
bakgrunden.   

4.2.11 Lyfter bakgrunden fram produkterna? 

Vi kom fram till i föregående fråga att bakgrunden spelar stor roll men hur 
påverkar bakgrunderna objekten när de exponeras? Den avslutande frågan vi 
ställde var anser du att bakgrunden framhäver produkternas material bättre eller 
sämre? (Figur 42) visar hur informanterna svarade. I testmiljö 2 ansåg 
informanterna att den belysta bakgrunden inte var till fördel när det gäller 
exponering. I testmiljö 4 ser vi att bakgrunden inte framhävde objekten varken 
bättre eller sämre utan de flesta hade svarat i mitten. I testmiljö 5 med svart 
bakgrund ansåg informanterna att objekten framhävdes tydligast.  

 

 

 

Figur 42: Visar hur bra objekten framhävdes 

enligt informanterna . (N= 21). 
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4.3 Resultat ljusmätningar   

Här ser vi den uppmätta medelbelysningsstyrkan (Tabell 1) som var i de olika 
testmiljörena. Vi kan se att de visuella iakttagelserna som informanterna gjorde 
kan kännas igen i mätresultaten i hur hög respektive låg ljusnivån var i de olika 
miljöerna. I testmiljö 1 där vi använde halogen som ljuskälla hade vi 88 lux som 
medelbelysningsstyrka, som informanterna inte uppfattade som lika ljus i 
jämförelse med de andra miljöerna. I testmiljö 2 där vi använde en smalare 
ljusspridning på 12 grader blev därför medelbelysningsstyrkan något större. Detta 
beror också på att lysröret som var placerat bakom den transparenta bakgrunden 
höjde medelbelysningsstyrkan. Högsta medelbelysningsstyrkan hade vi i testmiljö 
3 där vi använde fyra armaturer istället för två som i de övriga miljöerna. Den 
horisontella medelbelysningsstyrkan på golvet var 55 lux. Denna mätte vi för att 
visa hur mycket omgivande ljus vi hade från allmänbelysningen i rummet. Detta 
värde spelar mindre roll men om experimentet ska återskapas i framtiden är detta 
ett relevant värde att ha med. 

 

 

Område   Uppmätt vertikal medelbelysningsstyrka 

Testmiljö 1 82 Lux  

Testmiljö 2 335 Lux  

Testmiljö 3 346 Lux  

Testmiljö 4 260 Lux 

Testmiljö 5 190 Lux  

Område  Uppmätt horisontell medelbelysningsstyrka  

Golvyta  55 Lux  

Tabell 1: Visar den uppmätta vertikala och horisontella 

medelbelysningsstyrkan i experimentrummet 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Resultatdiskussion  

 
Syftet var att utreda och testa hur ljuskällor och olika ljusriktningar påverkar hur 
produkter upplevs avseende exponering av material som förekommer inom 
detaljhandeln, för kläder och presentartiklar. 
 

1. I vilken utsträckning påverkar ljusnivån i kombination med bakgrunden på 
butiksinredningen om en produkt upplevs mer eller mindre attraktiv? 
 

2. Vad kan vi rekommendera för att göra exponeringen av produkter mer 
attraktiva?  
 

Vi inleder med att diskutera och basvara det övergripande syftet med arbetet. 
Därefter besvarar och diskuterar vi frågeställningarna 1 och 2 under respektive 
rubrik.  

5.1.1 Övergripande syfte: Hur påverkar ljuskällor och ljusriktningar 
 hur produkter upplevs? 

Vi har kommit fram till att där vi använde metallhalogen på 35 watt tyckte 
informanterna att objekten presenterades bättre. Där vi använde en 
halogenljuskälla på 100 watt så upplevdes objekten något sämre för att den inte 
lyfte fram färgerna på lika bra sätt som metallhalogen. Detta visar att 
metallhalogenen har fördelar när det gäller sin relativt låga effekt mot vad man får 
ut i jämförelse med en 100 watts halogenljuskälla, om man jämför i upplevelse. Vi 
har kommit fram till att metallhalogenljuskällan har en vitare och renare 
ljuskaraktär som kan bidra till att vi fått detta resultat. Detta tror vi även kan bero 
på vilka typ av produkter man avser att belysa och de material som produkterna 
består av. Man får anpassa val av ljuskälla beroende på ytfärgen på de objekt man 
ska belysa för att detta spelar stor roll för hur de kommer att framhävas. Här kan 
man se över vilka färgtemperaturer ljuskällorna har och hur bra de är på att återge 
färger med hänsyn till ljuskällans färgåtergivningsförmåga. Beroende på vilken färg 
man ska belysa så måste man anpassa färgtemperaturen på ljuskällan så att den tar 
fram färgen på produkten på ett rättvist sätt och om man vill att den ska upplevas 
varmare eller kallare.  
 
En annan aspekt att tänka på vid val av ljuskällor är vilket koncept butiken har och 
hur man vill att butiksrummet ska uppfattas av besökarna. Här kan vi hålla med 
om vad Green (2001) hävdar, nämligen att man ska vara medveten om hur ljuset i 
kombination med inredning påverkar kundernas uppfattning av butiken. Det 
gäller att ljussätta varorna så att de får rätt utseende och känsla utefter vilka kunder 
och målgrupper butiken vill inrikta sig till.  
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Experimentet visade att när vi frågade informanterna om hur miljön upplevdes av 
ljusfärgen från de olika ljuskällorna så kan vi konstatera att där halogenljuskällan 
användes såg vi att denna gav ett varmt intryck. Vill man skapa en lugnare och 
lågmält intryck är inte metallhalogen att föredra utan här är halogensljuskällan 
kanske det bättre alternativet. Babbin, et al., (2003)säger att en butik med lågmäld 
belysning i kombination med musik skapar ett exklusivare intryck än en butik med 
lysrör som kan förknippas med som en lågprisbutik. Där metallhalogen användes 
uppfattade de miljöerna som neutrala för att den fick ett vitare och klarare intryck. 
Detta kan vara till fördel om man vill skapa ett fräschare intryck i rummet. Där vi 
kombinerade en kall upplyst bakgrund med metallhalogen fick vi reaktionerna på 
att den upplevdes kyligare och kallare. Upplevelsen av rummet kan även påverkas 
av hur interiör, färgval och inredningsdetaljer samspelar med miljön (Mossberg, 
2003). Det kan vara svårt att skapa stora skillnader med enbart belysningen utan 
man måste ta hänsyn till andra faktorer för att skapa ett bra helhetsintryck.  
 
Vi kan se utifrån vår undersökning att när man ska belysa kläder och andra typer 
av textil är metallhalogen att föredra, då denna upplevdes bättre och lyfte fram 
karaktär och texturer i tyget bättre än med halogenljuskällan som till viss del 
förvanskade textilens ytfärg. Man kan även se att betongkuben upplevdes bäst när 
den var belyst med metallhalogen. När det gäller glas och metall upplevdes dessa 
relativt lika då de belystes med både metallhalogen och glödljushalogen. Vi 
upplever att när man belyser glansiga ytor spelar inte ljuskällan större roll utan att 
det handlar mer om hur man riktar ljuset mot objekten. Vill man få fram en viss 
karaktär på objekt med glansiga ytor får man anpassa armaturens riktning därefter. 
När det gäller glas kom vi fram till att en belyst bakgrund kan vara till fördel för 
att skapa liv och skimmer i glastexturen.  
 
Ljusriktningarna och spridningsvinklarna som användes visade sig vara ett bra för 
att exponera våra objekt. Formerna på objekten blev tydliga och den smalare 

ljusspridningen på 12  bidrog till att skuggorna framhävdes tydligare och att 
formen på objekten blev klarare. Vi kan även se att bakgrunden hade viss 
betydelse för hur objektens form förstärktes.  
 
Generellt är ljusriktningar viktiga för att gestalta objekt och få fram former och 
skuggbildningar som gör att objekten inte för blir platta (Sandström, 2004). Vi 
anser att det är viktigt att planera riktningen och placeringen på ljuset väl så att det 
inte orsakas obehagliga bländningar vilket kan upplevas störande för besökare och 
personal. Här vill vi lyfta fram det som Liljefors, & Ejhed, (1990)- säger om 
synförsvårande bländning nämligen att bländning behöver inte uppfattas som 
obehaglig men den kan trötta ut ögonen på sikt, för personal och besökare. Med 
detta menar vi att om personalen ständigt blir bländad av armaturer när de vistas i 
butiksmiljön kan detta bli ett problem som kan åtgärdas genom att ändra 
ljusriktningen på armaturen.  
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5.1.2 Frågeställning 1: I vilken utsträckning påverkar ljusnivån i 
 kombination med bakgrunden på butiksinredningen om en 
 produkt upplevs mer eller mindre attraktiv? 

Vi kommit fram till att desto högre ljusnivå våra objekt hade i testmiljöerna ju mer 
attraktiva upplevdes de. När vi frågade butikspersonalen ansåg de att ljusnivån inte 
har någon större betydelse men att de ville ha en flexibel anläggning som gör det 
möjligt att kunna komplettera med armaturer efter behov. Vi trodde att de skulle 
ha en annan åsikt om ljusnivån nämligen att den skulle ha en större betydelse. 
Anledningen till att vi fick detta svar tror vi beror på att om man arbetar i en miljö 
med höga ljusnivåer under en längre tid så vänjer man sig och reflekterar inte över 
själva ljusnivån. Vi trodde att ju mer ljus man har på produkterna ju mindre 
kontraster blir det mellan bakgrund och objekt. Här säger Summers & Hebert 
(2001) att ljusnivån bidrar till att konsumenternas beteendemönster påverkas och 
att de uppmärksammade fler produkter i högre ljusnivå än i mjuk och lägre 
ljusnivå. Utifrån testmiljö 3 där vi hade en hög ljusnivå och flera armaturer så 
upplevdes produkterna mer attraktiva. Nackdelen blev då att den jämna ljusnivån 
suddade ut skuggorna på objekten vilket gjorde att kontrasten blev mindre mellan 
objekt och bakgrund. Denna ljusmiljö är inte att föredra om man vill skapa en 
ljusmiljö som ger mycket kontraster på både objekt och omgivande miljö. 
Däremot i testmiljö 5 där vi använde svart bakgrund ser vi att det blev större 
kontrast mellan objekt och bakgrund.  
 
Den svarta bakgrunden absorberade ljuset bättre, vilket gör att objekten kommer 
mer i fokus. Där blev textilen, betongkuben och metallburken tydligare i och med 
att den svarta bakgrundens färg skapade mer kontraster mellan objekt och 
bakgrund. Med glasflaskan visade det sig att den smälte mer ihop med bakgrunden 
och därmed är inte svart bakgrund att föredra om man ska exponera glas. Där vi 
använde en vit bakgrund visade det sig att ljusnivån i testmiljön blev starkare för 
att bakgrunden reflekterar ljuset mer än i den svarta bakgrunden. Detta var till stor 
fördel när det gäller glas och metall för att ljuset framhäver blänk och speglingar 
tydligare. Med en belyst transparent bakgrund kan vi se att texturen i glaset 
framhävdes bättre men med en kraftigt belyst bakgrund kan risken finnas att man 
kan blända betraktaren, vilket är viktigt att ha i åtanke när man använder denna 
princip. Vi använde ett lysrör vilket inte fungerade bra ur just denna synpunkt. 
Här hade en ljuslist varit att föredra, för att få ett mer riktat ljus mot bakgrunden 
och inte blända betraktaren.  

5.1.3 Frågeställning 2: Vad kan vi rekommendera för att göra 
 exponeringen av produkter mer attraktiva?  

Vi kan utifrån vårt experiment påstå att ljuskällors egenskaper påverkar hur 
produkter framhävs och upplevs med hänsyn till material och textur. Den ljusfärg 
som ljuskällorna avger mot miljön kan skapa varma och kalla intryck och detta har 
betydelse för hur miljön uppfattas i stort. En allför jämn belysning på produkterna 
gör att produkterna blir platta och skugglösa. Här kan man rikta ljuset på olika sätt 
för att skapa skuggor och få liv i produkternas material.  
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Genom att använda bakgrunder skapar man olika lager mellan produkt och 
bakgrund. Bildas det olika lager upplever man att det skapas en form av 
tredimensionellt intryck i miljön och det gör att miljön blir intressantare att titta 
på. Former framstår lättare om det är nyans eller färgskillnader mellan produkt 
och bakgrund. Att placera armaturer på ljusskenor nära exponeringsytan är till 
fördel om man vill förstärka skuggor och minimera bländning för brukaren. Den 
svarta bakgrunden är att föredra när man ska exponera material med ljusa ytfärger 
exempelvis kläder och färgstarka produkter. Vita bakgrunden fungerar bättre mot 
produkter med metall och speglingar och även här kläder i mörka färger. Den 
belysta transparenta bakgrunden har förmågan att få mer liv i glas och 
metallföremål.  
 
Vi kan påstå att mörkare inredning framhäver ljusa produkter tydligare genom att 
det blir en större kontrast mot bakgrunden i och med att ljuset absorberas in i 
bakgrunden. Med ljusare inredning blir intrycket öppnare mot mörka produkter. 
Den vita bakgrunden gör så att ljusnivån blir högre. Att förstå hur bakgrunden 
samspelar med objekten är avgörande för att kunna skapa attraktiva butiksmiljöer. 
Detta kan vi se genom att vi har jämfört olika objekt och ställt dessa i relation till 
olika bakgrunder.  
 
En teknik som vi använde var att kombinera och variera olika ljusspridningar i 
armaturerna. Detta kan vara till fördel om vill skapa en behaglig ljusnivå i hela 
miljön och förstärka objekten så att dess form och uttryck blev tydligare. Styrning 
kan vi se är en fördel, vilket gör att man kan bestämma när anläggningen ska vara 
tänd och släckt (Energimyndigheten. 1999:12). Fördelen är att det går att 
bestämma vilka armaturer som ska vara tända för att skapa den önskade 
ljusmiljön. Här kan man även påverka hur den horisontella ljusnivån skall vara i 
rummet i jämförelse med den vertikala belysningen.   
 

5.2 Metoddiskussion 

Utifrån de metodval vi använt i vårt arbete kommer vi att redogöra för var och en 
vad som vi upplevde bättre respektive sämre med varje metod. Intervjun som 
genomfördes med butikspersonal gav oss en bra bild av hur belysningen ser ut i 
butikerna i dagsläget när det gäller belysningsprinciper och ljuskällor som används. 
Personerna vi intervjuade var inte så insatta i hur belysningen fungerar vilket 
gjorde att vi inte fick ut mycket information. Man hade kunnat utforma frågorna 
på ett annorlunda sätt så att frågorna har gett oss mer information om hur de 
uppfattar sin belysning. Vi hade kunnat fråga de personerna eller företagen som 
har projekterat belysningen i respektive butik för att se vad deras tankar och idéer 
var med belysningen. Vi skulle i samband med våra besök i butikerna frågat 
kunderna om hur de upplevde butikens belysning och på så sätt fått en klarare bild 
av vad de upplevde är bättre eller sämre.  
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Det vi upplevde som mer positivt var att vi fick reda på hur man styr framtagning 
av butikskoncept för olika butikskedjor. Vi skapade oss en förståelse kring hur 
personalen tänker kring den ljusmiljö de vistas i och hur de upplevde den. 
Metoden fungerade bra att använda i arbete och den gjorde att vi fick inspiration 
till att fördjupa oss ytterligare i vårt forskningsproblem. Intervjuerna i sig tog 
mycket tid att genomföra vilket gjorde att vi inte kunde intervjua så många 
personer.  

Experimentet som genomfördes gav oss svar på sambandet mellan hur ljuskällor 
och bakgrunder fungerar ihop med olika objekten som användes. Utformningen 
av experimentrummet tyckte vi att vi lyckades bra med. Vi hade möjlighet att 
arbeta i rum där takhöjd och rummet gick att anpassa efter våra önskemål. Vi hade 
tillgång till moderna armaturer och ljuskällor som används för att kunna skapa och 
efterlika belysningen som finns i butiker idag. Man hade kunna tända upp varje 
testmiljö var för sig så att man kunde jämföra varje miljö mer individuellt men på 
grund av metallhalogenens upptändningstid hade detta blivit väldigt tidskrävande. 

Vi fick fram tydliga skillnader i våra svar från enkätstudien. De informanter som 
genomförde experimentet engagerade sig mycket i sin analys av miljöerna vilket 
gjorde att vi fick varierande svar och att de var noga kring sin bedömning om hur 
de upplevde ljuset vilket var en fördel för vårt resultat.  Enkäten som användes var 
väl utformad för att informanterna skulle kunna tolka och förstå vad vi frågade 
efter. Att välja enkät som metod tycker vi är bra för att man får fram tydliga svar 
och resultatet är enklare att sammanställa och dra slutsatser av än vid exempelvis 
intervjuer. Vid intervjuer måste man tolka varje persons iakttagelser och åsikter 
individuellt vilket gör att det tar längre tid att få fram resultat. Den del av enkäten 
som informanterna själva fick kommentera var till stor fördel för oss genom att vi 
kunde se likheter mot vad vi trodde skulle påverka resultatet. Nämligen att 
ljussättning i kombination med eller utan bakgrund spelar stor roll för hur man 
uppfattar produkter och hur de upplevs.  

Vi kunde ha testat experimentet på fler informanter men på grund av den tidsram 
vi hade till förfogande ansåg vi att de som utförde experimentet ändå gav oss svar 
på vårt syfte och frågeställningar. Hade vi haft ekonomi kunde man förfina 
experimentet ytterligare genom att köpa in riktigt material för att återskapa en mer 
realistisk butikmiljö. Men vi känner ändå att vi lyckades bra, våra informanter 
uppfattade experimentmiljön som en del av en befintlig butiksmiljö. Detta tror vi 
beror på rummets inredning och att vi använde oss av inredningsdetaljer så som 
bord, exponeringspodier samt objekt som gjorde att de kände igen rummet som 
en butiksmiljö.   

Ljusmätningarna upplevde vi som mest positiva för att man kunde se samband 
mellan hur stor medelbelysningsstyrkan var i de olika testmiljöerna och hur 
informanterna hade svarat att medelbelysningsstyrkan upplevdes i de olika 
testmiljöerna. Ljusmätningarna anser vi också är viktiga för att eventuellt i 
framtiden kunna återskapa experimentet.  
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5.2.1 Validitet och reliabilitet 

När det gäller validiteten det vill säga giltigheten i vår rapport anser vi att den är 
hög i och med att vi har uppfyllt och besvarat vårt syfte och våra frågeställningar. 
Vi mätte det vi avsåg att mäta nämligen att redogöra för hur ljusnivån påverkar 
hur produkter upplevs samt i kombination med bakgrund . Vad vi kan även 
redogöra för hur man kan göra produkter mer attraktiva i butiksmiljö inom 
detaljhandeln.  

Vad det gäller reliabiliteten som bedömer trovärdigheten i vår rapport så anser vi 
att den också är hög. Vi redovisar våra metoder på ett tydligt sätt och det framgår 
vilka val vi gjort under arbetet samt hur dessa har genomförts.  Det framgår vilket 
urval vi gjort genom val av informanter som vi engagerade i experimentet. Den 
svagheten vi kan se är att vi kunde genomfört experimentet på fler personer än 
vad vi gjorde och vi kan inte uttala oss om fler än de som deltog i experimentet. 
Vårt experiment går att genomföra i framtiden dock kan vårt ljuslabbs utformning 
vara till fördel om man ska kunna återskapa en liknande experimentmiljö. Här 
hade vi vissa fördelar genom att rummet hade en modern butiksinredning och 
flexibel takkonstruktion som kan underlätta experimentet.   

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Vi kan genom detta arbete dra slutsatsen att halogenljuskällan med en varm 
färgtemperatur inte kan jämföra sig med metallhalogenens egenskaper, när det 
gäller att lyfta fram färger. Vill man skapa ett lugnare och ett mer varmt intryck i 
butiken är halogen att föredra. Metallhalogen kan vara till fördel om man vill 
skapa ett neutralare och fräschare intryck i rummet på grund av dess vita och klara 
ljusfärg framför allt på kläder och andra typer av textil. Man kan inte skapa stora 
skillnader med enbart belysningen utan man måste ta hänsyn till övriga faktorer i 
rummet så som färgval, interiör och inredningsdetaljer. Att variera smala och 
breda ljusspridningar och rätt ljusriktning kan man få fram former och 
skuggbildningar så att produkterna inte upplevs platta.  

Vi har även kommit fram till att ljusnivån i stort inte påverkar hur attraktiva 
produkter upplevs, men att bakgrunder och ljusriktningar spelar roll för hur 
produkter framhävs och exponeras. Beroende på vilken bakgrund och ljussättning 
produkter presenteras i framhävs texturer och skuggor på olika sätt. Svarta 
bakgrunder absorberar ljuset men får fram produkterna mer i fokus i och med att 
kontrasterna mellan bakgrund och produkt blir större. Med vitare bakgrunder 
återkastar ljuset bättre vilket ger liv i glas och metallföremål. Avslutningsvis kan vi 
utifrån detta arbete rekommendera att om man studerar hur ljusets fungerar mot 
produkternas material och den inredning man vill exponera produkterna i kan 
man skapa väl fungerade butiksmiljöer där produkter upplevs mer attraktiva.   
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5.3.1 Förslag på framtida studier  

Vi tycker att i framtida studier skulle det vara intressant att fördjupa sig i hur man 
kan förbättra rekommendationer för butiksbelysning. Den rekommendation som 
finns utifrån energimyndigheten borde kompletteras och ta upp mer om hur 
belysningen påverkar färger, material och upplevelse. Man skulle även kunna göra 
ett likande experiment som vi gjorde fast ute i en verklig butiksmiljö och studera 
hur kunderna uppfattar ljussättningen och inredningen och om detta påverkar 
försäljningen. Med detta menar vi att man skulle göra en mer omfattande studie 
som tog hänsyn till fler butiker än inom detaljhandeln och testa detta mot fler 
målgrupper.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1intervjuguide butikspersonal   

  

 

Datum 2011-mm-dd 

 
 
Namn ____________________________________Telefon _____________________ 
 
E- post_________________________________________@_____________________ 
 
Butik_________________________________________________________________ 
 
Fråga 1 A 
 

Hur länge har du jobbat i den här butiken? Antal år  Månader  

 
Fråga 2 
 
Hur mycket arbetar du i butiken? 
 

Omfattning? Timanställd 25% 50% 75% 100% 

Timmar?      

 
Fråga 3 
 

Har du arbetat i butik innan? JA  NEJ  Antal år   

 
Fråga 4 
 

Anser du att belysningen är trivsam? JA  NEJ  Vet inte   

 
Ange varför? 
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Fråga 5 Har du observerat/uppmärksammat några skillnader hur belysningen har 
ändrats under den tid du arbetat i butik? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 6 Anser du att belysningen bidrar till en god arbetsmiljö? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 7 Hur tror du kunden uppfattar er butiksbelysning? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 8 Anser ni att det är för mycket eller för lite ljus för att exponera varorna? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 9 Tycker du att belysningen exponerar era produkter på ett bra sätt? 
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Fråga 10 Upplever du att dagsljuset har någon inverkan på hur varorna exponeras? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fråga  11  
a. Har någon belysningsplanerare/ljusdesigner projekterat belysningen i Er butik? 
b. Vilka delar av butiken i så fall? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 12 
Hur jobbar ni med omskyltning och ändras belysningen därefter? 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 13 
a Upplever du att belysningen har någon inverkan på hur du mår efter 
arbetsdagens slut? 
b Om du arbetat i butik tidigare butiker: Hur upplevde du ljuset i den tidigare 
butiken? 
 
a) 

 

 

 

b) 
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Fråga 14 Upplever du att det är svårt att varva ner efter jobbet, har du funderat på 
om belysningen har någon inverkan på detta?  
 

 

 

 

 

 

 
 

Fråga 15  
Om du skulle ändra något av den befintliga belysningen vad skulle det vara? 
 
a) 

 

 

 

b) 

 

 

 
Får vi använda era uppgifter/ svar i vårt examensarbete och godtar ni att vi 
använder dessa enligt en muntlig överenskommelse?  
 

 JA  NEJ   
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8.2 Bilaga 2 enkät experiment 

Instruktion  

Innan du börjar jämföra miljöerna vill vi gärna att du läser igenom följande frågor. 
Fyll i och svara på nedanstående svarsalternativ. På några frågor får du själv 
möjlighet att fylla i och utveckla dina visuella uppfattningar och intryck.  
 
Datum 2011 mån____dag____ Enkätnummer           :         

 

Man       

 

Kvinna  

 

Ålder år   19-20       20-25       25-30       30-35       35-40       40-45      45-50       

 

50-55        55-60 

 

 

Testmiljö 1 

 

Fråga 1 Anser du att produkterna presenteras på ett rättvist sätt i testmiljön? 

 

Mindre bra   Mycket bra 

 

Fråga 2a)Anser du att produkten upplevs attraktiv i denna testmiljö?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

  

 2b) Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din bedömning. 

  

A Produktens färger återges på ett fint sätt.  

B Ljusnivån är tillräcklig.    

C Framhävs produktens yta.   

D Framträder produktens former tillräckligt.   

E  Reflexer framträder tydligt  

 

Fråga 3 Hur bra anser du att produkternas form framträder i testmiljön?  

 

Textil   Mindre bra   Mycket bra 

Betongkub  Mindre bra   Mycket bra 

Metallburk  Mindre bra   Mycket bra 

Glasflaska  Mindre bra   Mycket bra 
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Fråga 4 Hur upplever du att ljuset är i testmiljön?  

 

Varmt   Neutralt   Kallt   

 

 

Fråga 5 Anser du att färgerna på produkten förvanskas?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

 

 

Fråga 6 Anser du att det behövs mer eller mindre ljus än vad som föreslagits i 

testmiljön? 

 

Mindre  Tillräckligt              Mer   
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Testmiljö 2 

 

Fråga 1 Anser du att produkterna presenteras på ett rättvist sätt i testmiljön? 

 

Mindre bra   Mycket bra 

 

Fråga 2a)Anser du att produkten upplevs attraktiv i denna testmiljö?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

  

 2b) Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din bedömning. 

  

A Produktens färger återges på ett fint sätt.  

B Ljusnivån är tillräcklig.    

C Framhävs produktens yta.   

D Framträder produktens former tillräckligt.   

E  Reflexer framträder tydligt  

 

Fråga 3 Hur bra anser du att produkternas form framträder i testmiljön?  

  

Textil   Mindre bra   Mycket bra 

Betongkub  Mindre bra   Mycket bra 

Metallburk  Mindre bra   Mycket bra 

Glasflaska  Mindre bra   Mycket bra 

 

 

Fråga 4 Hur upplever du att ljuset är i testmiljön?  

 

Varmt   Neutralt   Kallt   

 

 

Fråga 5 Anser du att färgerna på produkten förvanskas?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

 

Fråga 6 Anser du att det behövs mer eller mindre ljus än vad som föreslagits i 

testmiljön? 

 

Mindre  Tillräckligt              Mer  
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Fråga 7 Anser du att bakgrunden spelar stor roll för hur produkten framhävs 

med exponeringen? 

 

Transparent   Liten betydelse   Stor betydelse  

 

Motivera varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8 Anser du att bakgrunden framhäver produkternas material bättre eller 

sämre? 

 

Transparent monter   Sämre   bättre  
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Testmiljö 3 

 

Fråga 1 Anser du att produkterna presenteras på ett rättvist sätt i testmiljön? 

 

Mindre bra   Mycket bra 

 

Fråga 2a)Anser du att produkten upplevs attraktiv i denna testmiljö?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

  

 2b) Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din bedömning. 

  

A Produktens färger återges på ett fint sätt.  

B Ljusnivån är tillräcklig.    

C Framhävs produktens yta.   

D Framträder produktens former tillräckligt.   

E  Reflexer framträder tydligt  

 

Fråga 3 Hur bra anser du att produkternas form framträder i testmiljön?  

 

Textil   Mindre bra   Mycket bra 

Betongkub  Mindre bra   Mycket bra 

Metallburk  Mindre bra   Mycket bra 

Glasflaska  Mindre bra   Mycket bra 

 

 

Fråga 4 Hur upplever du att ljuset är i testmiljön?  

 

Varmt   Neutralt   Kallt   

 

 

Fråga 5 Anser du att färgerna på produkten förvanskas?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

 

Fråga 6 Anser du att det behövs mer eller mindre ljus än vad som föreslagits i 

testmiljön? 

 

Mindre  Tillräckligt              Mer  
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Testmiljö 4 

 

Fråga 1 Anser du att produkterna presenteras på ett rättvist sätt i testmiljön? 

 

Mindre bra   Mycket bra 

 

Fråga 2a)Anser du att produkten upplevs attraktiv i denna testmiljö?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

  

 2b) Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din bedömning. 

  

A Produktens färger återges på ett fint sätt.  

B Ljusnivån är tillräcklig.    

C Framhävs produktens yta.   

D Framträder produktens former tillräckligt.   

E  Reflexer framträder tydligt  

 

Fråga 3 Hur bra anser du att produkternas form framträder i testmiljön?  

 

Textil   Mindre bra   Mycket bra 

Betongkub  Mindre bra   Mycket bra 

Metallburk  Mindre bra   Mycket bra 

Glasflaska  Mindre bra   Mycket bra 

 

 

Fråga 4 Hur upplever du att ljuset är i testmiljön?  

 

Varmt   Neutralt   Kallt   

 

 

Fråga 5 Anser du att färgerna på produkten förvanskas?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

 

Fråga 6 Anser du att det behövs mer eller mindre ljus än vad som föreslagits i 

testmiljön? 

 

Mindre  Tillräckligt              Mer  
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Fråga 7 Anser du att bakgrunden spelar stor roll för hur produkten framhävs 

med exponeringen? 

 

Vit monter   Liten betydelse    Stor 

betydelse  

  

 

Motivera varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8 Anser du att bakgrunden framhäver produkternas material bättre eller 

sämre? 

 

Vit monter                 Sämre   Bättre  
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Testmiljö 5 

 

Fråga 1 Anser du att produkterna presenteras på ett rättvist sätt i testmiljön? 

 

Mindre bra   Mycket bra 

 

Fråga 2a)Anser du att produkten upplevs attraktiv i denna testmiljö?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

  

 2b) Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din bedömning. 

  

A Produktens färger återges på ett fint sätt.  

B Ljusnivån är tillräcklig.    

C Framhävs produktens yta.   

D Framträder produktens former tillräckligt.   

E  Reflexer framträder tydligt  

 

Fråga 3 Hur bra anser du att produkternas form framträder i testmiljön?  

 

Textil   Mindre bra   Mycket bra 

Betongkub  Mindre bra   Mycket bra 

Metallburk  Mindre bra   Mycket bra 

Glasflaska  Mindre bra   Mycket bra 

 

 

Fråga 4 Hur upplever du att ljuset är i testmiljön?  

 

Varmt   Neutralt   Kallt   

 

 

Fråga 5 Anser du att färgerna på produkten förvanskas?  

 

Textil  Ja  Nej 

Betongkub  Ja  Nej 

Metallburk   Ja  Nej 

Glasflaska Ja  Nej 

 

Fråga 6 Anser du att det behövs mer eller mindre ljus än vad som föreslagits i 

testmiljön? 

 

Mindre  Tillräckligt              Mer  
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Fråga 7 Anser du att bakgrunden spelar stor roll för hur produkten framhävs 

med exponeringen? 

  

Svart monter   Liten betydelse   Stor betydelse  

 

Motivera varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8 Anser du att bakgrunden framhäver produkternas material bättre eller 

sämre? 

 

Svart monter              Sämre   Bättre  

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
 


