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Abstract 
Why do both your body and the shirt look different in the fitting room compared 
to how they did in the store area? The continuing problem with lighting in fitting 
rooms is a fact. The lighting industry should have resolved this matter several 
years ago through the development process. This study investigates the problem 
from the viewpoint of three different stakeholders in order to present 
recommendations for lighting in fitting room. The following concerns are raised: 

1. What criteria’s defines good lighting in the fitting room? 

2. Seen from the store staff and customers perspective, what function does lighting 
in the fitting room have? 

3. Does the customers’ perception of themselves in the fitting room affect their 
decision to buy? 

Initially there was a pilot study with an observation of existing fitting rooms, and 
interviews with lighting designers. After these, additional interviews with store 
manager from five different stores in Jönköping were undertaken. Our two study 
methods, survey and measuring of light, were used in these stores. The 70 survey 
responses were compared directly with the fitting rooms physical attributes that 
were documented by light measurements in the fitting rooms. 

The most important features with regard to lighting in fitting rooms are an 
accurate visual color experience and a fair image of the body and face. 
Surprisingly, there are fitting rooms where lighting is deliberately weakened in 
order to manipulate the customer to exit the fitting room. This will allow the store 
staff to increase the chances of creating a relationship with the customer to 
influence purchasing decisions; an approach we would not like to recommend. 

Good lighting in fitting rooms is characterized by technical lighting choices that 
harmonize with other features in the fitting room to create an unbiased image of 
colors, details and body shape. The lighting must also interact with all other 
lighting in the store. 

In the survey we asked customers to what extent the four different factors listed 
above influenced their decision of buying the tested garment. The factor that most 
affects the customer decision of purchase is the customer service (purchase does 
occur) and the price (purchase does not occur), thereafter the experience of 
themselves in the fitting rooms (for both). This result is congruent with well with 
lighting designers and store staff’s reasoning about what affects the customers 
purchasing decision. 

Our conclusion is that the lighting in fitting rooms should give a fair picture of 
body, color and clothing. Recommendations for lighting in the fitting room would 
ease the planning, but an optimal solution cannot account for the reality that all 
people have different sensitivity to light and diverse needs in the fitting rooms. 
The experience of the fitting room and specifically the lighting within can be 
linked to the decision of purchases.



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Varför ser både din kropp och tröjan som du hittade i butiken annorlunda ut i 
provrummet? Belysning i provrum är ett återkommande problem. 
Belysningsbranschens blomstrande framfart borde ha löst denna angelägenhet för 
flera år sedan. I denna studie utreds problematiken ur tre olika intressenters 
synvinklar för att kunna redogöra för rekommendationer som behandlar 
belysningen i provrum. Följande frågeställningar formulerades: 

1. Vilka kriterier definierar god belysning i provrum? 

2. Vilken funktion har belysningen i provrum sett ur butikspersonalens och 
kundernas perspektiv? 

3. Anser kunden att upplevelsen av sig själv i provrummet påverkar köpbeslutet? 

Inledningsvis genomfördes en förstudie med observation av befintliga provrum 
och intervjuer med belysningsplanerare. Efter det intervjuades butikschefer från 
fem olika butiker i Jönköping. Studiens två metoder, enkätundersökning och 
ljusmätning, användes på butikerna. 70 enkätsvar ställdes i relation till 
provrummens fysiska förutsättningar som dokumenterats genom ljusmätningar i 
provrummen. 

Resultatet visar att korrekt visuell färgupplevelse följt av rättvis bild av kroppen 
och ansiktet är belysningens viktigaste funktioner i provrum. Överraskande 
förekommer det provrum där belysningen medvetet gjorts bristfällig för att 
manipulera kunden till att gå ur provrummet. Detta ger butikspersonalen ökade 
chanser att skapa en relation med kunden för att påverka köpbeslutet, ett 
förhållningssätt vi inte skulle vilja rekommendera. 

God provrumsbelysning karakteriseras av belysningstekniska val som väl 
harmonierar med provrummets övriga utformning för att ge en rättvis bild av 
både färger, detaljer och kroppens form. Belysningen ska dessutom samspela med 
butikens övriga belysning. 

I enkätundersökningen frågade vi kunderna i hur hög grad fyra olika faktorer 
påverkat deras beslut att köpa eller inte köpa klädesplagget som provats. Den 
faktor som mest påverkar kundens beslut till köp är kundservicen (vid köp) och 
priset (vid uteblivet köp), efter dessa kommer upplevelsen av sig själv i 
provrummet (vid båda). Detta resultat stämmer väl överens med hur både 
belysningsplanerare och butikspersonal resonerar kring frågan vad som avgör om 
kunden köper eller inte.  

Vår slutsats är att belysningen i provrum ska ge en rättvis bild av kropp, färg och 
kläder. Rekommendationer för provrum skulle underlätta planering, men någon 
optimal lösning går inte att redogöra för då alla människor är olika ljuskänsliga och 
har skilda behov i provrummet. Upplevelsen av provrummet går att koppla till 
köpbeslutet. 

Nyckelord 
provrum, belysning, butik, försäljning, kläder, färg, belysningsprinciper  
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1 Inledning 
 

Medvetet eller omedvetet genom påverkan från media och andra 
informationskanaler har vi skapat oss en bild om hur vi vill och tycker att man ska 
se ut, ett kroppsideal. En förutsättning för att kunna se kroppens form är ljus och 
mörker. Dagsljus och artificiell belysning formar allt tredimensionellt med hjälp av 
skuggor. 

Att vara ljusdesigner innebär att planera belysning för offentlig och privat miljö. 
Denna uppgift har i många år legat hos andra aktörer på arbetsmarknaden, 
exempelvis arkitekter och el-konsulter. På senare år har yrket vuxit och 
ljusdesigners har fått en större roll i den skapande planerings- och 
designprocessen. Vi har även en utveckling där allt fler blir medvetna om ljusets 
betydelse i vår omvärld. Allt fler vill utrycka sig med hjälp av belysning, 
exempelvis i kombination med inredning. 

För alla butiker är god försäljning en av de viktigaste faktorerna för att 
verksamheten ska kunna vara aktiv. I klädbutiker är det många faktorer som 
påverkar kundens köpbeslut. Vår uppfattning är att många av dessa köpbeslut 
fattas i provrummen. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
De flesta klädbutiker erbjuder idag någon form av provrum eller provhytter för att 
kunden ska kunna se hur ett klädesplagg ser ut på kroppen. En förutsättning för 
detta är god belysning som inte förvanskar den visuella upplevelsen av 
klädesplagget eller kroppens form. 

Vi har observerat att belysningen i provrum ofta är bristfällig i flera avseenden: 
färg, riktning, styrka, färgåtergivning och armaturval. Detta leder till en förvrängd 
bild av både kropp och klädesplagg, vilket i sin tur påverkar kundens upplevelse i 
provrummet negativt. Om ljuset däremot hade kunnat ge kunden en mer rättvis 
eller en förskönad upplevelse av sig själv och plagget, förmodar vi att 
sannolikheten att kunden köper plagget är större. 

Av egen erfarenhet vet vi att många butiker lägger stor vikt vid att exponera sina 
kläder i butiken på ett attraktivt sätt. Kundens val att köpa eller inte avgörs 
däremot med stor sannolikhet i provrummet, vilket både butikschefer och 
belysningsplanerare vi pratat med håller med om. En av anledningarna till den 
bristfälliga belysningen kan vara att kunskapen inte finns hos ansvariga personer 
gällande hur ljuset påverkar människor, färger och texturer. Detta leder till att 
butiken kan gå miste om del av sin försäljning. 
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I Belysningsstandarden SS-EN 12464-1 utgåva 1 finns rekommendationer för 
medelbelysningsstyrka, bländningskrav och färgåtergivning för butiksytan, 
kassaarbetsplatsen och förpackningsbord i samband med detaljhandel. Det 
framgår dock inte om rekommendationerna även gäller för provrummen. I samma 
standard finns även rekommendationer för textiltillverkning och textilförädling. 
Vid färgkontroll och tygkontroll rekommenderas en högre belysningsstyrka och 
bättre färgåtergivning än i butiker. I provrummet genomför kunden en form av 
kontroll av klädesplagget. Både passform och färgintryck är av betydelse. Därför 
anser vi att rekommendationerna för textiltillverkning och textilförädling bättre 
stämmer överens med hur ett provrum används i jämförelse med 
rekommendationerna för detaljhandeln. 

Ljuset är bara en av många faktorer som påverkar kundens välbefinnande i 
provrum. Rumsstorlek, färgval, speglar och rumstemperatur i provrummet är 
andra påverkande faktorer. Trots den viktiga funktion provrummet fyller finns det 
i dagsläget mycket få studier som behandlar området. Då belysningen i provrum 
kan påverka och påverkas av hela ledet från belysningsplanerare till kund via 
butiksägare menar vi att behovet och intresset av denna studie är stort för alla 
parter. Med dagens belysningsteknik och kunskap om hur ljuset påverkar 
människan anser vi att den ständigt återkommande problematiken kring belysning 
i provrum förtjänar en utredning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att föreslå rekommendationer för utformning av belysning i provrum 
genom att presentera en pedagogisk bild av lämpliga belysningsprinciper, 
placeringar, nivåer och egenskaper hos ljuset för att tillgodose både 
butikspersonalen och kundernas önskemål. 

Följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka kriterier definierar god belysning i provrum? 

2. Vilken funktion har belysningen i provrum sett ur butikspersonalens och 
kundernas perspektiv? 

3. Anser kunden att upplevelsen av sig själv i provrummet påverkar 
köpbeslutet? 
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1.3 Avgränsningar 

• Det teoretiska belysningsförslaget behandlar i huvudsak belysningen och 
till viss del ytfärg – inga konkreta rekommendationer ges för rumsstorlek 
och spegelplacering. 

• Utformningen av rekommendationerna för belysning i provrum utgår inte 
från någon budget. 

• I förslaget anges inga exakta armaturer eller tillverkare. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med kapitlet Teoretisk Bakgrund som är en redogörelse för den 
litteratur som arbetet baseras på. Utifrån olika ämnesområden har böcker, artiklar 
och tidigare studier tolkats och sammanfattats för att ge läsaren en bredare grund 
inför kommande text. 

Därefter följer kapitlet Metod och genomförande som avhandlar arbetets metodval 
samt hur tillvägagångssättet och anpassningen av metoderna gått till. 

Kapitlet Resultat och analys redovisar sammanfattningsvis resultatet från förstudien, 
resultatet från ljusmätningen samt utfallet från arbetets enkätundersökning. 
Resultatet presenteras uppdelat utifrån enkätens olika delar och analyseras därför 
separat efter varje del.  

Avslutningsvis granskas och diskuteras resultatet och metoderna i kapitlet 
Diskussion och slutsatser. Här sammanställs även våra slutsatser av det genomförda 
arbetet. Kapitlet avslutas med rekommendationer och förslag för vidare studier 
inom området. 

Rapporten kompletteras med tillhörande bilagor:  

Bilaga 1 – Observationer av provrum, en del av förstudien. 

Bilaga 2 – Intervjuer med belysningsplanerare, en del av förstudien. 

Bilaga 3 – Intervjuer med butikschefer, en del av förstudien. 

Bilaga 4 – Enkätundersökning 

Bilaga 5 – Ljusmätning 

Bilaga 6 – Rekommendationer för belysning i provrum 
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1.5 Begreppsförklaring 

Armatur – En konstruktion som skyddar belysningstekniska delar som ljuskälla 
och anslutningsdon 

Belysningsprincip – Ett sätt att belysa 

Dikt tak – Montering direkt mot takytan 

Downlight – Armatur placerad infälld eller dikt tak avsedd att lysa neråt 

Färgtemperatur – Mäts i Kelvin (K), en beskrivning av ljusets visuella temperatur 
(blått/gulorange, alternativt varmt/kallt) 

Informant – Uppgiftslämnare, person som deltar i exempelvis en intervju eller 
enkätundersökning 

Interiör – En miljö inomhus, exempelvis: golv, väggar och tak 

Ljusdesigner – Person vars yrke är att planera belysning, även kallad 
belysningsplanerare 

Ljuskälla – Det som alstrar ljus, exempelvis solen, glödlampa eller lysrör 

Luminans – Ljusstrålningen från en yta, mäts i candela/m2 

Lux – Mätenheten för belysningsstyrka, mäts i lumen/ m2 

Lux/luminans- meter – Ett instrument för att mäta luminans och 
belysningsstyrka 

Pendelarmatur – En armatur som hänger ner från taket 

Visuellt – Uttrycket beskriver allt vi uppfattar med vårt seende
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2 Teoretisk bakgrund 
 

Provrum och provrumsbelysning kommer ofta på tal i samband med shopping, 
men trots detta har det genomförts få studier och det finns lite skrivet inom 
området. Nedan redogör vi för olika ämnesområden som på olika sätt har relevans 
för studien.  

 

2.1 Seendet 
Våra ögon förmedlar skillnader i intensitet och våglängd av elektromagnetisk 
strålning, vilket vi ser som ljushet och färger när det reflekteras i en yta. 
Elektromagnetisk strålning kan beskrivas som energi i olika våglängder. Synsinnet 
kan registrera våglängder inom något som kallas synligt spektrum. Det synliga 
spektrumets våglängdsområde är mellan 380-780 nanometer. Elektromagnetisk 
strålning kommer in i ögat genom dess genomskinliga medier, bland annat 
hornhinna, lins och glaskropp. När strålningen når ögats hornhinna bryts den och 
formar en bild på ögats näthinna. På näthinnan sitter två typer av receptorer som 
stimuleras av elektromagnetisk strålning. Informationen från receptorerna 
omvandlas till bilder i hjärnan. Receptorerna kallas för stavar och tappar. Stavarna 
behandlar information i svartvitt och bidrar till en helhetsbild av omgivningen i 
170°, vilket kallas för omgivningsseende. Tapparna består av tre receptorer (Small, 
Medium, Long) som gör det möjligt för oss att se färger, då de registrerar olika 
våglängder. I mitten av näthinnan sitter gula fläcken (fovea), som endast består av 
tätt placerade tappar. Gula fläcken ger oss möjlighet att uppfatta små detaljer. 
Denna funktion kallas även för detaljseendet och har en betydligt smalare 
synvinkel, endast 2°. Människans seende har också en anpassning till att se i ljus 
och mörker, kallade för dagseende och mörkerseende. När vi varit i exempelvis ett 
mörkt rum och förflyttar oss till ett ljusare, börjar ögat att anpassa sig gradvis, 
något som kallas för adaption (Liljefors, 2000). 

Ögat innehåller förutom tappar och stavar en tredje receptor. Denna receptor 
påverkar utsöndringen av hormonet melatonin och kortisol i kroppen, även kallat 
för sömn- och stresshormon (Annell et al., 2011). 

Våra ögon är i de allra flesta fall i bäst kondition när vi föds. Med åren sker 
normala åldersförändringar med synorganen. Ögats lins är från början mjuk och 
genomskinlig. Med åldersförändringarna gulnar och grumlar sig linsen och blir 
därför mindre genomskinlig. Ett äldre öga behöver av den anledningen mer 
ljusstrålning än vad ett ungt behöver, då ögats transmissionsförmåga försämrats. 
Även ackommodationen, linsens brytningsförmåga beroende på synobjektets 
avstånd, försämras då linsen med åren stelnar (Liljefors, 2000). 
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Alla människor är olika ljuskänsliga och behöver olika mängd ljus för att må väl. 
Därför går det inte att bara utgå från rekommenderade belysningsstyrkor i 
belysningsstandarden när man planerar ljus. En studie som styrker detta är Long-
term pattern of use of occupant controlled office lighting (Moore, Carter & Slater, 
2003). 

 

2.2 Sju grundbegrepp 
Den visuella upplevelsen av ljus kan beskrivas med hjälp av sju grundbegrepp som 
beskrivs i Liljefors (2000).  

• ”Ljusnivå – hur ljust eller mörkt det är i rummet” 

• ”Ljusfördelning – var det är mörkt respektive ljust” 

• ”Skuggor – var de faller och deras karaktär” 

• ”Reflexer – var de finns och deras karaktär” 

• ”Bländning – var den finns och hur märkbar den är” 

• ”Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas” 

• ”Ytfärger – om de ser naturlig eller förvanskade ut” 

Begreppen kan beskrivas utifrån tre olika aspekter: avgränsning, uppträdandeform 
och variation (Liljefors, 2000). 
 

2.3 Ljuskällor 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av rapportens omnämnda ljuskällor och 
dess egenskaper. Samtliga beskrivningar är sammanfattningar från Starby (2006) 
och Annell et al. (2011). 

För varje ljuskälla redovisas ett exempel på hur strålningsenergins 
spektralfördelning ser ut inom det synliga spektrumet. Utifrån detta kan utläsas 
hur väl en ljuskälla klarar av att återge ljus av en viss våglängd. 

2.3.1 Glödlampa 

Glödlampan har fram till och med att den började fasas ut, i september 2009, varit 
den vanligaste ljuskällan i hemmet (Energimyndigheten, 2009). Ljusalstringen i 
glödlampan sker då glödtråden spänningssätts via ljuskällans sockel. Fördelarna 
med glödlampan är framförallt ljuskvalitén. Med sitt kontinuerliga spektrum av 
våglängder återger den färger nästan lika bra som solen. Nackdelarna är att av den 
energin som används för att få glödlampan att lysa blir över 90 % värme (Starby, 
2006). 
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Livslängd:  1.000 h 
Ljusutbyte:  10-12 lumen/W 
Färgåtergivningsindex: Ra 99 
Färgtemperatur: 2500-2700 Kelvin 

 

Figur 1. Exempel spektralfördelning 
glödlampa 

2.3.2 Halogen 

Halogenlampan fungerar ungefär på samma sätt som glödlampan. Skillnaden är att 
man tillsatt halogener till den gas som omger glödtråden. Detta för att de 
förångade volframmolekylerna till viss del ska kunna föras tillbaka till glödtråden. 
Därför har halogenljuskällor generellt en längre livslängd än glödlampor (Starby, 
2006). 

Livslängd:  2.000-5.000h 
Ljusutbyte:  20-36 lumen/W 
Färgåtergivningsindex: Ra 99 
Färgtemperatur: 2800-3400 Kelvin 

(2900 Kelvin 
nätspänning) 

Figur 2. Exempel spektralfördelning 
halogen 

2.3.3 Lysrör 

Till skillnad från glöd- och halogenlampor har lysrör ingen glödtråd som alstrar 
ljus. I dessa ljuskällor uppstår ljuset när argon och kvicksilver i glasröret joniseras. 
Strålningsenergin är då mycket kortvågig (UV till blå) och behöver därför 
behandlas för att vitt ljus ska skapas. Glasrörets insida är försett med ett 
fluorescerande pulver, även kallat lyspulver, som omvandlar kortvågig strålning till 
långvågig. Beroende på lyspulvrets sammansättning varierar lysrörets 
färgtemperatur och färgåtergivningsförmåga. Lysrörets fördelar är dess höga 
ljusutbyte, långa livslängd och utbudet av färgtemperaturer och effekter. En 
nackdel är att ljuskällan inte brinner ut, som glödlampor och halogen. Istället avtar 
ljusstyrkan succesivt, vilket gör det svårt att veta när det är dags att byta (Starby, 
2006). 

Livslängd:  omkring 20.000h  
Ljusutbyte:  93-105 lumen/W 
Färgåtergivningsindex: Ra 80-95 
Färgtemperatur: 2700, 3000, 3500, 

4000, 5000, 
6500 Kelvin  

Figur 3. Exempel spektralfördelning 
lysrör 830 
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2.3.4 Kompaktlysrör & lågenergilampor 

Kompaktlysrör och lågenergilampor är precis som namnet avslöjar kompakta 
varianter av lysrör. Skillnaden är att lågenergilamporna har inbyggd teknik, vilket 
gör att de kan ersätta exempelvis glödlampor, utan att påverka hur de ansluts till 
sockeln. Kompaktlysrören har specialsocklar för att passa speciella armaturer med 
separata förkopplingsdon (Starby, 2006). 

Fördelen med dessa ljuskällor är att de möjliggör kompakta armaturer med relativt 
hög energieffektivitet samt att de finns i nästan lika många varianter som de 
vanliga lysrören. Nackdelen är dess något försämrade färgåtergivningsegenskaper. 
Detta kan märkas exempelvis på ytfärgernas förändring när man byter från en 
glödlampa till en lågenergilampa (Starby, 2006). 

Livslängd:  8.000-20.000h  
(generellt kortare 
för lågenergilampor) 

Ljusutbyte:  50-80 lumen/W 
Färgåtergivningsindex: Ra 70-90 
Färgtemperatur: 2700, 3000, 4000,  

5000, 6500 Kelvin Figur 4. Exempel spektralfördelning 
kompaktlysrör 830 

2.3.5 Metallhalogen 

Metallhalogenljuskällan genererar också ljus genom urladdning och behöver därför 
likt de andra urladdningsljuskällorna ett förkopplingsdon. Urladdningsröret inuti 
lampkroppen innehåller flera olika ämnen – respektive ämne skapar ljus av olika 
våglängd. Sammantaget blir det en ljuskälla med mycket goda 
färgåtergivningsegenskaper, hög energieffektivitet och varierade färgtemperaturer. 
Tack vare att ljuskällans lysande del är relativt liten är det betydligt lättare att rikta 
ljuset med hjälp av reflektorer än vid användning av exempelvis lysrör. De många 
fördelarna har bidragit till att ljuskällan är mycket vanlig i butikssammanhang 
(Starby, 2006). 

Livslängd:  8.000-15.000h 
Ljusutbyte:  90-120 lumen/W 
Färgåtergivningsindex: Ra 90-95 
Färgtemperatur: 3000 & 4000 Kelvin 

(6500 Kelvin  
förekommer)  

Figur 5. Exempel spektralfördelning 
metallhalogen 930 
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2.3.6 LED 

LED, light emitting diod, är den ljuskälla som utvecklas snabbast inom 
belysningsbranschen just nu. Ljusalstringen i LED sker genom elektroluminiscens. 
När en halvledare spänningsätts utsöndrar den ljusstrålning. Ljuskällan producerar 
från början monokromatiskt ljus, det vill säga bara en specifik våglängd. 
Våglängden beror på vilket ämne halvledaren består av. Det monokromatiska 
ljuset har varit anledningen till att LED främst använts som signalljus fram tills för 
ungefär 10 år sedan. Man började då experimentera med vita dioder (Annell et al., 
2011). 

För att få vitt ljus kan man dels använda lyspulver, som i fallet med 
lysrörsljuskällor. Alternativet är färgblandning med RGB-teknik. Man blandar då 
ljuset från en blå, grön och röd diod för att skapa vitt ljus, detta kallas additiv 
färgblandning. Nackdelen är att man inte kommer tillräckligt nära det vita ljuset 
som många gånger önskas. För att kompensera för detta adderar man även en vit 
diod (blå diod försedd med lyspulver), vilket brukar benämnas RGBW (Annell et 
al., 2011). 

Fördelarna med LED är många: ingen IR/UV strålning, långa livslängder 
(förutsatt rätt förhållanden), högt ljusutbyte, skaktålighet, kompakta armaturer och 
hög ljuskvalitet för att nämna några. Forskare har även upptäckt att det 
traditionella måttet för en ljuskällas förmåga att återge färg, Ra, inte är tillräckligt 
rättvist för LED. En LED-ljuskälla med Ra 80 har bättre färgåtergivningsförmåga 
än en traditionell ljuskälla med Ra 80 (Annell et al., 2011). 

Livslängd:  upp till 50.000h 
Ljusutbyte:  80-100 lumen/W 
Färgåtergivningsindex: Ra 80-95 
Färgtemperatur: 2700-6500 Kelvin 
  Röd, blå, grön, amber 
 

Figur 6. Exempel spektralfördelning 
vit LED 

 

2.4 Ljusets påverkan på färg och form 

2.4.1 NCS – Natural Colour System 

Färg är något som omger oss varje dag och som skickar signaler till hjärnan för att 
hjälpa oss fatta beslut, exempelvis om frukten är mogen eller inte, om vi ska gå 
över gatan eller vänta, eller om ett visst klädesplagg klär oss eller inte. Vi ser 
färger, vilket svenska forskare utgick ifrån när de tog fram NCS – Natural Colour 
System®. Med hjälp av NCS går alla färger att beskriva genom att ange hur 
mycket färgen består av de olika egenskaperna: vitt (W), svart (S), gult (Y), rött 
(R), blått (B) och grönt (G). En orange färg kan med NCS beskrivas som 1060-
Y50R. 10 står för andelen svarthet, 60 står för andelen kulörthet och Y50R säger 
att det är en gul färg med 50 % rött, mellan gult och rött (Hård & Svedmyr, 1998). 
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NCS Colour AB har även tagit fram värden, mellan 0,00 = helt svart och 1,00 = 
helt vitt, för hur ljus en färg uppfattas. Värdet beskriver ingenting om hur mycket 
strålningsenergi som kan reflekteras (reflektansfaktor) utan enbart hur ljus färgen 
uppfattas under ett bestämt förhållande (Hård & Svedmyr, 1998). 

2.4.2 Färg och belysning 

En yta kan bearbeta strålningsenergin på tre olika sätt. Absorption innebär att 
ytans material fångar upp strålningsenergin och ombildar den till värme. 
Reflektion innebär att strålningsenergin träffar ytan och därefter studsar tillbaka. 
Strålningsenergins riktning varierar beroende på materialets egenskaper. 
Transmission innebär att materialet släpper igenom strålningsenergin. Färgmaterial 
och ytmaterials förmåga att behandla strålningsenergin varierar. En ljusare eller 
blankare yta reflekterar mer strålningsenergi (Olsson, 2007). 

I de fall ytan är matt kan en reflektionsfaktor (ρ) mellan 0,00 och 1,00 räknas ut 
med hjälp av formeln (Starby, 2006): 

(ρ) = (π x L)/E 

E=den infallande belysningsstyrkan i en punkt 

L=luminansen i samma punkt 

 

Enligt en studie genomförd av Hård (1998) påverkas upplevelsen av ett rum olika 
beroende på vilken färg rummets ytor har samt i vilken belysning rummet 
betraktas. Studien gjordes mellan tre olika belysningsprinciper för två identiska 
rum där enbart färgen och mönstret på rummets ytor var olika. Det enfärgade 
rummet upplevdes som mer behagligt än det randiga rummet oavsett belysning. 
Däremot dominerade behagligheten för punktbelysning med glödljus i båda 
rummen före allmänljus och punktbelysning med lysrörslampor. Trots att hälften 
av ränderna i det randiga rummet var i en ljusare färg än det enfärgade rummet, 
samt att den genomsnittliga reflektansfaktorn var den samma i båda rummen, 
uppfattades det enfärgade rummet som ljusare med alla tre belysningsprinciper. 
En förklaring till detta skulle kunna vara att den upplevda ljusheten var 0,70 i det 
enfärgade rummet och 0,55 i det randiga (mörka och ljusa ränder, (0,93 + 
0,22)/2). 

2.4.3 Metameri 

Två färger kan se exakt likadana ut i dagsljus men när de betraktas i till exempel 
lysrörsljus skiljer sig färgerna åt. Varför? Anledningen till färgförändringen, 
metamerin, är oftast inverkan på färgernas sammansättning av pigment och 
material. Beroende på vad som använts kommer färgerna att visa sig annorlunda 
utifrån vilken spektral sammansättning ljuset har. Detta kallas för att färgerna är 
metamera (Nilsson, 2002). 
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2.4.4 Resultat av olika ljusriktningar 

En förutsättning för att avgöra en kropps eller ett objekts form är att det uppstår 
skuggor. Skuggorna avslöjar eventuella utbuktningar, hålor, ojämnheter och även 
avstånd mellan en ljuskälla och det som blir belyst. Beroende på ljusets karaktär 
och riktning blir sig skuggorna annorlunda. Ett diffust ljus från en större yta eller 
ljus från flera ljuspunkter skapar mjuka och oskarpa skuggbilder. Jämför med 
skuggan en mulen dag. Ljus från en liten lysande yta på långt håll skapar däremot 
hårda och skarpa skuggor. Jämför med skuggan av din kropp från klart månsken 
(Ljuskultur, 2010). 

Det finns för- och nackdelar med båda typerna av skuggbildningar. Hårda skuggor 
från artificiell belysning kan förstärka intryck av arkitektoniska element men 
miljön upplevs i längden onaturlig att vistas i. Mjuka skuggor ger ett lugnare och 
behagligare intryck men på grund av bristen av variation blir miljön otrivsam 
(Starby, 2006). 

När man planerar belysning i en miljö eller belyser ett objekt bör man vara klar 
över vad man vill gestalta och skapa för känslor, exempelvis: dramatiskt, livfullt, 
platt, tråkigt eller naturtroget (Keller, 2010). 

Det finns många valmöjligheter och belysningsriktningar att använda sig av. På 
nästa sida redovisas resultaten av några olika belysningsriktningar mot ett ansikte, 
se Bild 1-8. 
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Bild 1. Belysning ovanifrån      Bild 2. Belysning underifrån 

 

   
Bild 3. Belysning från höger      Bild 4. Belysning från vänster 

 

   
Bild 5. Belysning snett bakifrån     Bild 6. Belysning från två håll 45°  
ovanifrån      ovanifrån 
 

   
Bild 7. Belysning framifrån      Bild 8. Lysrörsljus framifrån  
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2.5 Ljuset påverkan vid konsumtion 
I butiker påverkar ljuset människors benägenhet till att köpa. Att produkterna är 
bra belysta kan vara helt avgörande för om en kund väljer att köpa varan eller inte. 
God belysning i butik handlar om att produkterna med hjälp av ljuset ska 
exponeras på ett gynnande sätt. Kunderna ska snabbt kunna få en överblick av 
rummet och enkelt kunna orientera sig i butiken, samt hitta produkterna. I 
klädbutiker är det viktigt att ljuset ger en rättvis bild av klädernas färger, textur och 
mönster. 

2.5.1 Kroppsuppfattning 

Alla människor har en egen uppfattning om hur deras kropp ser ut. Både kvinnor 
och män påverkas av media och den omvärld vi lever i. I media är det vanligt att 
se personer som vill tala om för oss hur vi ska leva våra liv. Från de sociala 
nätverken vi använder oss av får vi information om exempelvis det ”senaste” 
träningsredskapet eller den mest ”framgångsrika” bantningskuren. 

Kroppsbilden man har är en sammansättning av flera aspekter som beskriver hur 
vi ser ut. I dagens samhälle ligger mycket fokus på kroppens form och vikt. Kläder 
är en annan aspekt relaterad till den egna kroppsbilden. Sambandet mellan ens 
kroppsuppfattning och kläder är bland annat något som påverkar vårt 
välbefinnande. Tiggemann och Laceys studie påvisar samband mellan kvinnors 
syn på sina egna kroppar i förhållande till hur de klär sig. Kvinnor i alla åldrar 
väljer kläder efter både bekvämlighet och mode. De kvinnor som är nöjda med 
sina kroppar använder kläder som framhäver kroppsform och karaktärsdrag. 
Kvinnor med högt BMI, Body Mass Index, som inte är tillfreds med hur de ser ut, 
väljer kläder som täcker delar av kroppen som de inte är nöjda med (Tiggemann & 
Lacey, 2009). 

Som nämnts tidigare i avsnittet Resultat av olika ljusriktningar är belysningen en av 
de mest styrande beståndsdelarna för det visuella intrycket av kroppen. Vi anser 
att ljuset är helt avgörande för hur vi syns vid tillfället, vilket även gäller provrum. 
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2.5.2 Ljusets påverkan i provrum 

Det är enligt Amiel (2009) i provrummen som många människor gör sitt val om 
de ska köpa ett klädesplagg eller inte. De flesta kunderna tycker inte om att gå ut 
ur provrummen när de provar kläder. Därför har belysningen i provrum en viktig 
roll. Belysning och speglar är två beståndsdelar i provrum som genom samverkan 
med varandra formar vår provrumsupplevelse. Var ljuset är placerat och riktat i 
förhållande till speglarna avgör hur vi ser ut. Amiel (2009) anser att ett bra 
utformat provrum har främst rätt ljus. Det bör finnas tillräcklig med ljus för att 
exempelvis kunna se vilken färg klädesplagget har, utan att behöva gå ut ur 
provrummet för att söka sig till en mer tillfredställande ljusmiljö. Utöver detta ska 
belysningen representera butikens image och inte ge upphov till bländning. 
Exempel på en belysningsprincip i provrum som gör att man kan bländas är lysrör 
placerade vid spegelns sidor. Om lysrören inte är tillräckligt avskärmande kan 
denna företeelse uppstå (Amiel, 2009). 

”Successful fitting rooms have a combination of direct and ambient lighting, 
usually warm fluorescent and white halogen” (Amiel, 2009, p. 82). 

 

2.6 Belysningsstandarden 
En god ljusmiljö, oavsett plats eller situation är avgörande för att vi ska trivas, må 
bra och inte bli sjuka. När en ljusmiljö planeras är det flera faktorer än bara 
ljuskällorna och armaturerna som spelar in. Material, placeringar, rumsstorlek, 
inredning och platsens geografiska placering är bara några exempel på sådant som 
påverkar ljusmiljön. Detta innebär att flera aktörer än belysningsplanerare och el-
konsulter arbetar tillsamman vid planeringen. För att samtliga aktörer ska ha 
samma plattform att stå på beträffande ljus och belysning har belysningsbranschen 
tagit fram guiden Ljus & Rum, utgiven av Ljuskultur (2010). 

Guiden behandlar dels belysningsplanering generellt men redovisar även 
rekommendationer för belysningsstyrka, Ra-värde (färgåtergivning) och UGR-
värde (bländning) för specifika miljöer och arbetsplatser. Rekommendationerna är 
exakt återgivna utdrag ur standarden SS-EN12464-1, utgåva 1 (Ljuskultur, 2010). 
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I tabell 1-2 nedan redovisas standardens rekommendationer för två arbetsplatser 
som kan knytas till belysning i provrum. 

 

Detaljhandel 
Tabell 1 – Utdrag från belysningsstandarden – Detaljhandel (Ljuskultur, 2010, sid 149) 

Typ av interiör, 
arbetsuppgift eller 
aktivitet 

Em 
lux UGRL Ra Anmärkning 

Försäljningsyta 300 22 80 Såväl belysningsstyrke- och UGR-krav 
bestäms av butikstypen 

Kassaarbetsplats 500 19 80  
Förpackningsbord 500 19 80  

 

Textiltillverkning och textilförädling 
Tabell 2 – Utdrag från belysningsstandarden – Textiltillverkning och textilförädling (Ljuskultur, 
2010, sid 147) 

Typ av interiör, 
arbetsuppgift eller 
aktivitet 

Em 
lux UGRL Ra Anmärkning 

Färgkontroll, tygkontroll 1000 16 90 Tcp≥4000 K 
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3 Metod och genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som användes för att uppfylla syftet och 
svara på frågeställningarna. Under rubriken Genomförande beskrivs vad metoderna 
inneburit för olika arbetsmoment samt hur dessa utfördes. 

 

3.1 Metod 
Studien delades upp i tre delar: 

• Första delen bestod i en förstudie där vi med hjälp av observationer och 
intervjuer vidgade vår kunskapsbas. Observationerna genomfördes för att 
kartlägga utbudet av belysningsprinciper för provrum. Intervjuerna 
genomfördes för att ta del av belysningsplanerares och butiksägares tankar 
och åsikter om belysning i provrum och för att styrka vad som 
framkommit under observationerna. 

• Arbetet övergick därefter till en mer konkret insamling av data med givna 
parametrar. Insamlingen skedde genom ljusmätningar och enkäter i utvalda 
provrum och butiker. 

• Den avslutande delen av arbetet innebar en analys av informationen från 
de tidigare faserna. 

3.1.1 Förstudie 

Observation är en metodform som ger oss möjlighet att ta in och tolka den 
omvärld som finns runt oss, ”att registrera ett beteende i en kontext” (Jacobsen, 
2002). 

Observationerna i vår studie var av öppen och deltagande karaktär. Vi tittade på 
oss själva i provrummen för att se hur de olika belysningsprinciperna verkade i 
respektive provrum. Insamlingen av data gjordes systematiskt genom användande 
av en observationsmall och penna (se Bilaga 1 – Observationer av provrum). Förutom 
dessa hjälpmedel användes en digital systemkamera vid observationerna, Nikon 
D5000 med ett 18-55 millimeters objektiv (Jacobsen, 2002). 

Intervjuerna med belysningsplanerare och butikschefer var av öppen individuell 
karaktär för att inte begränsa informanterna i sina svar. Frågorna kategoriseras då 
inom olika teman i en bestämd ordningsföljd. För varje informantgrupp samlades 
relevanta frågor i två separata intervjuguider (se Bilaga 2– Intervjuer med 
belysningsplanerare och Bilaga 3 – Intervjuer med butikschefer). Frågorna ställdes 
inledningsvis i samma ordning i intervjuerna för att därefter genomarbetas utifrån 
hur intervjun utvecklades. Med anledning av intervjuns syfte tillät vi oss själva att 
ställa följdfrågor och diskutera information som låg utanför intervjuguiden men 
ändå var relevant för det fortsatta arbetet (Jacobsen, 2002). 
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Metoderna för förstudien beskrivs var för sig i förstudierapporten, se respektive 
bilaga, Bilaga 1 – Observation av provrum, Bilaga 2 – Intervju med belysningsplanerare, 
Bilaga 3 – Intervju med butikschefer.  

3.1.2 Ljusmätning 

För att kunna jämföra de olika provrummen som användes i studien med varandra 
och mot svaren i enkätundersökningen valde vi att göra en ljusmätning. En 
mätning av belysningsstyrka kan genomföras för att dokumentera mängden ljus på 
en avgränsad yta. Till en ljusmätning behövs en luxmeter, anteckningsmateriel, 
måttband och miniräknare. Innan ljusmätningen genomförs bestäms den aktuella 
mätytan, samt på vilken höjd värdet ska mätas av (Starby, 2006).  

Belysningsstyrkan kan redovisas för enskilda mätpunkter eller den genomsnittliga 
belysningsstyrkan för flera punkter över en större yta. I det senare fallet delas ytan 
in i ett rutnät där mätpunkterna markeras (Starby, 2006).  

Medelbelysningsstyrkan räknas fram genom att dividera summan av 
mätpunkternas värden med antalet mätpunkter. För plana ytor mäts två olika typer 
av belysningsstyrka, horisontell och vertikal, vilket betyder det infallande ljuset 
mot horisontalplanet respektive vertikalplanet (Starby, 2006).  

Belysningsstyrkan redovisas i enheten lux. Viktigt att tänka på är att 
belysningsstyrkan enbart redovisar den fysikaliska ljusmängden, den säger 
ingenting om hur ljust rummet upplevs (Starby, 2006). 

Utöver ovanstående data dokumenterades även ytfärgerna i provrummen samt 
speglarnas placering. 

3.1.3 Enkätundersökning 

I vår studie ville vi ta reda på vad kunden tycker är viktigt i ett provrum och hur 
belysningen som finns i provrum idag upplevs. För att kunna generalisera 
resultaten valde vi därför att genomföra en enkätundersökning. Denna extensiva 
metod innebär att informationen är förhandsdefinierad och riktar sig till ett större 
antal informanter (Jacobsen, 2002). 

För att kunna sammanställa informanternas svar måste de utvalda områdena 
operationaliseras, centrala begrepp preciseras och delas in i kategorier. Detta kan 
dels göras genom att ge givna svarsalternativ. Man/kvinna, 10-15 år, 16-20 år, 21-
25 år gammal är två exempel för variablerna kön och ålder. Kategoriseringen kan 
också göras genom att be informanten ange på en skala hur väl den instämmer 
med ett påstående. I det senare fallet får vi även informationen rangordnad. 
Kategoriserade och rangordnade svar är exempel på frågors mätnivå. Skalan för 
svarsalternativen kan vara av olika karaktär. I vårt fall använde vi oss av 
intervallskala, lika skalsteg med godtycklig nollpunkt (Jacobsen, 2002). 
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Svarsalternativ som tillhör mätnivån rangordning bör vara balanserade. Med detta 
menas att skalans två ytterligheter har lika stor avvikelse från mittalternativet 
(Jacobsen, 2002). 

Utöver de fasta svarsalternativen kan en enkät innehålla öppna frågor. Vanligt är 
att avsluta en enkät med en öppen fråga. Informanten ges där möjligheten att 
tillägga något som de slutna frågorna inte get utrymme till (Jacobsen, 2010). 

 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Förstudie 

Genomförandet för förstudien beskrivs var för sig i förstudierapporten (se 
respektive bilaga, Bilaga 1 – Observation av provrum, Bilaga 2 – Intervju med 
belysningsplanerare, Bilaga 3 – Intervju med butikschefer). 

3.2.2 Urval av butiker och intervjupersoner 

För att maximera utbudet av belysningsprinciper av provrum i klädbutiker 
genomfördes observationerna under förstudien i Stockholm. Inget specifikt antal 
eller typ av klädbutik specificerades innan observationerna påbörjades. Endast de 
provrum som skiljde sig åt dokumenterades, (8 stycken) men uppemot 20 
provrum observerades. Observationerna varade till dess att en uppfattning om de 
mest förekommande belysningsprinciperna kunde fastställas. 

Det andra momentet av förstudien innebar intervjuer med belysningsplanerare. 
Ett flertal belysningsplanerare med varierande arbetsuppgifter och erfarenhet 
kontaktades. För att effektivisera förstudien och därigenom snabbare kunna 
påbörja enkätundersökningen och ljusmätningar gjordes ett bekvämlighetsurval 
där två belysningsplanerare i Stockholmsregionen valdes ut. Belysningsplanerarna 
hade olika bakgrund och arbetade på skilda företag vilket bidrog till att de valdes 
ut för medverkan i studien. 
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Följande personer valdes: 

• Intervju 1: Christian Renström, konceptutvecklare och kundansvarig på 
Fagerhult Retail. Intervjun genomfördes i Fagerhult Retails showroom på 
Tegelviksgatan 32, Stockholm den 14 februari 2011 klockan 12.05-12.53 
(48 minuter). 

• Intervju 2: Catharina Stenfors, belysningsplanerare, Studio Stenfors. 
Intervjun genomfördes i ett mötesrum på Espresso House Vasagatan 15-
17, Stockholm den 15 februari 2011 klockan 13.40-14.23 (43 minuter). 

Frågorna ställdes växelvis av författarna och intervjuerna spelades in för att vid ett 
senare tillfälle transkriberas. Inga anteckningar skrevs vid de två intervjutillfällena. 
Transkriptionerna gjordes separat för att därefter analyseras och sammanfattas 
utifrån de olika kategorierna som skapats i intervjuguiden (se Bilaga 2 – Intervjuer 
med belysningsplanerare). 

I vår studie riktade vi oss mot detaljhandeln inom kläder och assessorer för att 
utreda ljusets funktion och egenskaper i provrummet. Vår uppfattning var att 
dessa två aspekter inte påverkas av butikens inriktning eller av vilka som besöker 
butiken. Av den anledningen var varken butikernas sortiment eller kundgrupp 
något hinder för att medverkan i studien. Urvalet av butiker till enkätundersökning 
och ljusmätningarna baserades på resultatet från förstudiens observationer (se 
Bilaga 1 – Observationer av provrum). Butikerna valdes ut i samband med en 
rundvandring i ett odefinierat antal befintliga butiker i Jönköping City. 
Rundvandringen pågick till dess att ett representativt antal provrum för 
observationernas resultat tillgodosetts. Då ingen butik med enbart belysning 
bakom spegeln hade möjlighet att ställa upp valde vi att utöka antalet butiker från 
fyra till fem för att bättre täcka in de olika kombinationer av belysningsprinciper 
som finns. 

I vår förfrågan om delaktighet i studien till butikschef eller butiksbiträde 
efterfrågades även ett medgivande till att genomföra intervjun samt en 
enkätundersökning och ljusmätning i det aktuella provrummet. Samtliga 
förfrågningar behövde uppfyllas för att delta i studien. Vi valde att i första hand 
intervjua chefen för respektive butik. Vår uppfattning var att butikschefen är den 
person som har mest kunskap om butiken som helhet. I de fall butikschefen inte 
var tillgänglig eller av annan anledning inte hade möjlighet att bli intervjuad valdes 
ställföreträdande butikschef alternativt ett butiksbiträde. 

Följande butiker/provrum valdes: 

• Butik/Provrum 1 – Enskild butik. 
Belysningsprincip: Ovanifrån från centrerad ljuspunkt. 

Intervju 1: Intervju med butikschef genomfördes på butikens kontor den 
18 mars 2011 klockan 10.03-10.19 (16 minuter). 

• Butik/provrum 2 – Liten lokal klädkedja med totalt fyra butiker. 
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från centrerad ljuspunkt, 2. Ovanifrån 
från ljuspunkt placerad över sidovägg. 
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Intervju 2: Intervju med butiksbiträde genomfördes i butikens lager den 25 
februari 2011 klockan 13.27-13.50 (23 minuter). 

• Butik/provrum 3 – Stor internationell butikskedja med uppemot 150 
butiker fördelade i Norge, Sverige, Danmark och Finland 
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från centrerad ljuspunkt, 2. Bakom 
spegel båda sidor. 

Intervju 3: Intervju med butikschef genomfördes i butiken den 8 mars 
2011 klockan 10.40-11.01 (21 minuter). 

• Butik/provrum 4 – Butikskedja med 73 herrbutiker och 52 dambutiker i 
Sverige, samt sju herrbutiker och fyra dambutiker i Finland. 
Belysningsprincip: Ovanifrån från två osymmetriskt placerade 
ljuspunkter, 2. Bakom spegel båda sidor/genom frostat glas. 

Intervju 4: Intervju med butikschefen från en genomfördes på butikens 
kontor den 9 mars 2011 klockan 11.51-12.10 (19 minuter). 

• Butik/provrum 5 – (se butik/provrum 4). 
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från centrerad ljuspunkt, 2. Från 
högersida av spegeln, ljuspunkt i ansiktshöjd. 

Intervju 5: (se intervju 4) 

(Butik/provrum 4 och 5 har samma butikschef). 

Utöver dessa intervjuer genomfördes även en intervju med ställföreträdande 
butikschef från en stor nationell butikskedja med över 100 butiker (se ”Intervju 5” i 
Bilaga 3 – Intervju med butikschefer).  Intervjun genomfördes vid butikens kassa den 2 
mars 2011 klockan 10.15-10.31 (16 minuter). (Butikschefen meddelade två dagar efter 
intervjun att de inte längre kunde medverka i studien). 

Frågorna ställdes växelvis av författarna och intervjuerna spelades in för att vid ett 
senare tillfälle transkriberas. Inga anteckningar skrevs vid de två intervjutillfällena. 
Transkriptionerna gjordes separat för att därefter analyseras och sammanfattas 
utifrån de olika kategorierna som skapats i intervjuguiden (se Bilaga 3 – Intervjuer 
med butikschefer). 

3.2.3 Ljusmätning 

Inför ljusmätningen skapades en utvärderingsmall (se Bilaga 5 – Ljusmätning) med 
ett antal variabler, se lista nedan. Till ljusmätningarna och dess dokumentation 
användes: luxmeter, miniräknare, tumstock, NCS-karta, digital systemkamera, 
stativ, utvärderingsmall och penna. Ljusmätningarna genomfördes 28 mars – 1 
april 2011. 
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Lista variabler: 

• Fotodokumentation – Provrummen fotograferades rakt framifrån, 
kameran stod på stativ. Då det inte var möjligt att dokumentera hela 
provrummet på ett fotografi togs kompletterande fotografier. 
Kamerainställningarna redovisas under respektive fotografi enligt följande 
förkortningar, bländartal (B), brännvidd (Bv), exponeringstid (Ext). Vid 
fotograferingen användes en Nikon D5000 med ett 18-55 millimeters 
objektiv, f/3,5-5,6. 

• Belysningsstyrka – Belysningsstyrkan mättes på fyra olika höjder, 
golvnivå, 75cm, 125cm och 155cm över golvet. På golvnivån mättes den 
horisontella belysningsstyrkan på nio olika punkter enligt ett givet raster. 
Utifrån dessa räknades ett medelvärde fram. På de tre högre nivåerna 
mättes dels den vertikala belysningsstyrkan framifrån, bakifrån, från höger 
och från vänster, samt den horisontella belysningsstyrkan i en punkt för 
respektive höjd. 

• Reflektansfaktor – Den infallande belysningsstyrkan och den reflekterade 
luminansen mättes på provrummets fem fysiska avskärmningsytor (tak 
inkluderades inte). Ytornas reflektans räknades fram med hjälp av den 
matematiska formeln för reflektansfaktor. Informationen kompletterades 
därefter med färgangivelser genom att matcha färgen på ytorna mot NCS 
färgprover.  

• Ljuskällor och armaturer – Armaturer och ljuskällor som används för att 
belysa provrummet dokumenterades med följande variabler: typ av 
ljuskälla, effekt, färgtemperatur, Ra-värde, spridningsvinkel och typ av 
armatur (egen beskrivning). 

• Beskrivning av ljusmiljö – För att komplettera fotodokumentationen och 
all numerisk data beskrevs provrummen utifrån hur vi upplever dem 
visuellt med hjälp av de sju grundbegreppen: 

”Ljusnivå – hur ljust eller mörkt det är i rummet” 

”Ljusfördelning – var det är mörkt respektive ljust” 

”Skuggor – var de faller och deras karaktär” 

”Reflexer – var de finns och deras karaktär” 

”Bländning – var den finns och hur märkbar den är” 

”Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas” 

”Ytfärger – om de ser naturlig eller förvanskade ut” 

• Avvikelse från fotodokumentation – Då en kamera inte kan återge exakt 
hur verkligheten ser ut redogjorde vi till varje fotodokumentation, för vad 
på fotot avviker från våra visuella observationer av verkligheten. Som 
exempel kan nämnas luminans, färgskiftningar och karaktär hos skuggor. 
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Sammanställning 

Samtliga mätvärden antecknades i ett första skede på utvärderingsmallen som 
skapats. Därefter granskades utvärderingsmallarna i samband med digital 
dokumentation på dator. Under sammanställningen upptäcktes ett antal felvärden 
och fotografier av för låg kvalitet. En kompletterande ljusmätning och 
fotografering genomfördes därför fredagen den 8 april, 2011. 

3.2.4 Enkätundersökning 

Utifrån resultatet från intervjuerna skapades en enkät avsedd för utvalda butikers 
kunder, (se Bilaga 4 – Enkätundersökning). Enkäten delades in i sju delar markerade 
från A till G i alfabetisk ordning. Nedan följer en förklaring till delarnas syfte, 
informationsområde och svarsutformning. 

A. Personuppgifter – Mäter variablerna ålder och kön inom två olika 
åldersspann, 29 år eller yngre alternativt 30 år eller äldre. 29-30 år 
uppskattades av oss vara medelåldern hos kunderna i utvalda butiker.  

B. Vanor – Mäter hur ofta informanten provar kläder i provrum i samband 
med köp samt hur ofta informanten i samband med vistelsen i 
provrummet också provar klädesplagget utanför provrummet.  

C. Provrum i allmänhet – Mäter hur viktigt på en intervallskala 1-5 
informanten anser att olika funktioner i provrummet är, där 5 anses vara 
viktigast. Frågorna ställs för att kunna besvara frågeställning 2 – Vilken 
funktion har belysningen i provrum sett ur butikspersonalens och kundernas perspektiv? 

D. Provrummet du står i – Mäter hur väl informanten upplever att 
påståendena stämmer överens med verkligheten på en intervallskala 1-5, 
där 5 är det samma som stämmer helt överens. Frågorna ställs för att 
kunna besvara frågeställning 1 – Vilka kriterier definierar god belysning i 
provrum? 

E. Köpet – Mäter om informanten tänker köpa det provade klädesplagget. 
Frågan besvaras med JA eller NEJ, svarsalternativ på kategorinivå. 

F. Köpet – Mäter hur faktorerna: upplevelse av sig själv i provrummet, 
upplevelse av provrummet, priset och kundservicen påverkat valet i del E. 
Frågorna ställs för att kunna besvara frågeställning 3 – Anser kunden att 
upplevelsen av sig själv i provrummet påverkar köpbeslutet? Svarsalternativ på 
kategoriserings- och rangordningsnivå. 

G. Övriga synpunkter – Sist i enkäten gavs utrymme för kunden att dela 
med sig av synpunkter som inte gått att förmedla i någon av de tidigare 
delarna av enkäten. Öppet svarsalternativ. 

För utförlig enkät och svarsalternativ se Bilaga 4 – Enkätundersökning. 
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I samband med utformningen av enkäten utformades även en affisch (se Bilaga 4 - 
enkätundersökning) för att informera om enkätundersökningen och den utlottning 
av ett tusen kronor man kunde delta i genom att fylla i enkäten. Försättsbladet till 
enkäten innehöll information om studien, instruktioner för enkätundersökningen 
samt tre obligatoriska fält för kontaktuppgifter för deltagande i utlottningen. 

Till varje medverkande butik delades 20 stycken enkäter och en eller två affischer 
ut. Ansvarig person i butiken informerades om att inte påbörja 
enkätundersökningen innan de fått klartecken från oss. Samtliga butiker ombads 
på förmiddagen den 9 mars 2011 att starta enkätundersökningen. Butikernas 
samtliga provrum stod då till förfogande för frivilliga kunder att genomföra 
enkätundersökningen i. Utöver affischen informerades kunder av 
butikspersonalen i den mån det var möjligt utan att störa övrig arbetsverksamhet. 

Vid en lägesuppdatering från butikerna den 8 april 2011 upptäcktes låg 
svarsfrekvens i framför allt butik 3, 4 och 5. Som ett resultat av detta besökte vi de 
aktuella butikerna måndagen den 11 april 2011 för att på egen hand informera 
kunderna om enkätundersökningen. Vi bad även personer vi känner besöka 
butikerna och fylla i enkäten. 

Sammanställning 

Samtliga enkäter sammanställdes digitalt i datorprogrammet Microsoft Excel 2011. 
I samband med sammanställningen gavs varje enkät ett identitetsnummer för att 
kunna koppla enkäterna till respektive butik. Första tiotalet anger 
butik/provrumsnummer och andra tiotalet anger enkätnumret. Försättsbladen 
med personuppgifter separerades från enkäten och förvarades separat fram till 
utlottningen av tusen kronor på redovisningsdagen.
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4 Resultat och analys 
 

Resultatdelen presenterar först en kort sammanfattning av de viktigaste 
slutsatserna från förstudien. Läsaren introduceras sedan för de fem provrummen i 
samband med resultatet från ljusmätningarna. Därefter redovisas 
enkätundersökningens utfall med en redogörelse för hur svarsfrekvensen sett ut i 
respektive butik samt hur fördelningen kvinnor/män och åldersgrupperna över 
och under 30 år såg ut. I samband med detta redovisas även bortfallet i respektive 
butik för enkätundersökningen. 

Efter det redovisas en sammanställning av enkätsvaren som behandlar kundernas 
åsikter om belysning i provrum generellt (del C) från alla fem butikerna. 
Avslutningsvis redovisas kundernas åsikter om respektive butiks 
provrumsbelysning (del D). Del C, D, E och F inleds med en summering av 
resultatet från respektive del. 

 

4.1 Förstudie 
Resultatet från förstudien redovisas sammanfattningsvis i form av slutsatser från 
respektive moment, observationer, intervjuer med belysningsplanerare och 
intervjuer med butikschefer. (För fullständigt resultat, se respektive bilaga, Bilaga 1 
– Observation av provrum, Bilaga 2 – Intervju med belysningsplanerare, Bilaga 3 – Intervju 
med butikschefer).  

4.1.1 Observationer 

De mest förekommande belysningsprinciperna är: 

• Belysning ovanifrån 
• Belysning bakom spegel 
• Belysning vid sidan av spegel 
• Kombination mellan olika principer 

 

 
Fig 7. Ovanifrån        Fig 8. Bakom spegel     Fig 9. Vid sidan om spegel       Fig 10. Kombinerat 
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4.1.2 Intervjuer med belysningsplanerare 

Efter intervjuerna med de två belysningsplanerarna kunde vi konstatera följande: 

• Kunskapen om belysning inom detaljhandelsbranschen är låg. 
• De mest förekommande belysningsprinciperna enligt våra observationer 

bekräftades av belysningsplanerarna. 
• Belysning i butik och provrum går inte att se eller planera som ett enskilt 

element. Belysningsplaneringen bör ske tillsammans med exempelvis övrig 
inredning, butikens varumärke och image. 

• Butiksbelysning planeras ofta utifrån premisserna låga kostnader och liten 
arbetsinsats.  

• Kriterier för god belysning går att fastställa med reservation för små 
meningsskiljaktigheter. 

• God provrumsbelysning definieras enligt intervjuade belysningsplanerare 
som varmt och mjukt ljus, 2700-3000 Kelvin, god kvalitet på 
färgåtergivning (högt Ra), låg ljusnivå, inte för starka kontraster, rättvis bild 
av klädesplagget samt avbländat frontljus.  

• Varm färgtemperatur upplevs behagligare än kall. 

4.1.3 Intervjuer med butikschefer 

Efter våra intervjuer med fem stycken butikschefer kunde vi konstatera följande: 

• Kunskap om ljuskällor och armaturers egenskaper är låg vilket resulterar i 
att även en välplanerad butiksbelysning blir svår att upprätthålla. 

• God kundservice och ett bra kundbemötande är en faktor som 
butikspersonalen anser påverkar försäljningen i butiken i högre grad än 
belysningen i provrummen. 

• Det förekommer medveten bristfällig belysning i provrum för att kunden 
ska gå ur provrummet i samband med att kläder provas. Då kunden 
kommer ut från provrummet får butikspersonalen möjlighet att få bättre 
kontakt med kunden och kunna påverka i högre grad till köp.  

• Belysning i butik och provrum är något som prioriteras i låg grad, vilket 
innebär besparingar i planeringsprocessen. 

 

4.2 Ljusmätning 
Nedan presenteras fotodokumentation, rumsstorlek, belysningsprinciper, 
ljuskällor, armaturer, belysningsstyrka1, väggarnas och golvets reflektansfaktorer 
samt NCS-kod för respektive provrum. Informationen kompletteras därefter med 
vår subjektiva bedömning av ljusmiljön samt hur fotografierna avviker från 
verkligheten (se Bilaga 5 – Ljusmätning för utförlig dokumentation).  

                                                
1 Horisontell och vertikal belysningsstyrka uppmätt i centrum av provrummet på fyra olika 
höjder: golv, 75cm, 125cm och 155cm. Värdet för vertikalbelysningsstyrka är det infallande ljuset 
mot mitt från spegel. De grå fälten visar max och min-värden sett till samtliga provrum. 
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4.2.1 Provrum 1 – Glödljus i pendelarmatur 

 
Bild 9. Provrum 1 – B=4,5 Bv=18      Bild 10. Provrum 1 – B=5 Bv=18 
Ext=1/10        Ext=1/15 

Provrumsegenskaper 

Storlek: 268 x 110 x 95 (H x D x B i centimeter) 
Belysningsprincip: Ovanifrån från centrerad ljuspunkt 
Ljuskälla: Matt glödlampa 100W, 2700K, Ra 99 
Armatur: Pendelarmatur med halvtransparent veckad reflektor 

 
Diagram 1 och 2. Horisontell och vertikal belysningsstyrka i provrum 1 
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Reflektansfaktor  (ρ) (NCS-kod) 

Vägg 1, vit vägg runt spegel 0,77 0300-N 
Vägg 2-3, metallväggar  0,752 (7000-N) 
Vägg 4, jeanstyg (dörr)  0,20 5020-R90B 
Golv   0,11 7010-Y50R 
 

Beskrivning av ljusmiljö 

Ljusnivå: Provrummets ljusnivå var tillräcklig och behaglig i hela utrymmet, 
bortsett från midjehöjd och neråt där det var något mörkare. 
Ljusfördelning: Ljuset var jämnt fördelat i provrummet. 
Skuggor: I ansiktet uppkom skuggor under ögon och haka. Skuggorna var diffusa 
och av mjuk karaktär. 
Reflexer: Det fanns visuellt berikande reflexer i provrummets blanka 
metallväggar. 
Bländning: Ljuset gav inte upphov till bländning.  
Ljusfärg: Ljuset hade en varm färgton som återgav hudfärg och klädernas färger 
på ett naturligt sätt.  
Ytfärger: Provrummets interiör bestod av vit träpanel, blanka metallväggar och 
ett draperi av jeanstyg. Golvet var mattlackat i ett mörkt träslag. 

Tillägg: Ljuset som reflekterades i provrummets blanka metallväggar och övrigt 
vita interiör lättade upp intrycket av utrymmet. Belysningen gav en rättvis bild av 
färger och hur man ser ut. 

 

Fotografiernas avvikelse från verkligheten 

Armaturerna ser ljusare ut på fotografierna än vad de upplevs i verkligheten. I 
övrigt representerar fotografierna ljusmiljön på ett rättvist sätt. 

  
                                                
2 reflektansfaktor tagen från, Starby (2006), sid 155 ”handelsaluminium” 
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4.2.2 Provrum 2 – Halogen i pendelarmatur kombinerat med 
 metallhalogen från sidan på högre höjd 

 
Bild 11. Provrum 2 – B=8 Bv=18 Bild 12. Provrum 2 – B=8 Bv=18 
Ext=1,3   Ext=1,3 

Provrumsegenskaper 

Storlek: 300 x 107 x 106 (H x D x B i centimeter) 
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från centrerad ljuspunkt, 2. Ovanifrån från 
ljuspunkt placerad över sidovägg 
Ljuskälla: 1. Halogen 28W, 2800K, Ra 99, 2. Metalhalogen 70W 3000K, Ra 90 
Armatur: 1. Pendelarmatur med kopparfärgad skärm, 2. Skenarmatur med 
bredstrålande reflektor 

 
Diagram 3 och 4. Horisontell och vertikal belysningsstyrka i provrum 2 (mätvärden analyserade i 
Resultatdiskussion, 5.1.1)  
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Reflektansfaktor  (ρ) (NCS-kod) 

Vägg 1, målad grön vägg  0,06 6030-B90G 
Vägg 2-3, tygbeklädda sidoväggar 0,10 5010-G90Y 
Vägg 4, tyg (dörr)  0,02 8010-B90G 
Golv   0,20 2020-Y20R 

Beskrivning av ljusmiljö 

Ljusnivå: Ljusnivån var tillräcklig i hela provrummet. Men på grund av den 
ojämna ljusfördelningen som fanns i utrymmet, var det stor skillnad i ljusnivå 
beroende på var man befann sig i provrummet. 
Ljusfördelning: Ljuset var ojämnt fördelat i provrummet. 
Skuggor: Den delen av provrummet där ljusnivån var som högst, uppkom hårda 
skuggor i ansiktet, under näsa och ögon. I den mörka/skuggade delen av 
provrummet uppstod en mjuk skuggbildning. 
Reflexer: Det uppkom reflexer i pendelarmaturens lampskärm. 
Bländning: Där ljusnivån var som högst i provrummet upplevdes ljuset något 
stickigt och bländande. 
Ljusfärg: Ljusfärgen var varm. I det här provrummet återgavs färger på kläder 
naturligt. Hudfärgen upplevdes något brunare än vad den egentligen var. 
Ytfärger: Provrummets väggar var målade i en mörkgrön färg. Väggarna var 
täckta till stor del av dynor i något tyg med ljusgrön färg. Draperiet hade en 
mörkgrön färg. Golvet var lackat och av ett ljust träslag. 

Tillägg: Interiörens tyg ingav en mjuk känsla av provrummet. De stora 
skillnaderna i ljusnivå gjorde att det kändes rörigt att vistas i utrymmet. Det 
uppkom en känsla av två provrum i ett. Något som lyfte upplevelsen av 
provrummet var de reflexer som uppkom i pendelarmaturens lampskärm. 
 

Fotografiernas avvikelse från verkligheten 

Ljuset upplevs varmare i verkligheten än vad fotografierna ger intryck av. Bild 11 
är även något överexponerad. I verkligheten upplevdes ljusmiljön aningen 
mörkare, i närheten av ljusnivån på Bild 12. 
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4.2.3 Provrum 3 – Metalhalogen i pendelarmatur kombinerat med 
 kallvita lysrör 

 
Bild 13. Provrum 3 – B=4,5 Bv=18 Bild 14. Provrum 3 – B=5 Bv=34 
Ext=1,5   Ext=1/6 

Provrumsegenskaper 

Storlek: 360 x 100 x 100 (H x D x B i centimeter) 
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från centrerad ljuspunkt, 2. Bakom spegel båda 
sidor 
Ljuskälla: 1. Metalhalogen 35W, 3000K, Ra 90, 2. Lysrör T8 28W 6500K, Ra 70 
Armatur: 1. Pendelarmatur med fasetterad reflektor, 2. Enbart socklar 

 
Diagram 5 och 6. Horisontell och vertikal belysningsstyrka i provrum 3 
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Reflektansfaktor  (ρ) (NCS-kod) 

Vägg 1-3, väggar  0,22 3005-Y20R 
Vägg 4, tyg (dörr)  0,02 9000-N 
Golv   0,04 8500-N 

Beskrivning av ljusmiljö 
Ljusnivå: Ljusnivån var som högst vid huvudet. Därefter avtog ljusnivån med 
höjden. 
Ljusfördelning: Ljuset var jämnt fördelat horisontellt i provrummet. 
Skuggor: Det uppstod en skugga av personen på provrummets golv. Nästan hela 
ansiktet var skuggat bortsett från näsa och panna som hade mycket ljus på sig. 
Dessa skuggor var av en hård karaktär och gav en bild i spegeln likt bild 1 i 
avsnittet Resultat av olika ljusriktningar. 
Reflexer: Det fanns inga reflexer. 
Bländning: Det uppkom ingen bländning. 
Ljusfärg: Nära provrummets väggar upplevdes ljusfärgen kall och hudfärgen lite 
blek. I mitten av provrummet såg man lite extra brun ut, samtidigt som ljuset hade 
en mer neutral färgton. Klädernas färger återgavs på ett naturligt sätt. 
Ytfärger: Provrummets väggar liknade en betongimitation med beige färg och 
golvet var målat i en matt svart färg. Draperiet hade också en svart färg. 

Tillägg: Väggarnas betongimitation gav en kal och tung känsla till provrummet. 
Användningen av både kallt och varmt ljus i provrummet gjorde 
helhetsupplevelsen rörig. 

 

Fotografiernas avvikelse från verkligheten 

Väggytan utanför provrummet upplevdes inte lika grön som fotografiet visar. Det 
kallvita ljuset bakom spegeln upplevdes inte lika påtagligt som fotografiet ger 
intryck av. 
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4.2.4 Provrum 4 – Kompaktlysrör i infällda downlights kombinerat 
 med varmvita lysrör 

 
Bild 15. Provrum 4 – B=4 Bv=18 Bild 16. Provrum 4 – B=4,5 Bv=24 
Ext=1/15   Ext=1/15 

Provrumsegenskaper 

Storlek: 260 x 142 x 126 (H x D x B i centimeter)  
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från två osymmetriskt placerade ljuspunkter, 2. 
Bakom spegel båda sidor, genom frostat glas 
Ljuskälla: 1. Kompaktlysrör 13W, 2700K, Ra >80, 
2. Lysrör T8 36W 3000K, Ra 85 
Armatur: 1. Infälld downlight med hamrad reflektor, 2. Enbart socklar 

 
Diagram 7 och 8. Horisontell och vertikal belysningsstyrka i provrum 4 (mätvärden analyserade i 
Resultatdiskussion, 5.1.1) 
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Reflektansfaktor  (ρ) (NCS-kod) 

Vägg 2, vit vägg runt spegel 0,85 0500-N 
Vägg 1 & 3, tapetserade väggar 0,06 6010-Y20R 
     8502-Y 
Vägg 4, trä (dörr)  0,33 4040-Y20R 
Golv   0,09 3040-Y20R 

Beskrivning av ljusmiljö 

Ljusnivå: Ljusnivån var tillräcklig för att kunna se hur man såg ut i provrummet.  
Ljusfördelning: Ljuset var relativt jämnt fördelat i provrummet. 
Skuggor: I ansiktet uppkom mjuka skuggor under ögon, vilket gjorde att man såg 
lite trött ut.  
Reflexer: Det uppstod inga reflexer i provrummet. 
Bländning: Det förekom ingen bländning i provrummet. 
Ljusfärg: Ljusfärgen kändes neutral, varken varm eller kall. I provrummet såg 
hudfärgen naturlig ut och klädernas färger upplevdes lite bleka. I spegeln såg 
kläderna ut att vara mer färgstarka än om man tittade på plagget direkt.  
Ytfärger: En av provrummets väggar hade mönstrad tapet i två bruna färger. 
Resten av interiören var vit och provrumsdörren var av ett ljust träslag. Golvet 
bestod av ett ljust träslag. 

Tillägg: Provrummet gav en rättvis bild av kläder och hur man ser ut. Den vita 
interiören tillsammans med storleken på utrymmet gjorde att provrummet kändes 
rymligt. 

 

Fotografiernas avvikelse från verkligheten 

Fotografierna representerar den upplevda ljusmiljön på ett rättvist sätt. 
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4.2.5 Provrum 5 – Lågenergiljuskälla i pendel- och väggarmatur 

 
Bild 17. Provrum 5 – B=4,5 Bv=18 Bild 18. Provrum 5 – B=4,5 Bv=18 
Ext=1/15   Ext=1/20 

Provrumsegenskaper 

Storlek: 295 x 119 x 119 (H x D x B i centimeter) 
Belysningsprincip: 1. Ovanifrån från centrerad ljuspunkt, 2. Från högersida av 
spegeln, ljuspunkt i ansiktshöjd 
Ljuskälla: 1. Lågenergi 3 x 7W, 2700K, Ra <80, 
2. Lågenergi 3 x 7W, 2700K, Ra <80 
Armatur: 1. Pendelarmatur med halvtransparant skärm och diffuserande 
akrylskiva undertill, 2. Väggarmatur med halvtransparant skärm 

 
Diagram 9 och 10. Horisontell och vertikal belysningsstyrka i provrum 5 
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Reflektansfaktor  (ρ) (NCS-kod) 

Vägg 2, vit vägg runt spegel 0,76 0500-N 
Vägg 1 och 3, tapetserade väggar 0,16 2065-R20B 
     5030-R20B 
     4010-Y90R 
Vägg 4, svart bets (dörr)  0,03 8500-N  
Golv   0,06 3040-Y30R 

Beskrivning av ljusmiljö 

Ljusnivå: Ljusnivån i provrummet var något för låg för att kunna se kläderna 
ordentligt. 
Ljusfördelning: Ljuset var jämnt fördelat vertikalt och horisontellt i provrummet. 
Skuggor: Det förekom mjuka och diffusa skuggor i provrummet.  
Reflexer: Det fanns inga reflexer i provrummet. 
Bländning: Ljuset gav inte upphov till någon bländning i provrummet.  
Ljusfärg: Ljusfärgen upplevdes något varm. Den röda interiören i kombination 
med den låga ljusnivån gjorde att hudfärg och kläder upplevdes mörka.  
Ytfärger: En av provrummets väggar hade en mönstrad tapet i två röd-rosa 
färger. Resten av interiören var målad i vit färg och provrumsdörren var målad i 
svart. Golvet bestod av ett ljust träslag. 

Tillägg: Provrummet kändes mysigt men förmedlade en lite för mörk och oklar 
känsla på grund av den låga ljusnivån. En ytterligare observation var att blanka 
knappar inte blänkte, de såg matta ut. 

 

Fotografiernas avvikelse från verkligheten 

Provrummet upplevdes i verkligheten något mörkare än vad som visas på 
fotografierna. 
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4.3 Enkätundersökning 

4.3.1 Bortfall 

Av de totalt 100 utlämnade enkäterna erhölls 70 stycken ifyllda enkäter vid 
tidpunkten för enkätundersökningens slut, tisdagen den 12 april 2011. 

Tabell 3. Bortfall enkätundersökning 

 Butiker 

Antal enkäter 1 2 3 4 5 Totalt 

Utlämnade  20 20 20 20 20 100 

Besvarade  20 10 14 14 12 70 

Bortfall 0 10 6 6 8 30 
(30 %) 

 

För frågorna i del E och F var bortfallet högre. Endast 53 enkätsvar kunde 
användas till dessa delar på grund av ofullständiga eller uteblivna svar. Detta 
innebar ett bortfall på 47 %. 

4.3.2 Del A - Personuppgifter  

Cirkeldiagrammen redovisar respektive butiks svarsfrekvens och fördelning 
kvinnor/män och åldrarna -29/30+.  

 
Diagram 11. Svarsfrekvens provrum 1 Diagram 12. Svarsfrekvens provrum 2 



Resultat och analys 

 37 

 
Diagram 13. Svarsfrekvens provrum 3 Diagram 14. Svarsfrekvens provrum 4 

 

 
Diagram 15. Svarsfrekvens provrum 5 Diagram 16. Svarsfrekvens alla provrum 
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4.3.3 Del B – Vanor 

 
Diagram 17 och 18. Procentuell svarsfördelning för alla enkäter, B-1 och B-2 

 
Diagram 19 och 20. Linjediagram svarsfördelning för män och kvinnor, B-1 och B-2 

 

sds Diagram 21 och 22. Linjediagram svarsfördelning för -29 år och 30+ år, B-1 och B-2 

• B-1. Kvinnor och män i alla åldrar provade kläder i samma utsträckning, 
oftast eller alltid innan köp. 

• B-2. I samband med att kläderna provades i provrummet besökte 6 av 10 
kvinnor och män ibland eller ofta utrymmet utanför provrummet. 

• B-2. De tillfrågade i alla åldrar svarade likartat för svarsalternativen, Aldrig, 
Sällan och Ibland. Däremot svarade 3 av 10 under 30 år att de ofta besökte 
utrymmet utanför provrummet, men det var ingen som alltid gör det. 4 av 
10 som var äldre än 30 år besöker ofta eller alltid utrymmet utanför 
provrummet. 
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• Analys: Nästan alla människor provade kläder innan de köpte ett 
klädesplagg i en butik. Över hälften av dessa besökte även utrymmet 
utanför provrummet. 

4.3.4 Del C – Generella åsikter om provrum 

Följande resultat används för att svara på frågeställning 2 – Vilken funktion har 
belysningen i provrum sett ur butikspersonalens och kundernas perspektiv? 

Nedan presenteras både det samlade resultatet från alla fem butikerna och 
butikernas specifika svarsfördelning för informanternas generella åsikter om 
provrum i allmänhet, fråga 1-13 i del C. 

 

Summering 

För att kunna svara på frågeställning 2 har faktorerna i C-1 till C-10 sorterats 
nedan i tabell 4. 

Tabell 4. Provrummets funktioner rangordnade utifrån vad som var viktigast respektive oviktigast 
Sorterat utifrån vad som var oviktigast Placering  Sorterat utifrån vad som var viktigast 

Funktion - Funktion 
Dekorationsljus / Ljuseffekter 1 Klädernas färger 

Kunna påverka ljusfärg 2 Spegelbild av kropp 
Inredning 3 Klädernas detaljer 

Kunna påverka ljusstyrka 4 Spegelbild av ansikte 
Rumstemperatur 5 Lampornas position 

Spegelbild av ansikte 6 Rumstemperatur 
Lampornas position 7 Inredning 
Spegelbild av kropp 8 Kunna påverka ljusstyrka 

Klädernas detaljer 9 Kunna påverka ljusfärg 

Klädernas färger 10 Dekorationsljus / Ljuseffekter 

Rangordningen i listan har räknats ut genom att summera procentandelen för 
svarsalternativ 1 och 2 (oviktigast) respektive 4 och 5 (viktigast). Därefter har 
summorna för de två kategorierna sorterats i stigande respektive fallande ordning. 

Då den femgradiga skalan hade en annan innebörd i fråga C-11 till C-13 redovisas 
summeringen av dessa svar separat nedan i tabell 5. 

Tabell 5. Åsikter om övriga faktorer i provrummet 
Övriga åsikter      
Hur hudfärg bör återges Trovärdig/Naturlig 
Lampornas utseende En kompromiss mellan enkla och designade 

Färg på väggar och tak Ljusa till medel ljusa 
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C-1 Klädesplaggets detaljer 

 
Diagram 23. Procentuell svarsfördelning, Diagram 24. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-1   butik, C-1 
 
 

 
Diagram 25. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 26. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-1          29 år och 30+ år, C-1 

 

• 8 av 10 kvinnor och män i alla åldrar tyckte att det var relativt viktigt att 
detaljer på klädesplaggen syntes bra. 

• I provrum 3 anser informanterna att klädesplaggets detaljer är mindre 
viktigt i lägre utsträckning än i de övriga provrummen. 

• Samtliga tillfrågade i provrum 2 tyckte att klädesplaggets detaljer var relativt 
viktigt. 

• Analys: Den stora skillnaden mellan butik/provrum 2 och 3 var deras 
image. Butik 2 sålde dyrare märkeskläder i större utsträckning än butik 3, 
vilket skulle ha kunnat påverka respektive butiks kunders svar. En teori är 
att personer som var benägna att köpa dyrare märkeskläder ville se 
detaljerna på klädesplaggen i provrummen. Attityden i de två butikerna 
skiljde sig åt (se Bilaga 3 – Intervjuer med butikschefer). Det intryck vi fick av 
butik 2 var att kläderna lyfter personen medan intrycket av butik 3 var att 
personen lyfter kläderna. Utifrån detta resonemang skulle detaljerna på 
kläderna vara av lägre betydelse i butik/provrum 3. 
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C-2 Klädesplaggets färger 

 
Diagram 27. Procentuell svarsfördelning, Diagram 28. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-2   butik, C-2 
 
 

 
Diagram 29. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 30. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-2          29 år och 30+ år, C-2 

 

• 9 av 10 kvinnor och män tyckte det var viktigt att färger på klädesplaggen 
syntes bra. 

• Personer över 30 värderade korrekt färgåtergivning högre än personer 
under 30. 

• Resultatet från provrum 2 skiljde sig från övriga butiker. I provrum 2 
värderades korrekt färgåtergivning lägre än i de övriga provrummen. 
Endast 7 av 10 ansåg att det var relativt viktigt med korrekt färgåtergivning 
till skillnad från de övriga butikerna där 8-9 av 10 delade denna åsikt. I 
provrum 2 ansåg 3 av 10 att det inte var speciellt viktigt (värde 3 på skalan) 
att klädernas färger syntes bra. Motsvarande siffra i övriga butiker är 
knappt 1 av 10. 

• Analys: Vår teori är att i butik 2 värderar man klädernas dyra märke högre 
än färgen. Det skulle kunna finnas ett samband med fråga C-1, där 
informanterna i butik 2 värderar möjligheten att se detaljerna mycket hög. 
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C-3 Spegelbild av ansiktet 

 
Diagram 23. Procentuell svarsfördelning, Diagram 24. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-3   butik, C-3 
 
 

 
Diagram 33. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 34. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-3          29 år och 30+ år, C-3 
 

• 9 av 10 kvinnor och 7 av 10 män i alla åldrar tyckte att det var viktigt att 
spegelbilden av ansiktet var rättvisande i provrummet. 

• Det fanns även en tendens till att personer över 30 värderade en rättvis bild 
av ansiktet något högre än personer under 30. 

• De två provrum vars informanter tyckte det var viktigast att få en rättvis 
spegelbild av ansiktet var provrum 1 och 5. Dessa två provrum hade högst 
andel kvinnor som svarade på enkäten i jämförelse med de övriga 
provrummen. 

• Informanterna i provrum 2 värderade en rättvis spegelbild av ansiktet lägst. 
I denna butik kom 80 % av svaren från män. Vilket var den högsta 
procentuella andelen män sett till samtliga butiker. Av de som svarat i butik 
2 var även 80 % yngre än 30. 

• Analys: En naturlig del av att bli äldre är ansiktets förändring i form av 
rynkor och hudens stramhet. Detta skulle kunna vara en anledning till att 
personer över 30 inte vill ha en spegelbild av ansiktet som är sämre än 
verkligheten. 

  



Resultat och analys 

 43 

C-4 Spegelbild av kroppen 

 
Diagram 35. Procentuell svarsfördelning, Diagram 36. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-4   butik, C-4 
 
 

 
Diagram 37. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 38. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-4          29 år och 30+ år, C-4 
 

• Drygt 9 av 10 kvinnor och 8 av 10 män i alla åldrar tyckte att det var viktigt 
att spegelbilden av kroppen var rättvisande i provrummet. 

• En tydlig skillnad mellan provrum 5 och övriga butiker kunde ses. 
Informanterna i provrum 5 ansåg i betydligt högre utsträckning att det var 
viktigt att spegelbilden av kroppen borde återges rättvist. I butik 5 hade 
enbart kvinnor svarat på enkäten. 

• I provrum 2 och 3 värderades en rättvis bild av kroppen lägst. Ungefär 3 av 
10 personer i båda provrummen ansåg att det inte var speciellt viktigt eller 
rent av oviktigt att spegelbilden av kroppen återgavs rättvist. 

• Alla personer i provrum 5 ansåg att en rättvis spegelbild av kroppen var 
viktig. 9 av 10 personer i provrum 1 delade samma åsikt. 

• I de två provrummen som värderade en rättvisbild av kroppen högst var 
andelen kvinnor högre än i de övriga provrummen. 

• Analys: Till skillnad från provrum 5, där samtliga informanter är kvinnor, 
är endast 20 % respektive 36 % kvinnor i provrum 2 och 3. Detta skulle 
kunna antyda att kvinnor och män har olika åsikt om hur viktig en rättvis 
bild av kroppen är i provrum (för vidare analys se Resultatdiskussion).  
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C-5 Rumstemperaturen 

 
Diagram 39. Procentuell svarsfördelning, Diagram 40. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-5   butik, C-5 
 
 

 
Diagram 41. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 42. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-5          29 år och 30+ år, C-5 

 
• Nästan alla kvinnor tyckte att det var viktigt att rumstemperaturen var 

behaglig i provrummet. För män var detta inte lika viktigt. 

• Nästan alla personer över 30 år tyckte att behaglig rumstemperatur var 
viktigt. Mer spridda åsikter fanns hos de som var yngre än 30 år. 73 % av 
de som svarat på enkäten var yngre än 30 år. 

• I provrum 2 och 3 värderades en behaglig rumstemperatur som mindre 
viktig än i de andra provrummen. 

• Analys: Meningsskiljaktigheterna skulle kunna härledas till vilket 
klädesplagg informanten haft i åtanke när den besvarat frågan. En tjock 
vinterjacka i jämförelse med en tunn t-shirt eller ett linne ställer helt olika 
krav på rumstemperaturen i provrummet.  
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C-6 Inredning 

 
Diagram 43. Procentuell svarsfördelning, Diagram 44. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-6   butik, C-6 
 
 

 
Diagram 45. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 46. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-6          29 år och 30+ år, C-6 

 

• Provrummens inredning var en faktor som generellt sett inte värderades 
som något viktigt element. Åsikterna var spridda mellan kvinnor och män i 
alla åldrar. 

• 5 av 10 kvinnor tyckte att inredningen var en viktig del i provrummet 
medan bara 2 av 10 män ansåg att detta var av stor betydelse. 

• I butik 3 tyckte man det var minst viktigt med inredning. I denna butik 
hade man en väldigt avskalad provrumsmiljö som återspeglade butikens 
image. 

• Analys: Både provrummens inredning och intresset för inredning var 
mycket varierande, vilket skulle kunna vara en naturlig orsak till det spridda 
resultatet. 
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C-7 Dekorationsljus/ljuseffekter 

 
Diagram 47. Procentuell svarsfördelning, Diagram 48. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-7   butik, C-7 
 
 

 
Diagram 49. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 50. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-7          29 år och 30+ år, C-7 
 

• Dekorationsljus var en inredningsdetalj av generellt liten betydelse. Mer än 
5 av 10 tyckte att det inte var viktigt. 

• Åsiktsskillnaden mellan kvinnor och män i alla åldrar var inte stor. 

• Det var något fler män än kvinnor som tyckte att det var viktigt med 
dekorations och ljuseffekter. 

• I provrum 1 var det högst andel informanter som ansåg att dekorationsljus 
och ljuseffketer var viktigt. Här svarade 3 av 10 att det var någorlunda 
viktigt med dekorationsljus och ljuseffekter. Motsvarande siffra i övriga 
provrum var 0 eller 1 av 10. 

• Analys: En anledning till att man värderade dekorationsljus och 
ljuseffekter lågt skulle kunna vara att informanterna ansåg att kläderna och 
kroppen var viktigare. Förutsatt att dessa syntes bra spelade övriga faktorer 
i provrummet inte någon större roll.  
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C-8 Lampornas position 

 
Diagram 51. Procentuell svarsfördelning, Diagram 52. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-8   butik, C-8 
 
 

 
Diagram 53. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 54. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-8          29 år och 30+ år, C-8 
 

• 8 av 10 kvinnor och män ansåg att lampornas position var viktig. 

• Svaren från de olika provrummen var relativt lika. Den största skillnaden 
från mängden var provrum 5 där en högre andel svarade att lampornas 
position inte var viktig. 

• Analys: Den befintliga belysningen i provrummen kan ha påverkat hur 
informanterna ställt sig till frågan. En teori är att informanter som svarade 
att lampornas position var oviktig tyckte att den befintliga positionen var 
tillfredställande och att de som svarade motsatt tyckte att positionen inte 
var tillfredställande.  
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C-9 Påverka ljusfärgen 

 
Diagram 55. Procentuell svarsfördelning, Diagram 56. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-9   butik, C-9 
 
 

 
Diagram 57. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 58. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-9          29 år och 30+ år, C-9 

 
• 7 av 10 kvinnor och män tyckte att det var mer eller mindre oviktigt att 

kunna påverka ljusfärgen i provrummet. 

• Personer äldre än 30 år ansåg i större utsträckning att det var oviktigt att 
kunna reglera ljusfärgen än personer yngre än 30 år. 

• Svaren var relativt jämnt fördelade över skalan mellan värde 2 och 4 i 
samtliga provrum. 

• I provrum 2 och 4 ansåg mer än 50 % av informanterna att möjligheten att 
kunna påverka ljusets färg inte var speciellt viktig. 

• Analys: En anledning till de spridda svaren skulle kunna vara att 
informanterna inte förstått vad som menas med ljusfärg. En annan 
tolkning är att intresset att kunna påverka ljusfärgen faktiskt var lågt hos 
informanterna. Förutsatt att ljusnivån var tillräcklig tycktes möjligheten att 
reglera ljusfärgen oviktig.  
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C-10 Påverka ljusstyrkan 

 
Diagram 59. Procentuell svarsfördelning, Diagram 60. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-10   butik, C-10 
 
 

 
Diagram 61. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 62. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-10          29 år och 30+ år, C-10 

 
• 7 av 10 kvinnor och män tyckte det var mer eller mindre oviktigt att kunna 

påverka ljusstyrkan i provrummet. 

• Personer äldre än 30 år anser i större utsträckning att det var oviktigt att 
kunna reglera ljusstyrkan än personer yngre än 30 år. 

• Minst angelägen om att kunna reglera ljusstyrkan var informanter i 
provrum 2 och 4. 

• Analys: I de provrum där man var minst angelägen om att kunna reglera 
ljusstyrkan, provrum 2 och 4, varierade jämnheten hos belysningsstyrkan 
som mest. I dessa provrum kunde man genom att flytta sig till höger eller 
vänster, framåt eller bakåt få mer eller mindre ljus på sig.  
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C-11 Hudfärg 

 
Diagram 63. Procentuell svarsfördelning, Diagram 64. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-11   butik, C-11 
 
 

 
Diagram 65. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 66. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-11          29 år och 30+ år, C-11 

 
• Majoriteten, 8 av 10 kvinnor samt 7 av 10 män, av de tillfrågade ansåg att 

hudfärgen borde återges naturligt. 

• En mindre grupp, 2 av 10 kvinnor samt 3 av 10 män, ville att hudfärgen 
ska återges något brunare. 

• Provrum 4 hade en markant högre andel svarat (nästan 50 %) värde 4, 
något brunare, än övriga butiker. 

• Analys: Återges hudfärgen naturligt återges högst troligt klädesplaggets 
färger också naturligt. Vi misstänker att den grupp informanter som hellre 
vill att hudfärgen återges något brunare, värderade brun hy högre än 
korrekt färgåtergivning av kläder. Provrum fyra var det enda provrummet 
där man har direkt verkande lysrör vid sidan om spegeln. Detta kan ha 
orsakat att informanter i provrum 4 upplevt sin hudfärg som blek, varför 
också åsikten om hur hudfärgen bör återges skiljer sig från övriga provrum. 

• Fundering: Skulle resultatet ha sett annorlunda ut om undersökningen 
genomförts i ett land med högre andel mörkhyade? 
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C-12 Lampornas utseende 

 
Diagram 67. Procentuell svarsfördelning, Diagram 68. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-12   butik, C-12 
 
 

 
Diagram 69. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 70. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-12          29 år och 30+ år, C-12 

 
• 50 % av informanterna tyckte att lampornas utseende varken ska vara för  

enkelt eller för exklusivt. 

• I provrum 1 ses en tydlig tendens till att informanterna föredrog en enkel 
design på lamporna framför en exklusiv. 

Det finns risk för att frågan har tolkats olika (se tolkningsalternativ nedan). 

• Tolkning 1: Tre olika alternativ (enkla lampor, designade lampor, exklusiva 
lampor). 

• Analys av tolkning 1: Innebär att gruppen män och gruppen yngre 
personer (kvinnor och män) var mer intresserade av designade lampor än 
kvinnor och äldre. 

• Tolkning 2: Två ytterligheter, Enkel design och exklusiv design, skala 1-5 
mellan enkel och exklusiv. 

• Analys av tolkning 2: Innebär att kvinnor hade ett större intresse av mer 
exklusiva lampor. 6 av 10 män hade svarat att de ville ha en kompromiss 
mellan enkla och exklusiva lampor. Merparten av de återstående 4 av 10 
män ville hellre ha enkla armaturer än exklusiva. 

• Analys: Informanternas svar i provrum 1 kan ha påverkats av den 
befintliga belysningens design. En enkel pendelarmatur centralt placerad i 
provrummen.  



Resultat och analys 

 52 

C-13 Färg på väggar och tak 

 
Diagram 71. Procentuell svarsfördelning, Diagram 72. Procentuell svarsfördelning respektive 
C-13   butik, C-13 
 
 

 
Diagram 73. Linjediagram för svarsfördelning män     Diagram 74. Linjediagram för svarsfördelning - 
och kvinnor, C-13          29 år och 30+ år, C-13 

 
• 5 av 10 tillfrågade föredrog ljusa väggar, 2 av 10 föredrog mörka väggar, 

resterande 3 av 10 föredrog något mitt emellan. 

• I provrum 4 har 6 av 10 informanter svarat att ljusa väggar föredrogs. 

• Av alla informanter som föredrog mörka väggar fanns störst andel i 
provrum 5. Där hade 3 av 10 informanter svarat att mörka väggar 
föredrogs. 

• Analys: Provrummens ytfärger på väggar och tak varierar. Ytfärgen i 
provrummet som informanten har befunnit sig i kan ha påverkat dennes 
svar. Även åsikter om färger på väggar och tak varierar från person till 
person. Detta skulle kunna kopplas till informantens tidigare erfarenheter 
av mörka och ljusa rum. Alla människor föredrar olika ljusnivå då de är 
olika ljuskänsliga. Ordet ljus förknippas med synbarhet, att kunna se något, 
i större utsträckning än ordet mörk vilket skulle kunna vara anledningen till 
att en större andel svarat att ljusa väggar föredras i provrum.  
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4.3.5 Del D – Provrumsspecifika åsikter 

Följande resultat används för att svara på frågeställning 2 – Vilka kriterier definierar 
god belysning i provrum? 

Nedan redovisas svarsfördelningen för fråga 1-9 i del D för respektive provrum.  
I linjediagrammen har procentandelen för svarsalternativ 1 och 2 lagts ihop. Det 
gäller även för svarsalternativ 4 och 5. Denna gruppering har gjorts för att ge en 
tydligare överblick. 

 

Summering 
Frågan vi ställde oss var vad som kan kännetecknas som god provrumsbelysning. 
Nedan följer en sammanfattad redogörelse för hur god provrumsbelysning skulle 
kunna beskrivas utifrån enkätundersökningens del D, där informanterna fått 
utvärdera belysningen i det provrum de befunnit sig i. 

Belysningsegenskaper som behövs för att:  

• klädernas detaljer ska synas bra 
- ljus ovanifrån, centrerad punktplacering  
- ljus framifrån, placerat indirekt bakom spegel eller direkt transmitterat genom 
ett diffuserande material 
- jämn ljusfördelning i provrummet 
 

• klädernas färger ska synas bra 
- jämn ljusfördelning i provrummet 
- färgåtergivningsförmåga över Ra 85 för ljuskällorna 
- en varm färgtemperatur (2800K) i kombination med en neutral/vit (3000K) 
 

• klädesplagget ska se likadant ut som det gjorde i butiken  
- inte för stora kontraster  
- inte för stora ljusnivåskillnader 
- inte för stora skillnader i ljusfärg 
 

• spegelbild av ansikte ska vara rättvisande (form/skuggor) 
- ljus ovanifrån, centrerad punktplacering 
- hög reflektansfaktor för väggarna vid sidan om spegeln samt ovanför spegeln 
- mjuka skuggor 
 

• spegelbild av kropp ska vara rättvisande (form/skuggor) 
- ljus ovanifrån, centrerad punktplacering 
- jämn vertikal ljusfördelning i provrummet 
- mjuka skuggor 
 

• hudfärgen ska upplevas naturlig 
- en varm färgtemperatur (2800K) i kombination med en neutral/vit (3000K) 
- färgåtergivningsförmåga över Ra 85 för ljuskällorna 
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• ljusnivån ska vara tillräcklig3 på alla mätpunkters höjder 
- vid fötter (0,0cm) 354,5 lux =350 
- underkropp (75cm) 488,5 lux = 450 
- överkropp (125cm) 473,5 lux =450 
- ansikte (155cm) 734 lux = 700 
 

• ljusfärgen ska upplevas behaglig 
- ljusfärgen vara något åt det ljusa hållet 
- naturfärger på väggar, tak och golv, inte för starka färger 
- en varm färgtemperatur (2800K) i kombination med en neutral/vit (3000K) 

                                                
3 Att utläsa från resultaten av vår enkätundersökning ansågs ljusnivån i provrum 1 och 2 som mest 
tillfredställande. Enligt våra ljusmätningar var belysningsstyrkan högst i dessa utrymmen. Provrum 2 
hade en mycket ojämn ljusfördelning i utrymmet, samt ett högsta värde mycket högre än provrum 1. 
Därför avrundar vi neråt (i våra rekommendationer) eftersom medelvärdet mellan de två provrummen 
som hade bäst vertikal belysningsstyrka är aningen högt. 
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D-1 Klädesplaggets detaljer 

Diagram 75. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-1 

• Inga stora skillnader för hur belysningsprinciperna framhävde 
klädesplaggens detaljer bättre eller sämre gick att utläsa från diagrammet. I 
samtliga provrum hade 57 % eller fler svarat att detaljerna syntes bra. 

• Det fanns en tendens till att detaljerna på kläderna syntes bäst i provrum 1 
och 2, där instämde 8 av 10 med påståendet. 

• Det fanns också en tendens till att provrum 3 framhävde detaljer sämst. 

• Analys: De två provrum där detaljerna syns bäst har belysning i form av 
punktbelysning ovanifrån eller snett ovanifrån vilket skapar skuggor som 
framhäver detaljer. Även provrum 3 har belysning i form av punktform 
men på grund av den höga placeringen blir skuggorna inte till en fördel. 
Principen har även kompletterats med lysrör bakom spegeln. Stora lysande 
ytor skapar en diffus ljusbild som inte är gynnsamt för detaljer. Provrum 4 
och 5 är även de belysta med belysningsprinciper som ger ett diffust ljus. 
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D-2 Klädesplaggets färger 

 Diagram 76. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-2 

• I provrum 5 hade man tydligt velat ta ställning till det bättre eller till det 
sämre. 3 av 10 instämde inte med påståendet att klädesplaggets färger 
syntes bra medan 7 av 10 ansåg att färgerna syntes bra. 

• I provrum 1 instämde 9 av 10 med påståendet att klädesplaggets färger 
syntes bra. 

• Analys: Färgen på klädesplagget som provats har troligtvis påverkat 
informantens svar på denna fråga. Anledningen till att provrum 1 anses 
framhäva färger bäst skulle kunna vara glödlampornas goda förmåga att 
återge färger, Ra 99. Ljuskällornas färgåtergivningsförmåga skulle även gå 
att koppla till provrum 5 negativa resultat. I de opala armaturerna används 
lågenergilamor med betydligt lägre Ra-värde än för glödlampor. Ljuset 
reflekteras i den starkt röd-rosa tapeten, vilket också påverkar 
färgupplevelsen.  
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D-3 Klädesplaggets ser likadant ut i butik och provrum 

 Diagram 77. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-3 

• Majoriteten av alla deltagande tyckte att klädesplagget såg likadant ut i 
provrummet och i butiken. 

• I provrum 1 tyckte 9 av 10 tillfrågade att klädesplagget såg ut som det 
gjorde i butiken.  

• Informanterna i provrum 4 och 5 hade svarat att påståendet inte stämmer 
alls i större utsträckning än i de övriga butikerna. 

• Analys: Belysningen i provrum 1 och ute i butiken samverkar med 
varandra utan tydliga gränser. Det är inte stor skillnad på ljusfärg. Det kan 
ha gjort att informanterna svarat i hög grad att klädesplagget ser likadant ut 
i butik och provrum, då ljusmiljöerna inte skiljer sig mycket åt.  

I provrum 4 och 5 är belysningen mest avvikande ifrån den övriga 
butiksbelysningen jämfört med de andra provrummen, vilket är möjligen 
anledningen till att flest informanter tyckte att kläderna inte ser likadana ut i 
provrummet. 
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D-4 Spegelbild av ansiktet 

 Diagram 78. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-4 

• I provrum 1 ansåg över 9 av 10 att spegelbilden av ansiktet var rättvisande i 
hög grad. 

• Provrum 3 och 4 återgav en minst rättvis bild av ansiktet enligt 
informanterna. 

• I provrum 4 var spridningen över svarsalternativen störst. 

• Analys: Belysningsprincipen i provrum 1 är den som mest påminner om 
bild 6-Ljus från två håll 45° ovanifrån i Resultat av olika ljusriktningar, som bäst 
belyser ett ansikte, tack vare ytornas höga reflektansvärden. Ljuset kommer 
direkt rakt ovanifrån, indirekt framifrån och från sidorna. 

I provrum 3 och 4 får ansiktet en platt belysning rakt framifrån, direkt 
(provrum 4) och indirekt (provrum 3). I provrum 3 kompletteras 
belysningen med punktbelysning ovanifrån men på grund av den låga 
reflektansfaktorn för provrummets väggar blir belysningen mestadels 
direktverkande. Detta får till följd att kunden skuggar sig själv, likt bild 1. 
Ovanifrån i Resultat av olika ljusriktning. 

I provrum 4 kombineras två olika belysningsprinciper, direktverkande 
lysrör vid sidan om spegeln och två direktverkande downlights placerade i 
det bakre högra hörnet. Resultatet av detta blir att ljusmiljön upplevs 
annorlunda beroende på var man befinner sig i provrummet. Detta kan 
vara anledningen till de spridda svaren för hur spegelbilden av ansiktet 
återges i provrum 4. 
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D-5 Spegelbild av kroppen

 Diagram 79. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-5 

• Alla informanter i provrum 1 och 5 tyckte att spegelbilden av kroppen 
återgavs rättvist. 

• Provrum 3 var det provrum där minst antal informanter tyckte att 
spegelbilden av kroppen stämde. 

• Analys: Att alla informanter i provrum 1 och 5 upplevde kroppsbilden i 
spegeln som naturlig, kan vara för att ljuset är jämt fördelat i provrummen 
och ljuskällorna har mycket goda färgåtergivningsegenskaper.  

Som tidigare beskrivet i D-1, har provrum 3 en ljuspunkt högt placerad 
centrerat som är riktad direkt ovanifrån. Ljuset från denna armatur ger en 
mörk skuggbildning på stora delar av kroppen och på golvet. Eftersom att 
skuggorna inte är av berikande karaktär kan detta ha medfört att störst 
andel har svarat att kroppsbilden inte upplevs på ett rättvist sätt.  
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D-6 Hudfärgen

 Diagram 80. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-6 

• 9 av 10 informanter i provrum 4 upplevde att deras hudfärg såg naturlig ut. 
Resterande i detta provrum upplevde att hudfärgen återgavs blekare 

• Provrum 1, 2 och 5 hade nästan identiska svar. 7 av 10 upplevde hudfärgen 
som naturlig och 3 av 10 ansåg att den var brunare i dessa provrum. 

• I provrum 3 var det störst spridning mellan svaren, 2 av 10 tyckte att 
hudfärgen såg blek ut, 5 av 10 tyckte att hudfärgen såg trovärdig ut och 3 
av 10 ansåg sig vara brunare i provrummet. 

• Analys: Anledningen till att ljuset i provrum 4 bidrar till att hudfärgen 
upplevs naturlig i stor utsträckning skulle kunna vara den höga 
belysningsstyrkan av ljus med relativt högt Ra-värde. Provrummet har den 
högsta vertikala medelbelysningsstyrkan och den näst högsta horisontella 
medelbelysningsstyrkan. Färgtemperaturerna är mellan 2700-3000 Kelvin 
och Ra-värdet omkring 85. Provrummets ytfärger är naturnära och har inte 
förvanskat ljuset. 

Provrum 1, 2 och 5 är även de belysta med ljuskällor med färgtemperaturer 
mellan 2700-3000 Kelvin. Här kan dock andra faktorer ha spelat in, 
exempelvis den gröna eller röd-rosa väggfärgen i provrum 2 respektive 5. 
Ra-värdet för ljuskällorna är lägre i provrum 5 än i provrum 1 och 2 vilket 
också kan ha påverkat hur färgen upplevts. 

I provrum 3 där man upplevt den blekaste hudfärgen används bakom 
spegeln lysrör med ett lågt Ra-värde (70) och en färgtemperatur på 6500 
Kelvin. Detta har med stor sannolikhet fått informanterna att uppleva en 
blekare hudfärg än i de övriga provrummen. Den stora spridningen skulle 
kunna härledas till att belysningsförhållandena i provrummen skiljt sig åt 
inom butik 3 (se Resultatdiskussion för vidare analys). 
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D-7 Ljusstyrkan

 Diagram 81. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-7 

• I provrum 3 var spridningen mellan svarsalternativen som störst. 

• I provrum 5 tyckte 6 av 10 att belysningen var för mörk och ingen tyckte 
att det var för ljust.  

• I provrum 1 och 2 var informanterna mest nöjda med ljusnivån.  

• Analys: Ljuskänsligheten hos informanterna kan ha påverkat hur de har 
svarat på frågan – Ljuset i provrummet är? Vi hänvisar till studien av Moore et 
al. (2003) som handlar om att människor är olika ljuskänsliga. Den breda 
spridningen av svar från informanterna i provrum 3 kan bero på att i 
samma butik var färgtemperaturen något varmare i ett av provrummen (se 
Resultatdiskussion). 

Stora delar av interiören i provrum 5 är mörka vilket kan vara anledningen 
till varför många informanter anser att ljuset är för mörkt. Mörkare ytor 
reflekterar mindre ljus (Olsson, 2007), vilket gör att rummet upplevs 
mörkare än vad det egentligen är. Detta i samband med pendelarmaturens 
diffusa ljus i provrummet. 

I provrum 1 och 2 är det flest informanter som är nöjda med ljusnivån. I 
provrum 1 är ljusnivån jämnt fördelad, ljusstyrkan är behaglig och inte för 
hög. Ljuset reflekteras i dess vita interiör och blanka metallväggar på ett 
sätt som lättar upp provrummet. I provrum 2 är ljuset ojämnt fördelat (för 
exakta världen se Provrum 2 i Bilaga 5). Om informanten stod i den ljusa 
delen av provrummet, kan han/hon upplevt ljusnivån som tillfredsställande 
och svarat därefter. 
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D-8 Ljusfärgen 

 Diagram 82. Procentuell svarsfördelning mellan butikerna för fråga D-8 

• I provrum 1 var informanterna mest nöjda med ljusfärgen, fler än 7 av 10 
ansåg att den varken var för kall eller för varm. 

• I alla provrum utom provrum 5 ansåg majoriteten att ljusfärgen var 
behaglig. 6 av 10 informanter i provrum 5 upplevde ljusfärgen som för 
varm. 

• Provrum 3 var det provrum som informanterna upplever som kallast. 

• Analys: Väggarna i provrum 1 var vita, mörkblå och metallfärgade. Den 
varma färgtonen (2700 Kelvin) bibehålls varm när den reflekteras i de vita 
ytorna medan de blå och metallfärgade ytorna adderar ett något kallare 
intryck. Kombinationen och glödlampans goda färgåtergivningsförmåga 
skulle kunna vara anledningen till att ljusfärgen upplevs behaglig i stor 
utsträckning i provrum 1.  

Som förklaras i D-6 och D-7 har provrum 5 mörka och färgstarka väggar. 
Detta i kombination med ljuskällans varma färgtemperatur skulle kunna 
vara orsaken till att 6 av 10 informanter upplever ljusfärgen i provrum 5 
som för varm. 

Ljusfärgen upplevs troligen som kallast i provrum 3 på grund av lysrörens 
kalla färgtemperatur (6500 Kelvin). Detta i kombination med att väggarna 
är målade i en beige färg på textur som liknar betong, ger ett kyligt och hårt 
intryck av provrummet. 
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D-9 Rumstemperatur 
På grund av att fler faktorer än belysningen i provrummet kan påverka rumstemperaturen valde 
vi att inte redovisa svaren från fråga D-9 i enkätundersökningen. Skulle exempelvis 
ventilationen i någon av butikerna vara ur funktion en tid under enkätundersökningens 
genomförandeperiod skulle detta ha bidragit till ett missvisande resultat. Väder och informantens 
dagsform är två andra faktorer som kunnat påverka svaret för frågan. 

4.3.6 Del E-F – Köpet 

Följande resultat används för att svara på frågeställning 3 – Anser kunden att 
upplevelsen av sig själv i provrummet påverkar köpbeslutet? 

Enkätsvaren från del E och F har delats in i två separata grupper, de som tänker 
köpa klädesplagget de provat och de som inte tänker göra det. Anledningen till 
detta är att informanterna troligtvis haft olika förhållningssätt till de fyra 
faktorerna som påverkat deras beslut. 

Polärdiagrammen visar hur stor inverkan respektive faktor haft på beslutet att 
köpa eller inte köpa på en skala 1-5. Högst värde symboliserar starkast påverkan. 
Cirkeldiagrammen för vare faktor visar på vilket sätt det påverkat beslutet, positivt, 
negativt eller varken eller. 

 

Summering 

• Enligt enkätundersökningen har kundservicen störst betydelse för om en 
kund kommer att köpa plagget. Kundservicen har varit den faktor som 
påverkat i lägst grad till att informanten inte köpt klädesplagget. 

• I andra och tredje hand kommer upplevelsen av sig själv i provrummet och 
upplevelsen av provrummet. Dessa faktorer hamnar på samma placering 
oavsett om informanten tänkt köpa klädesplagget eller inte. 

• För dem som inte köpt klädesplagget de provat har priset varit den starkast 
påverkande faktorn. Raka motsatsen gäller för de som köpt klädesplagget, 
då priset varit av lägst betydelse för köpet. 
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F 1-4 Informanter som svarat att de kommer att köpa klädesplagget 

 
Diagram 83. Polärdiagram för påverkansfaktorer vid köp och procentuell svarsfördelning i 
cirkeldiagram för faktorernas typ av påverkan (positivt, negativt, varken eller) 

• Av de informanter som har svarat att de tänker köpa klädesplagget som 
provats, har kundservicen varit den faktor som påverkat mest. 96 % av dem 
som svarat att kundservicen påverkat dem, anser att kundservicen påverkat 
dem positivt. 

• Där efter kommer upplevelsen av sig själv i provrummet, följt av upplevelsen 
av provrummet. Minst påverkan har priset haft. 

• Av de som svarat att de kommer att köpa plagget har ingen av faktorerna 
påverkat informanterna negativt.  



Resultat och analys 

 65 

F 1-4 Informanter som svarat att de INTE kommer att köpa 
klädesplagget 

 
Diagram 84. Polärdiagram för påverkansfaktorer vid uteblivet köp och procentuell svarsfördelning i 
cirkeldiagram för faktorernas typ av påverkan (positivt, negativt, varken eller) 

• Av de som svarat att de inte kommer att köpa klädesplagget, har priset varit 
den mest avgörande faktorn. 25 % av de som svarat att de inte kommer att 
köpa klädesplagget har påverkats negativt av priset. 

• Där efter kommer upplevelsen av sig själv i provrummen, upplevelsen av 
provrummet och sista kundservice. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var att föreslå rekommendationer för belysning i provrum. 
För att kunna föreslå dessa rekommendationer ställde vi oss tre frågor. Svaren på 
dessa frågor, som kommer behandlas var för sig nedan gör det möjligt att 
redogöra för vad som är bra belysning i provrum och varför den bör utformas 
enligt rekommendationerna. 
 
Här följer en diskussion om hur resultatet som framkommit under studien 
förhåller sig till tidigare studier samt åsikter från övriga intressenter för 
provrumsbelysning, belysningsplanerare och butikspersonal. Diskussionen 
behandlar även anledningar till varför resultatet ser ut som det gör. 

5.1.1 Frågeställning 1: Vilka kriterier definierar god belysning i 
 provrum? 

Vi själva och många med oss har flera gånger fått uppleva provrum där belysning 
och speglar ger en missvisande bild av både kropp och klädesplagg. I vårt arbete 
har vi därför velat utreda både vad som brister men även vad som fungerar med 
den belysning som finns i provrum idag. Syftet var att med svaren på våra 
frågeställningar som grund kunna ta fram rekommendationer beträffande 
belysning i provrum. 

I studien intervjuades två belysningsplanerare angående vad de anser vara god 
belysning i provrum. Även butikspersonal har fått svara på vad de anser vara god 
provrumsbelysning. Vid intervjuerna framkom att god provrumsbelysning anses 
vara varmt, jämnt och mjukt ljus, 2700-3000 Kelvin, god kvalitet på 
färgåtergivning, låg ljusnivå, inte för starka kontraster, rättvis bild av klädesplagget 
och kroppen samt avbländat frontljus. Vid en första anblick på beskrivningen kan 
det tyckas att detta inte borde vara speciellt svårt att skapa med dagens teknik och 
kunskap. Det är lätt att lista önskemål för vad som är god belysning i provrum, 
men det är en annan sak att realisera det. När någon dessutom ska betala för det 
ökar riskerna för att önskemålen faller bort. 

För att kunna urskilja fördelar och nackdelar med dagens provrumsbelysning 
genomfördes en enkätundersökning i fem butiker. Kunderna fick bland annat 
svara på frågor om hur väl de instämde med givna påståenden samt hur de 
uppfattade ljusnivån, ljusfärgen och sin egen hudfärg i provrummens belysning. 
Enkätundersökningen resulterade i överraskande små skillnader mellan 
provrummen. Vår förhoppning var att det skulle gå att urskilja större variation i 
hur kunderna upplevde de olika ljusmiljöerna.  
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Överlag var varje provrum enligt enkätresultatet bra på ett eller annat sätt. Detta 
kan ha berott på att informanterna inte velat uttala sig negativt i tron om att detta 
skulle skapa en försämrad relation mellan kund och butikspersonal. Särskilt tydligt 
syns detta för provrum 1 där informanterna svarat jämförelsevis högt (positivt) på 
nästan alla frågor. Butik 1 är den enda i undersökningen som lyckats få svar på alla 
tjugo enkäter inom enkätundersökningens tidsperiod. Faktum är att redan efter en 
och en halv vecka var alla tjugo enkäter i butik 1 slut. Detta tyder på att 
butikspersonalen haft en nära kontakt med sina kunder, varför kunderna troligtvis 
inte velat påverka denna relation negativt i form av ”svartmålande” svar. 

En annan anledning till att samtliga provrum upplevs som bra ur olika synvinklar 
skulle kunna vara att olika ljuskällor och lösningar är bra för olika saker. Enstaka 
punktbelysning skapar tydligare skuggor än lysrör och genomlysta lampskärmar. 
Därför syns detaljer och former bättre i provrum med det förstnämnda. (Starby, 
2006). Men å andra sidan får skuggorna inte bli för skarpa då detta medför ett 
förvrängt utseende, vilket kan kompenseras med flera små ljuspunkter eller 
exempelvis lysrör vid sidan om spegeln. Risken är då att ljuset i provrummet blir 
för jämnt och monotont. Allmänljus upplevs som mindre behagligt att vistas i än 
exempelvis punktbelysning (Hård, 1998). 

För fråga D-2 till D-6 finns det ett antal yttre faktorer som kan ha varit olika för 
informantgrupperna vilket kan ha påverkat hur de svarat. Färgen och 
färgmaterialet för det provade plagget är av stor betydelse för hur färgen upplevs, 
både ute i butiken och i provrummet. Risken finns att metameri uppstått, vilket 
innebär att färgen ser annorlunda ut då den belyses av ljus med en annan spektral 
sammansättning. För frågorna om hur spegelbilden av kropp och ansikte återges 
har informantens placering i provrummet kunnat påverka svaret. Provrummen är 
visserligen små men skuggorna, framför allt i ansiktet, kan variera mycket bara vid 
ett par centimeters förflyttning. Informantens placering kan också ha påverkat 
svaret för hur hudfärgen upplevs i de provrum där mer än en typ av ljuskälla 
används. I provrum 3 där lysrör med färgtemperatur 6500 Kelvin och Ra 70 
används ser även solbrun hud blek ut om man granskar den för nära lysrörens 
sken. I butik 3 upptäcktes också att ett av provrummen var belyst med 
metallhalogen 4200 Kelvin istället för 3000 Kelvin som i de övriga provrummen. 
Därför har svaren som behandlar ytfärg, ljusfärg och hudfärg lägre giltighet här än 
i övriga butiker. 

Beträffande en optimal belysningsnivå för provrum anser vi, med stöd från 
studien av Moore et al. (2003) att det inte går att ge några exakta tal, mätta i 
enheten lux för detta, då den optimala ljusnivån för människor är ytterst 
individuell. Vad vi kan se är att det är provrummet med högst belysningsnivå samt 
provrummet med högst reflektansfaktor på väggarna som upplevts som mest 
behagliga sett enbart till ljusnivån. Detta skulle kunna betyda att den 
rekommenderade belysningsstyrkan för butik i Ljus & Rum, 300 lux, är för låg för 
provrumsbelysning. 

De värden som uppmättes i provrum 2 och 4 skiljer sig från övriga provrum då 
belysningsstyrkan inte avtar med avståndet från ljuskällan. Detta beror till står del 
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på den asymmetriska ljusspridningen från mer än en ljuskälla i dessa provrum. 
Närmast ljuskällan har ljus från enbart en ljuskälla fallit mot luxmätaren. Vid 
mätpunkter på en lägre höjd har även ljus från andra ljuskällor kommit inom det 
område luxmätaren läser av belysningsstyrkan vilket gjort att ett högre värde 
registrerats på ett längre avstånd från ljuskällan/ljuskällorna. För att en mer rättvis 
bild av belysningsstyrkan i dessa provrum ska kunna förmedlas hade 
belysningsstyrkan behövt mätas i fler mätpunkter, vilket vi tar med som en lärdom 
till kommande ljusmätningar. 

Sammanfattningsvis menar vi att kriterierna som definierar god 
provrumsbelysning är följande: 

• Ljus som visar klädesplaggets korrekta färger 
• Ljus där tydligt synliga detaljer i kläderna kombineras med en 

naturlig spegelbild av kropp- och ansiktsform 
• Ljus där belysningsprinciperna samspelar med provrummets väggar, 

golv och tak. (Mörka ytor kräver en högre belysningsnivå för att nå 
upp till en likartad upplevelse av provrummets ljushet. Undvik starka 
färger på rumsytor.) 

• Ljus som inte skiljer sig allt för mycket från butikens övriga 
belysning. 

5.1.2 Frågeställning 2: Vilken funktion har belysningen i provrum 
 sett ur butikspersonalens och kundernas perspektiv? 

En del i problematiken gällande belysning i provrum är den låga kunskapen om 
belysning hos butikspersonal. För att svara på frågan vilken funktion som 
belysningen har i provrum sett ur butikspersonal och kundernas perspektiv, 
genomfördes en enkätundersökning och intervju i utvalda butiker. 
Enkätundersökningen gjordes för att få kundernas syn på belysningen i provrum 
och intervjuerna genomfördes för att få butikspersonalens åsikter. 

I summeringen av svaren på de generella frågorna om belysning i provrum, del C, 
ser vi vilka funktioner som informanterna värderar högst i provrummet. Att 
klädernas färger syns bra värderas högst kan bero på att de är helt avgörande för hur 
vi upplever klädesplagget visuellt. Skälet till att upplevd kroppsbild kommer 
därefter kan vara att den talar om hur klädesplagget sitter på kroppen. Två kriterier 
som brukar vara avgörande för ifall man ska köpa ett klädesplagg är att det ska ha 
rätt färg och sitta bra. De funktioner som informanterna ansåg var minst viktiga i 
samband med belysning i provrum är dekorationsljus/ljuseffekter samt att själv 
kunna reglera ljusfärgen. I de flesta butiker idag har provrummen inget 
dekorationsljus eller ljuseffekter. Inte heller möjligheten att reglera ljuset själv 
förekommer i någon större utsträckning. Denna brist på erfarenhet kan förklara 
varför informanterna tycker att dessa två funktioner är minst viktiga. Funktionerna 
anses vara något onödiga, de används i liten utsträckning och är inte något som 
egentligen behövs i provrummen.  
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Vi valde att inte ta hänsyn till butikernas klädstil och prisbild av det skälet att detta 
arbete behandlar problematiken kring belysning i provrum. Oavsett i vilka butiker 
vi hade genomfört vår enkätundersökning borde inte dessa två faktorer ha någon 
påverkan på informanterna. I efterhand kan vi känna att det hade varit bra att 
under intervjuerna med butikscheferna fråga om butikens priser. Utan att ha 
någon empirisk grund är vår uppfattning att medverkande butiker skulle kunna 
grupperas efter prisklass på deras kläder. 3 av 5 butiker har enligt oss en enhetlig 
prisbild, utöver dem ligger en butik över och en annan under sett till klädernas 
pris. Hur informanterna i enkätundersökningen har svarat kan ha påverkats av 
respektive butiks prisklass. Informanter i den dyra butiken kan ha svarat att 
klädesplaggets detaljer är viktigare än vilken färg det har, därför att han/hon vill 
tydligt kunna se det lilla märket på bröstet då det är det den tänker betala för. I 
jämförelse med informanter som provar kläder i den billiga butiken skulle 
möjligen han/hon värdera färger högre än detaljer, då detta plagg inte har ett litet 
märke på bröstet. 

De kvinnliga informanterna kan ha påverkats av deras inställning till hur de ser ut, 
i vilken grad de är nöjda med sin kropp (Tiggemann & Lacey, 2009). Tiggemann 
och Lacey (2009) skriver att i dagens samhälle ligger mycket fokus på kroppens 
form och vikt. Om kvinnor trivs med hur deras kropp ser ut, kan det betyda att de 
tycker att det är viktigt att spegelbilden av kroppen är rättvisande. Det är möjligt 
att detta gäller män också men det har vi inte belägg för. 

För fråga C-9 och C-10, i enkäten, som handlar om reglering av ljusets färg 
(varmt/kallt) och ljusets intensitet (mörkt/ljust), kan svaren ha påverkats beroende 
på i vilken utsträckning det är en självklarhet med valmöjligheter. Dagens samhälle 
blir med tiden mer teknikorienterat. Den yngre generationen växer upp med fler 
valmöjligheter, vilket kan ha gjort att de svarade att det var viktigt att kunna 
reglera ljuset efter egna önskemål. Om de tyckte att det var mindre viktigt att 
kunna reglera ljuset kan det ha varit för att de ser valmöjligheter som en 
självklarhet. 

Svarsalternativen i enkätens fråga C-12 – Lampornas utseende?(1=enkel design, 
5=exklusiv) ger tyvärr relativt stort utrymme för tolkning. Det går att tolka det som 
en skala mellan enkel och exklusiv design, vilket vi menade. Ett annat sätt att se på 
svarsalternativen är alla tre som olika typer av stil på lampor: enkel, design och 
exklusiv. Beroende på hur informanten har tolkat svarsalternativen kan det ha 
påverkat utfallet. 

Utifrån våra intervjuer med belysningsplanerare kan vi konstatera att den 
viktigaste funktionen som belysningen ska erbjuda är en rättvis bild av 
klädesplagget. Jämför vi detta svar med hur butikschefer svarat under våra 
intervjuer, kan vi konstatera att en rättvis bild av klädesplagget är något som alltid 
bör eftersträvas vid planering av belysning i provrum. Hur informanterna svarade 
under intervjuerna kan ha påverkats av hur vi formulerade frågorna under 
intervjun och vilka frågor vi ställde. Om vi hade ställt dem i en annan 
ordningsföljd, hade vi då fått annorlunda svar från dem? 



Diskussion och slutsatser 

 70 

Under en av intervjuerna fick vi höra om ett intressant ändamål för belysning i 
provrum. Informanten berättade att det förekommer provrum med medveten 
bristfällig belysning för att kunden ska komma ut ur provrummet. Genom att 
”manipulera” kunden till detta beteende ökar möjligheten för butikspersonalen att 
få en konversation med kunden. Detta i sin tur ökar chanserna för säljaren att 
övertyga kunden om att köpa klädesplagget som provas. Enligt vår mening är 
denna taktik inte moraliskt rätt. Visuell komfort bör alltid komma i första hand, 
provrum är inget undantag. 
 
Vi har utifrån den teoretiska bakgrunden, förstudien och resultatet från studien kommit 
fram till att belysning i provrum bör uppfylla följande funktion: 
 
Butikspersonalen anser att den viktigaste funktionen som belysningen i provrum 
ska fylla är att man ska kunna se sig själv och kläderna. Kunderna anser utöver 
butikspersonalens åsikt dessutom att färger och kläder ska återges på ett rättvist 
sätt. Om övrig butiksyta inte kan erbjuda en naturlig bild av klädesplagget bör 
provrummet erbjuda detta istället. Rekommendationen ”inte  för  s tora ski l lnader 
mot but ikens övr iga be lysning”  bör då frångås, för att kunden inte ska överraskas 
av klädesplaggets utseende efter köpet. 
 
Detta resonemang stämmer väl överens med informanternas åsikter om belysningens 
funktion i provrum. Majoriteten av butikspersonalen instämmer också med denna 
uppfattning även om funktioner som förskönade och missvisande belysning 
förekommer. 

5.1.3 Frågeställning 3: Anser kunden att upplevelsen av sig själv i 
 provrummet påverkar köpbeslutet? 

Vårt antagande var att man med hjälp av belysning skulle kunna skapa bättre 
provrum där kunden ställer sig mer positivt till det den ser i spegeln. I våra 
intervjuer frågade vi därför belysningsplanerare och butikspersonal om hur de 
ställde sig till ett samband mellan kundens upplevelse av sig själv och köpbeslutet. 
Samtliga tillfrågade trodde ett sådant samband fanns. Idag planeras de flesta 
provrum utifrån premisserna låga kostnader och minimal arbetsinsats. Premisserna 
borde istället vara försäljning och god arbetsmiljö. Genom vår enkätundersökning 
försökte vi ta reda på om kunderna också tror att det finns ett samband mellan 
upplevelsen i provrummet och försäljningen. 

Informanten fick i enkäten svara på om den tänkt köpa klädesplagget eller inte. 
Därefter ombads informanten bedöma i hur stor utsträckning fyra olika faktorer 
påverkat beslutet JA eller NEJ samt på vilket sätt faktorn påverkat positivt, 
negativt eller varken eller. Faktorerna som vi valde att ta med var kundservicen, 
upplevelsen av sig själv i provrummet, upplevelsen av provrummet samt priset. 
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Enligt våra resultat var kundservicen den faktor som påverkat mest när 
informanten valt att köpa plagget, (4,67 på en femgradig skala). Detta resultat 
stämmer väl med vad intervjuad butikspersonal svarat på frågan – vad anser du avgör 
om kunden köper eller inte? Samtliga svarade att deras bemötande av kunden och den 
fortsatta servicen under tiden kunden befinner sig i butiken är av mycket stor 
betydelse. Vår uppfattning är att vi som kunder överlag är lättpåverkade när det 
handlar om vårt yttre. Säger någon annan att vi ser bra ut litar vi på det, även om 
vi själva inte håller med fullt ut. Ett dåligt sittande klädesplagg i ”fel” färg kan ändå 
bli sålt förutsatt att säljaren kunnat övertyga kunden om motsatsen. En erfaren 
säljare lär sig givetvis med åren hur man bemöter en kund och får denne att köpa. 

I slutändan handlar det tyvärr om att få det ekonomiska hjulet att snurra, inte att 
var man och kvinna ska gå klädda i kläder med perfekt passform och precis rätt 
färgton. 

Efter kundservicen kommer upplevelsen av sig själv i provrummet, (3,545 (+/- 
0,045) på en femgradig skala), och upplevelsen av provrummet, (3,395 (+/- 0,085) 
på en femgradig skala) som den avgörande faktorn för både de som tänkt köpa 
och de som inte tänkt köpa. (Differensen redovisas för att siffrorna skiljer sig åt 
mellan de som tänkt köpa klädesplagget och de som inte tänkt köpa 
klädesplagget.) Även här stämmer resultatet med butikspersonalens och 
belysningsplanerarnas resonemang om att provrummet har betydelse för 
försäljningen. På grund av tidsbrist har enbart ett samlat resultat för alla fem 
butiker analyserats. Möjligheten finns att dessa siffror skulle se annorlunda ut om 
provrummen studerades var för sig. 

Det viktigaste för oss var att visa på att ett samband indirekt finns mellan 
provrumsbelysning och köpbeslut. Detta samband påträffades, vilket motiverar 
större eftertanke och mer omsorg om provrummen, sett till både belysning och 
inredning. 
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5.2 Metoddiskussion 
Butiksbelysning är ett ämne som behandlats relativt lite under vår utbildning. Vi 
valde därför att inleda vårt arbete med intervjuer med erfarna belysningsplanerare 
för att utöka vår egen kunskapsbas. Intervjuer utifrån en intervjuguide med givna 
diskussionsämnen ansåg vi vara det mest lämpade sättet för att inhämta denna 
information. Parallellt med intervjuerna genomfördes observationer av befintliga 
provrum för att få en bild av vilka de mest förekommande belysningsprinciperna 
är. Genom en metodtriangulering då belysningsplanerarna fick svara på frågan om 
vilken belysningsprincip de ansåg vara den vanligaste, stärktes resultatet. Ett 
alternativ till observationerna hade varit att kontakta olika butiker via mail eller 
telefon för att fråga hur de belyser sina provrum. En sådan metod kunde ha sparat 
tid, men risken för att informationen inte varit korrekt hade varit hög, då 
butikspersonal ser belysning ur en annan synvinkel än ljusstuderande studenter. 
Observationerna gav därför en mer detaljerad nulägesbild av dagens 
provrumsbelysning. Intervjuerna och observationerna ses av oss själva som en 
förstudie till det fortsatta arbetet. 

Studiens två huvudsakliga metoder för att svara på frågeställningarna var 
ljusmätningar och enkätundersökning. Resultatet från ljusmätningarna gav oss 
möjlighet att ställa informanternas svar på enkätfrågorna i relation till hur 
provrummen skulle beskrivas visuellt och fysikaliskt. Vi valde att koncentrera 
ljusmätningarna till variabler som förutsattes ha direkt betydelse för hur kunderna 
upplever provrummen. Variablerna som valdes var horisontell och vertikal 
belysningsstyrka, reflektansfaktor, ytfärg samt grundläggande teknisk data för 
armaturer och ljuskällor. Variabler som valdes bort var bland annat likformighet, 
armaturernas verkningsgrad, och UGR-tal (bländning). En fullskalig ljusmätning 
hade blivit för tidskrävande att genomföra, analysera och ställa i relation till 
enkätsvaren inom ramen för studiens tidsperiod. 

Enkätundersökningens påståenden och frågor formulerades utifrån den avslutade 
och dokumenterade förstudien. Genom att inleda enkäten med frågor om vem 
informanten var gavs möjlighet att se skillnader mellan kön och två åldersspann. 
För att ta reda på vilken funktion kunder anser att belysningen i provrum bör fylla 
ställdes frågor om hur viktig respektive oviktig en specifik faktor är. Informanten 
svarade på dessa frågor genom att markera med X på en intervallskala 1 (oviktigt) 
till 5 (viktigt). På ett liknande sätt utvärderades hur informanten upplevde 
provrummet han/hon befann sig i. Skalans ytterligheter var då istället stämmer inte 
alls och stämmer i hög grad. Dessa alternativ är inte helt balanserade. Ett bättre 
alternativ hade varit stämmer inte alls och stämmer helt. Våra alternativ gav 
informanterna möjlighet att svara 5 (stämmer i hög grad) utan att för den delen 
instämma till hundra procent med påståendet. Detta kan vara en av anledningarna 
till att alla fem provrum upplevts som, enligt enkäten, bra. 
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Fenomenet, vad avgör om kunden köper, var svårt att operationalisera i enkäten. Vår 
vision var att genom att be informanten uppskatta i vilken grad olika faktorer 
påverkat beslutet JA (köp) eller NEJ (inget köp) få reda på vad som har störst 
betydelse. När vi insåg att faktorerna kan påverka på olika sätt utökade vi frågan 
med en tre-vals delfråga om hur faktorn påverkat, positivt, negativt eller varken 
eller. Detta gjorde det förmodligen komplicerat för informanten att förstå frågan. 
Av de 70 informanter som svarade på enkäten var det 25 stycken som svara 
ofullständigt eller inte alls på del E och F som handlade om sambandet mellan 
olika faktorer och köp. 

5.2.1 Svagheter och moment som fungerat mindre bra 

• Arbetet med att sammanfatta de sju intervjuerna blev mycket tidskrävande 
då vi inte följt intervjuguiden. Hade frågorna ställts i samma ordningsföljd 
hade strukturen varit lättare att följa vid transkriptionerna. 

• Enkätens frågor, påståenden och svarsalternativ borde testkörts innan de 
tillämpades skarpt ute i butikerna. 

• Åldersfrågan i enkäten borde ha varit en öppen fråga, alternativt fler 
åldersgrupper, för att kunna se skillnader i åsikter inom de två åldersspann 
som nu angavs. 

• För att ta reda på vad kunder tycker är de viktigaste funktionerna i 
provrum borde del C i enkäten utformats på ett annorlunda sätt för att 
tydligare kunna mäta faktorernas betydelse. Exempelvis skulle funktionerna 
ha kunnat delas in i grupper om tre, där en separat rangordning med siffror 
sker i varje grupp för att kunna urskilja vilka funktioner som är viktigast 
inom respektive grupp. Ett förslag är att informanterna skulle rangordnat 
de tio faktorerna från 1 till 10, där 1 är allra viktigast och 10 minst viktigt. 
Nackdelen hade både varit att informanten inte kunnat svara att två 
faktorer är lika viktiga. 

• Istället för att lotta ut ett tusen kronor till en av informanterna som deltagit 
i studien borde skraplotter till ett värde av ett tusen kronor inköpts. Varje 
informant som deltagit i enkätundersökningen kunde då kunde fått en 
skraplott som tack för hjälpen. Denna taktik hade förmodligen resulterat i 
fler ifyllda enkäter. 

• Sambandet mellan olika faktorer och köpbeslut borde mätas på ett 
annorlunda sätt. Vårt förslag är att man antingen intervjuar eller genomför 
en kortare enkät med kunder som kommer ut ur butiken. 

5.2.2 Styrkor och moment som fungerat bra 

• Observationerna gav snabbt en bild av vilka de mest förekommande 
belysningsprinciperna för provrum är. 
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• Intervjuerna med belysningsplanerare var en bra metod både för att bredda 
vår kunskapsbas samt för att ventilera studiens relevans och fortsatta 
upplägg. 

• Enkätundersökningen var en bra metod för att samla in flera personers 
åsikter på ett samlat sätt. 

• Ljusmätningen ger läsaren möjlighet att dra egna slutsatser om hur 
enkätsvaren förhåller sig till respektive provrumsmiljö. 

5.2.3 Uppfyllelse av syftet 

Syftet med studien var att föreslå rekommendationer för belysning i provrum, 
vilket vi anser att vi uppfyllt då vi efter studiens genomförande kan presentera en 
pedagogisk bild av hur olika belysningsprinciper påverkar provrummet (se Bilaga 6 
– Rekommendationer för belysning i provrum). Till de problem som identifierats 
presenteras lämpliga åtgärder för att minimera dessa.  

Avsikten med frågeställning 1 – Vilka kriterier definierar god belysning i provrum? var 
att tydligt kunna urskilja tidigare odefinierade faktorer som karakteriserar ett bra 
provrum. Svaret på frågan blev dock inte lika revolutionerande som vi hoppats på. 
Den mest betydande bristen i provrummet vi kan se är ljusnivån. Enligt vår 
mening går det inte att fastslå några exakta belysningsnivåer som är optimala då 
alla människor är olika ljuskänsliga. En annan faktor som påverkar är rummets 
förutsättningar att reflektera ljus. Exempelvis kan två provrum med identisk 
belysningsstyrka upplevas olika ljusa då provrummens ytfärger skiljer sig åt. 

Frågeställning 2 och 3 anser vi däremot att vi lyckats besvara utifrån vår avsikt, 
även om giltigheten och trovärdigheten för frågeställning 3 svar kan ifrågasättas. 
Det höga bortfallet för del E och F i enkäten vitnar om att även de som svarat 
fullständigt kan ha uppfattat frågorna på ett felaktigt sätt. 

5.2.4 Validitet 

Studien avsåg att mäta tre olika fenomen: 1. Kriterier som definierar god belysning i 
provrum, 2. Funktioner med provrummets belysning och 3. Sambandet mellan kundens 
upplevelse av sig själv och köpbeslutet. Dessa operationaliserades genom olika typer av 
enkätfrågor, vars svar ställdes i relation till belysningsdata från utvalda provrum. 
Vi har även använt insamlat resultat från observationer och intervjuer för att 
styrka enkätsvaren. Med följande motiveringar menar vi att både den interna och 
externa validiteten (giltighet och generaliserbarhet) är hög för samtliga mätta 
fenomen: 

70 informanter har fått svara på i vilken utsträckning de anser olika faktorer vara 
viktiga för ett provrum, hur de upplever olika belysningslösningar samt hur fyra 
olika faktorer påverkat deras val att köpa eller inte köpa, däribland upplevelsen av 
sig själv i provrummet. Svaren har satts i relation till både ljusmätningarnas resultat 
och resultatet från intervjuerna med belysningsplanerare och butikspersonal. Vi 
anser därför att vi mätt vad vi avsåg att mäta på flera olika sätt. 
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5.2.5 Reliabilitet 

Metoderna och tillvägagångssättet för studien är väl dokumenterade och beskrivna 
vilket påverkar studiens reliabilitet positivt. Reliabiliteten hotas däremot av de yttre 
faktorer som gjort att provrum och belysning inte kunnat isoleras. Olika 
förutsättningar kan ha fått informanterna att svara annorlunda jämfört med vad de 
skulle ha gjort ifall förutsättningarna varit de samma. Samtliga enskilda enkätsvar 
har dokumenterats vilket möjliggör granskning av hur enskilda informanter svarat 
på enkätfrågorna. 

 

5.3 Slutsatser 
Vi kan efter studien konstatera följande: 

• En optimal belysningslösning går inte att fastställa då människor är olika 
ljuskänsliga och har olika behov i provrummet. 

• Den bristfälliga belysningen i provrum beror till stor del på okunskap och 
besparingar vid planeringsstadiet. 

• Att definiera vad som är god provrumsbelysning är inte svårt. Det är att 
övertyga ansvariga personer om provrumsbelysningens stora påverkan på 
kunden som är svårt. 

• Det går att utifrån de fyra belysningsprinciper som vi har undersökt säga 
att en kombination av ljus ovanifrån och upplättningsljus är det mest 
tillfredställande i provrum. Ljuset ovanifrån bör vara punktbelysning från 
två eller flera positioner. Upplättningsljuset kan åstadkommas med 
exempelvis hög reflektansfaktor på provrummets ytor eller från indirekt 
ljus bakom spegel. 

• En varm färgtemperatur på ljuset kan rekommenderas i provrum för att 
undvika att hudfärgen ska se blek ut samt för att minska risken för 
bländning. 

• Upplevelsen av sig själv i provrummet och upplevelsen av provrummet 
påverkas till stor del av belysningen. Det går däremot inte att isolera 
belysningsanläggningen till en oberoende kategori då flera andra faktorer 
påverkar slutresultatet. 

 

5.4 Fortsatt forskning inom området 
 

Vi har påträffat mycket få empiriska studier om provrum och provrumsbelysning. 
Vår studie skulle därför kunna fungera som ett startskott för detta ämne. Nedan 
föreslår vi ett antal olika vidareutvecklingar av denna studie. 
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• Vår studie visar att dekorationsljus/effektbelysning inte värderas högt av 
kunderna. För att kontrollera att detta stämmer skulle man kunna bygga 
upp två provrum och utföra en ny studie där deltagarna får utvärdera båda 
provrummen. Det ena provrummet ska bestå av en enkel 
belysningsprincip, med exempelvis ljus direkt ovanifrån. Det andra ska ha 
samma belysning som i föregående provrum men kompletteras med 
dekorationsljus och effektljus på exempelvis väggarna.  

• Vi har i vår studie konstaterat vilka som är de fyra mest förekommande 
belysningsprinciperna. En vidare studie skulle kunna utreda hur respektive 
belysningsprincip fungerar tillsammans med andra yttre faktorer som 
spegelstorlek, reflektansfaktor och färgval på golv, väggar och tak. 

• Möjligheten att kunna reglera ljuset i provrummet ansågs av informanterna 
vara relativt oviktig. Vi anser däremot att det borde vara till en stor fördel 
att kunna titta på klädesplagget i olika typer av ljus. En studie där skillnaden 
mellan statisk och dynamisk provrumsbelysning utreds skulle därför kunna 
genomföras. Informanten får i samband med köpet fylla i vilket provrum 
kläderna provades i, samt hur den upplevde vistelsen i provrummet.  

• En annan fortsättning på vår studie skulle kunna vara att man tittar på hur 
kroppens form upplevs i de fyra rekommenderade belysningsprinciperna: 
ovanifrån, bakom spegel, vid sidan om spegel och kombination av flera 
principer. Fyra provrum byggs upp med de olika belysningsprinciperna. De 
yttre förutsättningarna är samma i varje provrum. Studien syftar till att se 
vilken belysningsprincip som lyfter fram kroppens form på bästa sätt. 

• Vår studie skulle kunna göras i större skala för att kontrollera att våra 
resultat stämmer, det vill säga för att testa validiteten i våra resultat. De 
som genomför en sådan studie bör då ta del av de svagheter och moment 
som gått mindre bra för oss och korrigera detta innan studien genomförs. 
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8.1 Bilaga 1 – Observation av provrum 
 
Bakgrund 
Vid uppstart av detta arbete hade vi en hypotes om belysningsprinciper i provrum. 
Hypotes: I butiker idag används många olika belysningsprinciper, men ett fåtal är mer 
förkommande än andra och finns i många varianter. 
 
För att ta reda på om hypotesen stämde överens med verkligheten genomfördes 
observationer av belysning i provrum (för utförligare bakgrundsbeskrivning se 
Bakgrund). 
 
Syfte 
Observationerna gjordes för att ta reda på vilka olika belysningsprinciper som 
finns i provrum.  
 
Metod 
Observation är en metodform som ger oss möjlighet att ta in och tolka den 
omvärld som finns runt oss, ”att registrera ett beteende i en kontext” (Jacobsen, 
2002). 
 
Observationerna var av öppen och deltagande karaktär. Vi tittade på oss själva i 
provrummen och vi var medvetna om att våra åsikter formar resultatet. 
Insamlingen av data gjordes systematiskt genom användande av en 
observationsmall och penna. Förutom dessa hjälpmedel användes en digital 
systemkamera vid observationerna. 
 
Genomförande 
Innan observationerna genomfördes gick vi ut med ett informationsblad för att 
förtydliga att deras medverkan i vår studie är anonym. Dessa informationsblad 
användes i samband med att vi frågade butiksansvarig om vi fick utföra en 
observation av provrummen i butiken. Om butiken inte ville vara delaktiga i vår 
studie gick vi till butiken som stod närmast på tur. För insamlingen av data 
utformades en observationsmall, både för att kunna dokumentera alla provrum på 
samma sätt och för att hjälpa oss att tolka våra resultatvärden vid analysering. Vi 
dokumenterade åtta observationer av belysning i provrum och tittade på 
sammanlagt 20 stycken. Dokumentation av fler observationer behövdes inte för 
att konstatera vilka belysningsprinciper som var mest förekommande. För 
sammanställning av observationer utformades en utvärderingsmall och följande 
variabler ingick i denna: 
 

• Provrum – Här beskrivs vilket provrum som besökts exempelvis provrum 
1 var det första provrummet som observerades. I denna kolumn har vi 
också skrivna värden som tid på dygnet och väder vid denna tidpunkt.  

• Teknisk Information – Utrycker hur många ljuspunkter som finns i varje 
provrum samt vilka ljuskällor som är valda. 



Bilagor 

 81 

• Upplevelse – Beskriver hur belysningen i varje provrum upplevdes under 
våra observationer. Vi valde att dela upp upplevelsen i kategorier för att 
underlätta dokumentationen och analysen av data. Kategorierna beskriver 
upplevelsen med hjälp av två olika skalor 1-10 och 1-5. Höga siffror 
representerar en bra och naturlig upplevelse, låga utrycker en sämre och 
förvrängd upplevelse. 

o Ljusnivå – är belysningen i provrummet för mörk, för ljus eller 
behaglig? 

o Kroppsbild – ser kroppen naturlig ut i spegeln med hänsyn till 
skuggor och ljusriktningar? 

o Färger – hur upplevs klädernas färger? 
o Hudfärg – hur upplevs hudfärgen? 

 
Resultat 
Alla provrum som deltog observationen tillhör butikskedjor. 

 
Beskrivning av provrummen 
Provrum 1 – vit interiör. Direkt ljus från en centrerad position i taket.  
Provrum 2 – vit interiör. Direkt ljus. Diffust framifrån genom matt-transparenta 
skivor vid spegelns vertikala kanter. 
Provrum 3 – svart interiör, högt till tak. Direkt ljus från fyra positioner i taket. 
Ljuspunkterna har en rektangulär placering. Indirekt ljus bakom spegelns vertikala 
ytterkanter. 
Provrum 4 – interiör av lackad träyta. Direkt ljus från två positioner taket. 
Indirekt svagt ljus bakom spegel.  
Provrum 5 – vit interiör. Indirekt ljus. Riktat bakifrån spegelns vertikala 
ytterkanter. 

Provrum Teknisk Information Upplevelse (Skala 1-10 och skala 1-5) 

Ljuspunkter Ljuskälla/Ljuskällor Ljusnivå Kroppsbild Färger Hudfärg 

1 – 15.30 
Mulet 

1st Halogen 8 av 10 6 av 10 5 av 5 5 av 5 

2 – 15.45 
Mulet 

3st Lysrör 4 av 10 6 av 10 4 av 5 4 av 5 

3 – 15.57 
Mulet 

6st 1. Halogen 
2. Lysrör 

6 av 10 5 av 10 5 av 5 5 av 5 

4 – 16.10 
Mulet 

4st 1. Kompaktlysrör 
2. Lysrör 

7 av 10 5 av 10 3 av 5 3 av 5 

5 – 16.20 
Mulet 

2st Lysrör 5 av 10 5 av 10 3 av 5 3 av 5 

6 – 14.00 
Soligt 

4st Lysrör 7 av 10 8 av 10 4 av 5 4 av 5 

7 – 15.00 
Soligt 

14st Lågenergi 8 av 10 6 av 10 3 av 5 3 av 5 

8 – 15.35 
Mulet 

4st 1. Halogen 
2. Lysrör 

6 av 10 4 av 10 3 av 5 3 av 5 
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Provrum 6 – vit interiör. Stort provrum med två helväggsspeglar varav den ena är 
dörren. Belysning är integrerad i väggarnas över- och underkanter precis vid 
brytning mot tak och golv. Luminanta ytor skapas i golv, tak och väggar som 
skapar ett diffust upplättningsljus. 
Provrum 7 – interiör av lackad träyta. Direkt ljus framifrån i form av 
lågenergilampor som ramar in spegeln, placerade längs med dess vertikala sidor 
och ovan (inte under spegel), liknande en artistlounge. 
Provrum 8 – interiör med blå färg. Högt till tak och galler mellan provrum och 
tak. Direkt riktat ljus från två positioner i tak. Diffust framifrån genom matt-
transparenta skivor och från två positioner i taket. 
 
Slutsats 
Utifrån våra observationer konstaterar vi att det är fyra belysningsprinciper som är 
mest förekommande i butiker. De mest förekommande belysningsprinciperna är: 

• Belysning ovanifrån (1) 
• Belysning bakom spegel (2) 
• Belysning vid sidan av spegel (3) 
• Kombination mellan olika principer (4) 

 

 
              (1)     (2)                (3)      (4) 
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Svar – Observationsmall
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuer med belysningsplanerare 
Bakgrund 
Belysningsplanerare börjar bli ett allt vanligare verktyg för att få skräddarsydda 
lösningar. För att komplettera vår egen kunskap inom belysning för butiker och 
provrum genomfördes två intervjuer med belysningsplanerare. För utförligare 
bakgrundsbeskrivning se bakgrund i projektrapport. 
 
Syfte 
Syftet med intervjuerna är att få ta del av belysningsplanerares erfarenheter och 
kunskaper inom området för studien. Insamlat material ligger till grund för vår 
enkätutformning. 
 
Metod 
För att inte begränsa informanterna i sina svar genomfördes intervjuer av öppen 
individuell karaktär. Frågorna kategoriseras då inom olika teman och i en bestämd 
ordningsföljd. Frågorna ställdes inledningsvis i samma ordning i de båda 
intervjuerna för att därefter genomarbetas utifrån hur intervjun utvecklades. Med 
anledning av intervjuns syfte tillät vi oss själva att ställa följdfrågor och diskutera 
information som låg utanför intervjuguiden men ändå var relevant för det fortsatta 
arbetet. 
 
Genomförande 
Under studiens inledande fas tog vi kontakt med ett flertal belysningsplanerare 
med varierande arbetsuppgifter och erfarenhet. Det visade sig snabbt att 
majoriteten av dem vi kontaktade verkar i Stockholmsregionen, vilket innebar att 
intervjuerna behövde genomföras där. Genom ett bekvämlighetsurval valde vi två 
informanter som kunde medverka vid två till varandra närliggande datum. 
 
Frågorna till intervjun delades in i tre kategorier: bakgrund, belysning i butik och 
belysning i provrum (se fullständig intervjuguide sist i denna bilaga). 
Informanterna delgavs inte intervjuguiden innan intervjutillfället. 
 

Intervju 1 med belysningsplanerare Christian Renström, konceptutvecklare och 
kundansvarig på Fagerhult Retail, genomfördes i Fagerhult Retails showroom på 
Tegelviksgatan 32, Stockholm den 14 februari 2011 klockan 12.05-12.53. 

 
Intervju 2 med belysningsplanerare Catharina Stenfors, belysningsplanerare, 
Studio Stenfors, genomfördes i ett mötesrum på Espresso House Vasagatan 15-
17, Stockholm den 15 februari 2011 klockan 13.40-14.23. 

 
Frågorna ställdes växelvis av oss och intervjuerna spelades in för att vid ett senare 
tillfälle transkriberas. Inga anteckningar skrevs vid de två intervjutillfällena. 
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Resultat 
Belysning i butik 
Belysning samspelar med inredning, materialval, sortiment, varumärke och image. 
Enligt Renströms och Stenfors erfarenheter är det ofta personer med liten eller 
ingen kunskap om belysning som är beställare för butiksprojekt. Ett resultat av 
detta är att frågan vem som äger belysningsansvaret ofta hamnar i periferin. 
Belysningen blir då ett tillägg när övriga konceptelement redan utvecklats istället 
för ett kompletterande uttrycksmedel som finns med under hela resan. 
En positiv trend är dock det ökade intresset för ljus och belysning. Dels som ett 
uttrycksmedel, men även som en potentiell faktor för energibesparingar. 
Belysningsplanerare och butikspersonal blir alltmer positivt inställda till att 
orientera ljuset dit det behövs, istället för att göra jämna ljusmattor som lever upp 
till standardens rekommendationer på medelbelysningsstyrka (300 lux för 
butiksytan, 500 lux för kassa och arbetsbord). En bidragande anledning till denna 
trend är ljuskällan LED som gör det möjligt att med låga effekter få ett riktat ljus i 
vilken färg man vill. 
 
Belysning i provrum 
Provrumsbelysning anses ofta tillhöra inredningen då det i 6 till 7 fall av 10 är 
inredningsföretag som ansvarat för belysningen. Detta faller sig naturligt då 
speglar från inredningsföretagen ofta har integrerad belysning. I de fall 
spegelbelysningen kompletteras med ljus ovanifrån bestyckas ofta armaturerna 
med ljuskällor med onödigt högt ljusflöde och effekt, vilket ger starka skuggor i 
ansiktet och på kroppen. Andra vanliga brister Renström och Stenfors påträffat är: 
för kall färgtemperatur, belysning som bländar eller en kombination av diffust ljus 
både framifrån och ovanifrån, vilket skapar ett platt intryck. 
 
Åsikterna om vad som är bra provrumsbelysning är likartade: varmt och mjukt ljus 
(2700 Kelvin enligt Renström, 3000 Kelvin enligt Stenfors), god kvalitet på 
färgåtergivning, låg ljusnivå, inte för starka kontraster, rättvis bild av klädesplagget 
samt avbländat frontljus. Enligt Renström är ljus av varmare färgtemperatur 
generellt mindre bländande. 
 
Beträffande de två belysningsplanerarnas optimala provrum är de varandras 
motsvarigheter. En kombination av riktat halogenljus ovanifrån och 
lysrörsbelysning med varm färgtemperatur och hög färgåtergivningsförmåga 
bakom frostat glas vid sidan om spegeln. Både Renström och Stenfors nämner 
vikten av provrummets övriga utformning, inredning, tapeter, växter och 
ljuseffekter för att skapa ett trivsamt rum att prova kläder i. Dessa faktorer bör 
också tas i beaktning för området direkt utanför provrummet, vilket många 
kunder besöker i samband med att de provar kläder i provrummet. 
 
De vanligaste principerna för att belysa provrum är den ensamma armaturen i 
taket, belysning vid sidan eller bakom spegeln eller en kombination av dessa. 
Ljuskällorna som används är metallhalogen 35 till 70W, kompaktlysrör med 
varierande effekter och färgtemperatur samt halogen för downlightlösningar. 
Lysrör med varierande effekt och färgtemperatur används för belysning bakom 
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och vid sidan av spegeln. Även glödljus och lågenergilampor förekommer vid den 
senare lösningen. 
 
När det gäller dynamisk belysning i provrum som går att förändra skiljer sig 
åsikterna åt. Stenfors tror inte att kundens möjlighet att kunna påverka 
belysningen har någon betydelse för köpet. Däremot kan ett butiksljus som följer 
dagsljusets färgskiftningar vara något positivt. Renström tror däremot att allt som 
bidrar till en annorlunda och spännande upplevelse påverkar kunden. Detta kan 
vara i form av olika ljusscener eller färgtemperaturer. Men Renström nämner även 
futuristiska provrum där kläderna projiceras på kroppen samt fotografering för 
interaktivitet med sociala medier på internet. De är överens om att det kommer 
hända mycket med belysning för provrum den närmaste tiden i samband med det 
rådande teknikskiftet. LED blir allt vanligare och provrumsapplikationer är inget 
undantag. 
 
Slutsatser 

• Kunskapen om belysning inom detaljhandelsbranschen är låg. 
• Belysning i butik och provrum går inte att se eller planera som ett enskilt 

element – det bör ske i samverkan med exempelvis övrig inredning, 
butikens varumärke och image. 

• Butiksbelysning planeras ofta utifrån premisserna låga kostnader och liten 
arbetsinsats.  

• Kriterier för god belysning går att fastställa med reservation för små 
meningsskiljaktigheter. 

• Varm färgtemperatur upplevs behagligare än kall. 
• De mest förekommande belysningsprinciperna enligt våra observationer 

bekräftades av belysningsplanerarna. 
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Intervju 1 – belysningsplanerare 
Beskrivning: Christian Renström, Fagerhult Retail 
Datum: 14 februari 2011 Tidpunkt: 12.05 
 
1. Bakgrund 
Christan Renström arbetar idag med konceptutveckling och har kundansvar för 
Fagerhult Retails kedjekunder. Arbetsuppgifterna innebär allt från att komma med idéer 
till projekt till att vara den sammanhållande länken mellan olika aktörer som är 
inblandade i projekt. Sedan han blev fast anställd på företaget år 2000 har han haft flera 
olika uppdrag. Han har bland annat arbetat mycket med kompetensutveckling och 
utbildning, både som lärare på Ljushögskolan i Jönköping och som ansvarig på Fagerhult 
Lighting Academy som startades år 2004. Renström kom i kontakt med Fagerhult i 
samband med sin traineeutbildning på företaget efter avslutade studier vid Tekniska 
högskolan i Jönköping. Vid den tidpunkten erbjöds inte det omfattande 
ljusdesignprogram som finns där idag. Renström läste istället fristående kurser, 
exempelvis Projekteringsledning och Ljus i gröna rum. Intresset för ljus fanns redan före 
studierna då Renström arbetade som elektriker. 
 
2. Belysningsprojekt i butik 
Av Fagerhult Retails kunder är cirka 60-70% från detaljhandeln och resterande från 
dagligvaruhandeln. Enligt Renströms mening har en tiondel av kunderna skaplig kunskap 
om belysning medan övriga bara kan lite grann eller ingenting alls. Inom retailbranschen 
är det ofta personer med bristande kunskap inom området belysning som har hand om 
upphandlingen av just detta. Ett vanligt scenario är att arkitekten som ritar planlösningen 
och väljer inredning även får till uppgift att välja belysningen. Företaget strävar därför 
efter att i tidigast möjliga skede komma in i projekt för att kunna integrera belysning i 
inredningen. ”Vi kommer in för sent oftast. När man har en interiör redan klar” säger 
Renström. Det blir allt mer vanligt att butikerna köper in tjänster som konceptutveckling 
vilket leder till att flera aktörer utöver butiken själv engageras. Ett resultat av detta är att 
frågan vem som äger belysningsprojekteringen ofta hamnar i periferin. 
 
Förfrågningsunderlagen som kommer in till företaget har stor spridning gällande 
detaljrikedom och önskemål. Renström exemplifierar 13.07 ”…allt ifrån en post-it lapp 
eller ett telefonsamtal från en stressad säljare i nån bil till kompletta förfrågningsunderlag 
med verkningsgrad och styckepris och watt per kvadratmeter och underhållsschema”. 
Även önskemålen om olika paketlösningar skiljer sig åt. Från 100 likadana spotlights till 
kunder som vill ta ett helhetsgrepp om belysningen och prata om vad ljuset faktiskt ska 
fylla för funktion. Enligt Renström ska varje ljuspunkt i en butik fylla ett specifikt syfte. 
Finns inte tillräckligt med underlag eller intresse för en skräddarsydd lösning är ett 
skensystem med riktbara armaturer en standardlösning. 25W/kvm är ett bra riktvärde i 
klädbutiker menar Renström och förtydligar att Fagerhult har en egen 
ljusserviceavdelning som arbetar bland annat med att rikta armaturer rätt. 
 
Förutom välriktade armaturer är en avbländad miljö, lagom balanserad ljusnivå och 
integrerad belysning i och bakom hyllor kännetecken för god butiksbelysning enligt 
Renström. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är underhållsschemat för att 
anläggningen ska fortsätta att se likadan ut som när den togs i drift. Det viktigaste 
området för en butik är skyltfönstren. Dessa kan vara avgörande för om en kund går in i 
butiken eller inte. Ett vanligt fel många butiker gör är att överdriva ljusnivån vid entrén i 
tron om att höga ljusnivåer skulle vara något välkomnande. 
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Beträffande den belysningsstandard som finns för butiker ser Renström ett ökat intresse. 
Mycket tack vare LED, vilket har fått många att börja prata om energi på ett annat sätt. 
10.39 ”Tidigare gjorde man koncept med 70W, så hade man 70 watt medel i hela butiken 
för att det skulle bli enkelt och jättemycket ljus. Idag så pratar vi om kanske 20-35W för 
att få mer fokuserat ljus och gå ner i effekt och inte sprida ut ljuset så mycket och istället 
lägga fokus på varorna” berättar Renström. Dock är detta helt beroende på vem som 
ansvarar för upphandlingen. Finns intresset hamnar ljuset på rätt plats. 
 
3. Belysning i provrum 
Provrummen fyller en viktig funktion i klädbutikerna. ”Man brukar säga att 50 % av 
beslutet fattas i provrummet, resterande 50 fattas utan för provrummet när en polare 
eller partner säger den där var schysst”, berättar Renström (obekräftade siffor). Trots 
detta finns det många dåliga provrum. Enligt Renströms erfarenhet görs belysningen ofta 
för slätstruken. Ett av de vanligaste felen är att man överbestyckar downlights som är 
centralt placerade i provrummens tak, vilket får en scenliknande belysning som följd med 
starka skuggor i ansiktet. I 60-70% av fallen är det inredningsföretag som ansvarar för 
belysningen i provrum, då provrum och provrumsspeglar anses höra till kategorin 
inredning. Hur stor påverkan företaget har på provrummen varierar mycket från olika 
projekt, men om projektledaren är öppen för synpunkter blir helheten bra i vilket fall. 
16.20 ”Ibland gör vi hela lösningen. Ibland gör vi ingenting och ibland gör vi lite…sen är 
vi med och tycker till om färgtemperatur på lysrör, effekt-tal på downlights…det gäller 
att göra det ödmjukt”, förtydligar Renström. 
 
Allting som påverkar provrummets utformning påverkar hur den som vistas i 
provrummet mår och då även viljan att köpa. Det är viktigt att tänka på att intrycken i 
provrummet inte får bli för överdrivna menar Renström. Provrummet ska ge en naturlig 
bild av både klädesplagget och personen, i annat fall uppstår förvirring när plagget 
plötsligt skulle framträda annorlunda. För att skapa denna miljö nämner Renström ett 
antal faktorer att tänka på: varmt ljus av god spektral kvalitet, (2700K Ra>90), låg 
ljusnivå, inte för stora kontraster, bra och avbländat frontljust. Ett typexempel på detta är 
mjukt halogenljus från taket kompletterat med lysrör som har varm färgtemperatur 
bakom frostat glas vid sidan om spegeln. Renström upplyser om att ett varmare ljus även 
är mindre bländande. Alternativ till denna uppsättning kan vara downlights bestyckade 
med kompaktlysrör med låg effekt samt att man belyser väggarna i provrummet med 
LED. Man bör däremot inte använda LED i en downlightlösning hävdar Renström. 
Ljuskällan metallhalogen bör också undvikas i denna typ av applikation då ljusnivåerna 
blir för höga och värmeutvecklingen för stor. 
 
De vanligaste principerna för att belysa provrum anser Renström vara enbart downlights 
med halogen eller kompaktlysrör, enbart lysrörsbelysning bakom eller vid sidan av 
spegeln. Vidare finns en mängd olika kombinationer av dessa, både beträffande ljuskälla, 
färgtemperatur, effekt och placering. Några fallgropar vissa butiker hamnat i är att belysa 
provrummen med en för kall färgtemperatur eller att kombinera diffust ljus framifrån 
och ovanifrån, vilket ger ett platt och tråkigt intryck. 31.14 ”Däremot om man smyckar 
ut väggarna med lite wallwasher, kanske någon LED här och var som ger lite effekter på 
väggarna, krydda med någon accent… kanske en hembelysningslampa i ena hörnet… så 
blir det ett ganska trevligt rum att vara i” beskriver Renström målande. Man får inte 
heller glömma bort området direkt utanför provrummet som ofta besöks av dem som 
provar kläder för att få en utomstående åsikt. Även här bör ljusnivån vara dämpad och av 
en varmare karaktär men framförallt skapa balanserade kontraster och göra området 
spännande.  
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Renström tror att det kommer hända mycket inom provrumsområdet den närmaste tiden 
och berättar om provrum där kläderna projiceras på kroppen eller funktioner som 
fotografering för uppladdning på nätet direkt från butiken. Redan idag finns en form av 
interaktivitet i vissa provrum där kunden ges möjlighet att själva styra belysningen 
provrummet enligt förbestämda ljusscener. Även om det inte är det som avgör om en 
kund köper menar Renström att det är en psykologisk effekt som inte bör förkastas då 
allt i provrummet på ett eller annat sätt påverkar kunden. 
_____________________________________________________________________ 
 
Intervju 2 – belysningsplanerare 
Beskrivning: Catharina Stenfors, Studio Stenfors 
Datum: 15 februari 2011 Tidpunkt: 13.40 
 
1. Bakgrund 
Catharina Stenfors är idag egenföretagare i företaget Studio Stenfors, tidigare Bergstrand 
Stenfors. Företaget grundades efter examen år 2005. Då tillsammans med en 
studiekamrat från det tvååriga högskoleprogrammet Ljusdesign på Tekniska högskolan i 
Jönköping. Tidigare läste Stenfors formlinjen under ett år på Beckmans designhögskola. 
Innan Stenfors började arbeta med belysning för sju åtta år sedan var hon ekonom. 
 
Tack vare hennes ekonomigrund erbjöds hon leda kursen Butiksbelysning efter att 
studierna avslutats. Kursen hålls en gång om året och Stenfors ansvarar än idag för den. 
Parallellt med utbildningen utför hon belysningsprojekt inom ett brett område. 4.57 ”Det 
är svårt att nicha in sig inom något specifikt inom ljusdesign. Jag ser inte riktigt 
anledningen till det heller. Ljusdesign för min del är ett synsätt och ett grepp som man tar 
om ljus i största allmänhet”, säger Stenfors. Som några exempel nämns kontor i 
varierande storlek, ett muséum, privata bostäder och klädbutiker. Hon skulle vilja arbeta 
mer med butiksbelysning men då butikerna ofta har egna dekoratörer eller inredare är det 
svårt att komma in på marknaden. 
 
2. Belysning i butik 
Butiker bör ses som en helhet där varumärke, image, inredning, materialval och belysning 
hänger ihop och tillsammans skapar en atmosfär. Man bör även tänka på hur man leder 
runt folk i butiken med ljusets hjälp. Accentueras ett plagg på väggen får man inte 
glömma bort att det ska finnas ljus även framför väggen om kunden vill lyfta ner 
klädesplagget och titta på det där. Detta får dock inte innebära att man skapar en jämn 
ljusmatta över hela butiken, vilket lätt kan bli fallet om man följer Ljus och Rums 
rekommendationer fullt ut. 
 
Stenfors brukar använda rekommendationerna i Ljus och Rum som en grundnivå, den 
bör inte underskridas. Hon förtydligar att hon inte skulle oroa sig om det skulle bli 
områden i butiken som har en lägre belysning än i rekommendationen. 17.25 ”Det är 
viktigare att man får ett ljus som reflekterar värme och skapar spännande rum” tydliggör 
hon. 
 
Metalhalogen har varit den självklara ljuskällan i retailsammanhang under en lång tid 
berättar Stenfors. Nu sker dock ett teknikskifte och mer LED börjar användas. Hittills 
har hon inte gjort något projekt enbart med LED men hon tittar alltid på det som ett 
alternativ. Hennes uppfattning är att LED nu kommit ifatt och dessutom passerat 
metalhalogen beträffande färgåtergivning. Dock är metalhalogen fortfarande överlägset 
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vid belysning med långa avstånd mellan ljuspunkt och den belysta ytan. Fördelen med 
LED är istället möjligheten att kunna reglera färgtemperaturen vilket inte är möjligt med 
metalhalogen.  
 
3. Belysning i provrum 
Det är i själva provrummet man tar beslutet om att köpa plagget eller inte tror Stenfors. 
13.48 ”Ju längre man stannar där desto fler incitament tror jag man får att vilja köpa en 
produkt”. Av den anledningen är det viktigt att skapa ett provrum med bra belysning. 
Någonting som hon har märkt av alltmer är hur butikerna börjat fundera över hur 
provrummen faktiskt ser ut. Man bör sträva efter att skapa ett rum där kunden känner att 
den vill stanna. 
 
Det viktigaste i ett provrum anser Stenfors är att man själv ser snygg ut, vilket innebär att 
ansiktsfärgen ser bra ut samt att ljuset inte avslöjar ens skavanker och rynkor för mycket. 
Detta kräver att ljuset kommer från rätt vinklar och är av en mjukare karaktär. Vidare 
nämns att klädesplagget inte får skilja sig för mycket från hur det ser ut i verkligheten. En 
kallare färgtemperatur återger vissa färger bättre. Trots det anser Stenfors att den 
lämpligaste färgtemperaturen i provrumssammanhang är 3000 Kelvin oavsett om man 
använder halogen eller lysrör. Varmare färgtemperaturer från exempelvis glödljus skapar 
för mycket hemkänsla och kallare skapar ett obehag. Hennes uppfattning är att 
lysrörsljuset upplevs som kallare därför är det viktigt att arbeta med materialen och 
färgerna på väggarna för att skapa en varm atmosfär i provrummet. Ljusnivån bör vara 
något lägre i provrummet än ute i övriga butiken. 
 
De två vanligaste principerna för att belysa provrum är enligt Stenfors en enkel spotlight i 
taket eller belysning vid sidan om spegeln, antingen med lysrör eller med flera mindre 
ljuskällor som glödlampor eller lågenergilampor. Äldre provrum kan istället ha armaturer 
som är anpassade till undertakets 60x60 centimetermått, då bestyckade med lysrör. 
Nackdelen med att belysa enbart från en punkt i taket är den skuggbild som skapas i 
ansiktet. Stenfors föreslår hellre att man vinklar ljuskällan för att ljuset ska kunna 
reflekteras i spegeln innan det träffar personen. 30.37 ”Men risken är ju att man blir 
bländad, per definition ser man ju själva strålkastaren i spegeln.”, varnar Stenfors. 
Eftersom olika ljuskällor är bra till olika funktioner är det fördelaktigt att göra en 
kombination. Ljuset ovanifrån tar bättre fram former och strukturer än vad lysrör gör. 
Lysrörsljus bakom ett frostat glas däremot ger ett bättre ljus för ansiktet. Generellt ger en 
dold belysning en exklusivare känsla, men ställer högre krav på väggarna då ljuset blir 
indirekt. 
 
Området utanför provrummet är också viktigt att tänka på då det kan erbjuda andra 
egenskaper än själva provrummet. Man får en möjlighet att se plagget på lite avstånd, ofta 
i en större spegel samt att ljusmiljön i kombination med en annan interiör ger ytterligare 
en uppfattning om hur plagget ser ut. Stenfors tror inte att kundens möjlighet att kunna 
påverka färgtemperaturen eller ljusmiljön är av någon större betydelse. Däremot har hon 
en idé om att butiker möjligen skulle kunna ändra färgtemperaturen på ljuset i butiken i 
samspel med karaktären på dagsljuset. Slutsyftet med provrummets alla element är att 
man ska se fräsch ut. 
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Utförande intervjuguide - belysningsplanerare 
 
Intervjuguide - Belysningsplanerare 
 
1. Kort presentation 

1. Berätta om dig själv – hur har du hamnat där du är idag? 
2. Hur länge har du arbetat med belysning för klädbutiker? 
3. Vilken roll har du haft i belysningsprojekten kopplade till klädbutiker? 
4. Vilken roll har du på företaget idag? 

 
2. Belysning i butik 

1. Har du något signum? 
2. Vad anser du är god butiksbelysning? 
3. Hur ser variationen bland belysningsprojekt för klädbutiker ut? Armani vs. 

KappAhl? 
4. Hur ser en förfrågan till er ut? 

-när kommer ni in i ett projekt? 
5. Har du upplevt att beställaren prioriterar något speciellt område? 
6. Särskiljer beställaren på belysning för butiken och belysning för provrum? 
7. Hur brukar du förhålla dig till de rekommendationer som finns i 

belysningsstandarden? 
- rekommendationen för Butik, anser du att den även gäller provrum? 

 
3. Belysning i provrum 

1. Vad skulle du anse vara god belysning i provrum? 
2. Vad anser du är viktigt att tänka på när man planerar belysning i provrum? 
3. Vilket syfte ska belysningen fylla, enligt dig/enligt beställaren? 
4. Förekommer det önskemål om utförandet av belysning i provrum? 
5. Har du några bra respektive dåliga exempel på belysning i provrum? 
6. Skulle du anse att finns det någon speciell belysningsprincip (placering och 

riktning) som är passande för provrum? 
7. Värmeutveckling ställs mot god färgåtergivning från ljuskällor som 

halogen/metallhalogen, hur ser du på användning av dessa ljuskällor i 
provrum? 

8. Vilka ljuskällor är enligt dig mest förekommande i provrum? 
9. Tror du det finns samband mellan den visuella upplevelsen i provrummet 

och försäljning av kläder? 
 

4. Enkätundersökning 
1. Vad anser du vara lämpligt för kunden att utvärdera i provrummen? 

 
5. Övrigt 

1. Hur kan ni vara med och påverka/stötta det fortsatta arbetet? 
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8.3 Bilaga 3 – Intervjuer med butikschefer 
Bakgrund 
I en butik finns det flera faktorer som påverkar en kunds benägenhet att vilja köpa 
kläder. Belysningen i butiker och provrum är en av dessa. I vår förstudie ville vi ta 
del av olika butikschefers resonemang kring belysningen i butiker och provrum. 
För utförligare bakgrundsbeskrivning se bakgrund i projektrapport. 
 
Syfte 
Syftet med intervjuerna är att samla in erfarenheter och kunskap från butikschefer 
inom området för studien, för att kunna ställa relevanta frågor i 
enkätundersökningen. 
 
Metod 
För att inte begränsa informanterna i sina svar genomfördes intervjuer av öppen 
individuell karaktär. Frågorna kategoriseras då inom olika teman och i en bestämd 
ordningsföljd. Frågorna ställdes inledningsvis i samma ordning i de fem 
intervjuerna för att därefter genomarbetas utifrån hur intervjun utvecklades. Med 
anledning av intervjuns syfte tillät vi oss själva att ställa följdfrågor och diskutera 
information som låg utanför intervjuguiden men ändå var relevant för det fortsatta 
arbetet. 
 
Genomförande 
Den avslutande delen av förstudien innefattade en eftersökning av lämpliga 
butiker i Jönköping för deltagande i studien. Följande krav ställdes på butikerna vi 
besökte: 

• Representera en av belysningsprinciperna från observationsslutsatserna (se 
Bilaga 1) 

• Medgivande till intervju med butikschef alternativt butiksbiträde 
• Medgivande till enkätundersökning 
• Medgivande till ljusmätning av provrum 

Samtliga krav behövde uppfyllas för att delta i studien. Butiker och butikschefer 
valdes för att representera slutsatserna av observationerna på bästa sätt. 
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med öppna frågor. Frågorna delades 
in i fem kategorier: bakgrund, verksamhet, belysningskunskap, belysning i butik 
och belysning i provrum (se fullständig intervjuguide sist i denna bilaga). 
Intervjuguiden visades inte för informanterna före intervjutillfället. 
 

Intervju 1 med butikschefen från en enskild butik belägen i centrala Jönköping 
genomfördes på butikens kontor den 18 mars 2011 klockan 10.03-10.19. 
 
Intervju 2 med butiksbiträde från en liten lokal klädkedja med totalt fyra butiker, 
genomfördes i butikens lager den 25 februari 2011 klockan 13.27-13.50. 

 



Bilagor 

 96 

Intervju 3 med butikschefen från en stor internationell butikskedja med uppemot 
150 butiker fördelade i Norge, Sverige, Danmark och Finland genomfördes i 
butiken den 8 mars 2011 klockan 10.40-11.01. 
 
Intervju 4 med butikschefen från en butikskedja med 73 herrbutiker och 52 
dambutiker i Sverige, samt sju herrbutiker och fyra dambutiker i Finland 
genomfördes på butikens kontor den 9 mars 2011 klockan 11.51-12.10. 
(Butikschefen är ansvarig för butik 4 och 5, enkätundersökning och ljusmätning). 
 
Intervju 5 med ställföreträdande butikschefen från stor nationell butikskedja med 
över 100 butiker genomfördes vid butikens kassa den 2 mars 2011 klockan 
10.15-10.31. (Butiken ställföreträdande butikschefen arbetar i är inte med i övriga studien, 
enbart intervju). 

 
Frågorna ställdes växelvis av oss och intervjuerna spelades in för att vid ett senare 
tillfälle transkriberas. Inga anteckningar skrevs vid de två intervjutillfällena. 
  
Resultat 
Informanternas bakgrund 
Informanternas bakgrund skiljer sig åt. Butikschefen med längst erfarenhet inom 
branschen har varit aktiv i närmare tjugo år medan en annan bara arbetat ett par 
månader. 
 
Butikernas verksamhet 
Flera av butikerna är större butikskedjor som söker sig till en stor kundgrupp. 
Butikernas målgrupper och sortiment skiljer sig något mellan varandra men alla 
erbjuder kläder och accessoarer riktat mot kunder mellan 13 och 80 år. De kläder 
som säljs i butikerna representerar flera olika klädstilar, exempelvis välklätt, ”rock 
n roll” och ”jeansigt”. 
 
Kunskap om belysning 
Generellt bland butikspersonalen är kunskapen om belysning låg. Samtliga 
informanter är medvetna om att belysningen påverkar kunderna, men på vilket 
sätt är oklart. Färgtemperatur och bländning är två faktorer som nämnts under 
intervjuerna. Armaturernas ljusriktning är något annat som flera av informanterna 
berört då specifika plagg ska ges särskild uppmärksamhet. Det vanligaste är att 
butikspersonalen har ett samlat ansvar för att se över belysning, men det 
förekommer även uttalade roller som har till uppgift att hantera detta.  
 
Belysning i butik 
När belysning för butiker planeras varierar det vem som ansvarar för detta. För 
större butikskedjor finns ofta speciella avdelningar som hanterar belysning och 
inredning. Butikspersonalen i den enskilda butiken har då liten eller ingen 
möjlighet att påverka utförandet. I efterhand kan givetvis synpunkter framföras 
men huruvida dessa tas till vara är oklart. Ett annat scenario är att fastighetsägaren 
ansvarar för hur belysningen planeras. Detta är vanligt då man inte vet vem som 
kommer att hyra lokalerna, vilket kan resultera i en standardlösning som sen inte 
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samspelar med lokalens verksamhet fullt ut. En tredje variant är att butikschefen, 
ofta tillsammans med exempelvis en elektriker, planerat belysning för butiken.  
 
Oavsett vem som planerat belysningen hamnar den ofta långt ner på 
prioriteringslistan när den väl sitter på plats. Utbrunna ljuskällor och varierande 
färgtemperaturer till samma belysningsprincip är inget ovanligt. De främsta 
anledningarna till det är förmodligen brist på tid, pengar och kunskap. 
 
I 2 av 5 butiker anser butikspersonalen att belysningen är bra, inget specifikt finns 
att anmärka på. I de övriga butikerna påtalar man brister som för låg ljusstyrka, 
bländande armaturer samt fel fördelning av ljuset i butiken. ”Om butikens 
ljuspunkter hade varit bättre placerade hade kunderna hittat mer kläder” (intervju 
3). 
 
Belysning i provrum 
I många av butikerna har ansvarig person för butiksbelysningen också planerat 
belysningen i provrummen. Butikschef och personal i respektive butik har provat 
kläder i provrummen. Det är spridda åsikter i butikerna om vad de tycker om sin 
belysning i provrummen, men flera använder orden ”helt ok” när de beskriver hur 
de upplever provrumsbelysningen. Att veta hur kläderna sitter är viktigt för att 
med denna erfarenhet smidigt kunna hjälpa kunderna. God belysning i 
provrummen anses vara jämt fördelat mjukt ljus som gör att man ser sig själv och 
kläderna. Den viktigaste funktionen som belysningen i provrum har är att visa 
kläderna på ett riktigt sätt, som de ser ut. Kläderna ska inte se annorlunda ut när 
man provar klädesplagget hemma. Däremot anser en av informanterna att en 
bristfällig belysning kan leda till en bättre kundkontakt då kunden behöver gå ur 
provrummet för att bättre kunna se hur kläderna ser ut. Informanterna tror att det 
finns ett samband mellan god belysningen i provrum och försäljning. Men de är 
alla eniga om att första bemötandet gentemot kunden och kundservicen har störst 
påverkan på kunden om den köper klädesplagget eller inte. 
 
Slutsatser 

• Butiksbelysning planeras ofta utifrån premisserna låga kostnader och liten 
arbetsinsats.  

• Då samtliga informanter kan intyga att ljuset påverkar på olika sätt borde 
premisserna vara försäljning och arbetsmiljö. 

• Kunskap om ljuskällor och armaturers egenskaper är låg vilket resulterar i 
att även en välplanerad butiksbelysning blir svår att upprätthålla. 

• God kundservice och ett bra kundbemötande är en faktor som påverkar 
försäljningen i butiken i högre grad än belysningen i provrummen 

• Det förekommer medveten bristfällig belysning i provrum för att kunden 
ska gå ur provrummet i samband med att kläder provas. 

• Belysning i butik och provrum är något som prioriteras i låg grad, vilket 
innebär besparingar i planeringsprocessen. 
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_____________________________________________________________________ 
 
Intervju 1 – Butikschef 
Beskrivning: en enskild butik belägen i centrala Jönköping 
Datum: 18 mars 2011 Tidpunkt: 10.03 
 
1. Kort presentation 
Informanten startade butiken 1992, är och har varit butikschef sedan dess.  
 
2. Butiken – verksamheten 
Butikens primära målgrupp är mellan åldrarna 20 och 40 år, men kunder som är runt 15 
år och över 40 år besöker butiken. Informanten säger att målgruppen inte är 
”åldersstyrd”, då de arbetar med en produkt som tilltalar många. Informantens vision är 
att butiken ska representeras av dess jeansprofil och reflekteras av de produkter som säljs. 
Den ”jeansiga känslan” i butiken har funnits sedan uppstart som bestående tema vid 
ombyggnation och när de har målat ny färg på väggar. Runt år 2006 förändrades butiken 
mycket, bland annat skedde en ommålning av väggar.  
 
3. Kunskap 
Informanten tycker sig inte ha stor kunskap om belysning, men vill sätta sig in mer i 
ämnet. ”Jag vet skillnaden på varmt och kallt ljus”. 
 
4. Belysning i butiken 
Genom åren har butikens lokal växt åt olika håll. Informanten har tillsammans med 
elektriker varit ansvarig för belysningen i butiken och i provrummen. Belysningen är 
”inte så planerad” som informanten utrycker sig. De har utgått från den befintliga 
belysningen vid tillfället och kompletterat med ny belysning. Den nuvarande befintliga 
belysningen upplevs som ”ok” när allt fungerar, det är ofta något som är trasigt. I butiken 
används bland annat äldre spotlights som punktbelysning. Dessa överhettas lätt vilket gör 
att armaturen också kan gå sönder. Medarbetare tycker att butiken är för mörk periodvis 
och de önskar en högre ljusnivå än informanten. Belysningen i butiken kan grupperas 
enligt följande: allmänbelysning, skyltbelysning, provrumsbelysning och punktbelysning 
för kläderna. 
 
5. Belysning i provrum 
Informanten har provat kläder i provrummen och tycker att ljuset är ”helt ok”. Varken 
åsikter från medarbetare eller kunder gällande belysningen i provrummen har uppfattats. 
Informanten anser att god belysning i provrum är ”mjukt ljus” och ”förlåtande”. 
Belysningen ska inte göra att man ser ”blek ut”. Funktionsmässigt ska ljuset ge en rättvis 
bild av hur personen i provrummet ser ut och hur kläderna ser ut. Förutom belysningen 
är storleken på provrummet och att rummen är utrustade med ”rejäla speglar”. 
Provrummen ska varken vara för stora eller för små. Man ska få en känsla av en något 
sluten miljö, inte en känsla av ett stort rumsutrymme. Avgörande faktor för om kunden 
väljer att köpa ett klädesplagg är personalens kundbemötande och exponeringen av 
kläderna, där ljus ingår. Informanten är ”helt övertygad” om att det finns ett samband 
mellan den visuella upplevelsen i provrummet och försäljning av kläderna men kan inte 
svara på varför det fungerar på det sättet. 
_____________________________________________________________________ 
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Intervju 2 – butiksbiträde 
Beskrivning: liten lokal butikskedja med totalt fyra butiker 
Datum: 25 februari 2011 Tidpunkt: 13:27 
 
1. Kort presentation 
Informanten har arbetat som butiksbiträde i den aktuella butiken sedan augusti 2010 då 
butiken öppnade. Tidigare arbetade informanten inom annan verksamhet med 
kundkontakt. Fick kontakt med butikschefen genom en kollega. 
 
2. Butiken - verksamheten 
Butikens målgrupp är killar och män mellan 13-80 år som har intresse av ett brett utbud 
av olika klädtyper. Butikens utformning följer samma stil som två av de totalt fyra 
butikerna. Konceptet kännetecknas genom de mörka väggarna och den färgstarka 
storstadstapeten. Butiken i Jönköping city har sett likadan ut sedan öppning. 
 
3. Kunskap 
Butiksbiträdet anser sig inte kunna speciellt mycket om belysning. Nämner att det finns 
olika typer av ljuskällor samt olika färgtemperaturer efter att ha fått vissa ledtrådar. Efter 
vidare diskussion förtydligar informanten att det kanske inte varit lika lätt att se skillnad 
på svart och blått om färgtemperaturen på ljuskällan i rummet vi vistas i varit varmare. På 
frågan när en ljuskälla bör bytas svarar informanten ”när den slocknat”. Efter att ha 
informerat om olika ljuskällors egenskaper efter uttjänad tid kompletterar informanten 
svaret med ”när det börjar bli för mörkt då”. 
 
4. Belysning - butik 
Butiken är inredd av en extern inredningsdesigner som även ansvarat för planeringen av 
belysningen. Detta har skett i samråd med butikschefen och övrig butikspersonal. 
”Butiken är ganska mörk i sig…i och med att vi har mörka väggar blir det ju en mörkare 
butik. Men det är lite syftet med det också, vi vill ha en lite mer maskulin butik”. Man har 
inte placerat ut armaturer jämnt utan försökt belysa särskilt snygga klädesplagg för att 
lämna andra mindre upplysta. Personalen i butiken har inte haft några särskilda åsikter 
om belysningen efter öppnandet men är det någon armatur som bländar åtgärdas detta av 
personalen själva. 
 
5. Belysning - provrum 
Efter ett konstaterande att enbart spotlights på skena var för lite belysningen i 
provrummen köptes enklare pendelarmaturer från IKEA in som komplement. I det 
största provrummet skulle en kristallkrona placeras vilket vid intervjutillfället ännu inte 
blivit gjort. Informanten har själv provat kläder i provrummet men påpekar att endast 
själva ombytet sker där för att sen spegla sig i den större spegeln utanför provrummet. 
Åsikterna om belysningen i provrummen är att det är något mörkt men att 
färgtemperaturen är rätt, tillskillnad från andra provrum där ljuset upplevs som ”uteljus” 
och då avslöjat alla ”fel och brister”. Vidare nämns att allt ljus kommer uppifrån vilket 
skapar skuggor i ansiktet. En detalj som informanten själv inte tänker på i någon större 
utsträckning. Ur ett säljperspektiv anser informanten att något bristande belysning i 
provrummet är positivt. 90 % av kunderna i butiken kommer ut ur provrummet och 
frågar om personalens synpunkter, vilket gör det lättare att sälja. 
 
Bra belysning i provrummet är enligt informanten när både man själv och kläderna ser 
bra ut.” Egentligen borde man haft speglar som gör att man ser brun ut. Det kanske i 
och för sig är fusk men jag tror att det hade varit något positivt”. Som ett bra exempel 
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nämns ett provrum som informanten har besökt där man själv kunde variera 
färgtemperaturen mellan varmt och kallt. Belysningen var då placerad vid sidan/bakom 
spegeln. Förutsatt att det inte är helt kolsvart hävdar informanten att belysningen i 
provrummet inte har stor påverkan på om kunden köper eller inte. Det viktigaste för att 
kunden ska köpa är ”trevligt bemötande”. 
_____________________________________________________________________ 
 
Intervju 3 – Butikschef 
Beskrivning: stor internationell butikskedja med uppemot 150 butiker fördelade i 
Norge, Sverige, Danmark och Finland 
Datum: 8 mars 2011 Tidpunkt: 10.40 
 
1. Kort presentation 
Informanten började med att arbeta extra i en av butikskedjans andra butiker i regionen 
och har därefter klättrat uppåt inom verksamheten. Efter befordran till butikschef som 
kom efter ett år, har informanten nu varit i chefsposition i två år. Ett halvår har 
tillbringats i denna butik. 
 
2. Butiken – verksamheten 
Kedjan är uppbyggd på personer utan utbildning och målgruppen är från början personer 
mellan åldrarna 14-25 år. Men informanten berättar att det inte stämmer riktigt, 
exempelvis är det tio åriga tjejer som handlar i butiken och äldsta kunden har varit 70 år. 
Kedjan väljer mindre lokaler för sina butiker och utformningsmässigt är varje enskild 
butik inte styrda av kedjan. Det kan se annorlunda ut butiker emellan. Gemensamt för 
alla butiker är att det ska ha svart interiör och att ”det ska vara rock n roll”. Denna butik 
har funnits i ungefär fem till sex år och beroende på vem som har varit butikschef har det 
sett något annorlunda ut. Informanten har själv en egen stil för exponering av kläderna. 
”Man ska kunna få en överblick över vad som finns på fem sekunder”. 
 
3. Kunskap 
Informanten anser sig kunna lite om belysning och som ansvarig för allt i denna butik, 
exempelvis exponering av kläder, personal och löner, kommer belysningen längre ner i 
prioriteringslistan. Belysningen är trots detta inte helt främmande för informanten, då 
hans arbetsuppgifter delvis har handlat om problemlösningar. 
 
4. Belysning i butiken 
Chefen för kedjans kontor i Norge har planerat belysningen i butiken. Från början byggs 
alla kedjans butiker upp på samma sätt, därefter får respektive butikschef för varje enskild 
butik hantera placering av exempelvis hyllplan för att kunna exponera kläderna på bästa 
möjliga sätt. Informanten berättar att det finns möjlighet att påverkar utformning av 
belysningen. Frågan som då uppkommer är vad en satsning på ny belysning kostar och 
om det då är värt att genomföra. Alla som arbetar i denna butik är eniga om att 
belysningen är bristande. Även högsta chefen för alla kontor i Sverige tycker att den är 
dålig. Informanten beskriver all belysningen i butiken som punktbelysning. Om butikens 
ljuspunkter hade varit bättre placerade hade kunderna hittat mer kläder. Önskemål som 
finns är att belysa taket och sen med hjälp av de skenor som finns punktbelysa vissa 
varor extra. 
 
5. Belysning i provrum 
Samma person som har planerat belysningen i butiken har även planerat provrummens 
belysning. I alla kedjans butiker är provrummen ungefär lika stora. Informanten har inte 
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kunnat påverka utformning av belysningen i provrummen. Dagligen provar 
butikspersonalen kläder i provrummen, för att kunna hjälpa kunderna genom att veta hur 
kläderna sitter på kroppen. Belysningen i provrummen upplevs som ”ok” tycker 
informanten, en till lampa skulle möjligen behövas. ”Skuggorna gör ju lite, de har både 
för- och nackdelar.” ”En del kanske inte köper kläder för att intrycket på grund av 
lampan där blir jävligt fel än vad det är i verkligheten”. Det finns önskemål från 
kundernas sida att ha något att sitta på eller att hänga upp kläderna på.  Viktigaste 
funktionen med belysningen i provrummen är att man ser sig själv. ”Man vill ha en riktig 
bild”, kläderna ska inte se annorlunda ut när man kommer hem. 
 
Informanten önskar att provrummen var ”dubbelt så stora” som de är idag, en till spegel 
för att man ska kunna se hur man ser ut bakifrån, att det fanns två stolar i varje provrum 
och ett ställ för att hänga grejer på om man vill prova många klädesplagg. Belysningen 
bör även kunna regleras med knapptryckningar. För butikens försäljning är första 
bemötandet gentemot kunderna och att lokalen är fräsch det viktigaste. Upplevelsen i 
provrummen påverkar också kundens benägenhet till köp, men inte i denna butik. För 
denna kedja har kundservicen en större inverkan på kunden än upplevelsen i 
provrummen. 
_____________________________________________________________________ 
 
Intervju 4 – Butikschef 
Beskrivning: butikskedja med 73 herrbutiker och 52 dambutiker i Sverige, samt sju 
herrbutiker och fyra dambutiker i Finland 
Datum: 9 mars 2011 Tidpunkt: 11.51 
 
1. Kort presentation 
Informanten började arbeta i klädbranschen för tre år sedan i en av butikskedjans andra 
butiker i regionen. De två och ett halvt första åren arbetade informanten i den först 
butiken. Efter det har karriären fortsatt i denna butik, där informanten varit verksam 
butikschef i ungefär ett år.   
 
2. Butiken – verksamheten 
Butikskedjan karaktäriseras av välklädd stil på kläderna och har en målgruppsålder på 
runt 25-45 år. Dambutikerna har större spridning åldersmässigt på sina kunder. Alla 
butiker styrs av kedjans olika kampanjer som byter av varandra efter perioder varaktiga i 
tre till fyra veckor. Denna butik har sett ut som den ser ut idag i ungefär sju till åtta år. 
Men informanten berättar att i mån av utrymme finns det möjlighet till att styra lite själv i 
utformningen av butikens inre.   
 
3. Kunskap 
Informanten vet att belysningen har en betydelsefull roll i butiken, men anser sig själv 
kunna lite om belysning. Belysningen hamnar långt ner på prioriteringslistan. 
 
4. Belysning i butiken 
I samband med byggnation av butiken har butikens ägare planerat belysningen. 
Informanten förklarar att om tillräckligt med intresse hade funnits till att påverka 
belysningen i butiken och i provrummen, skulle det troligen vara möjligt att lämna in 
önskemål om det. Men kunskap om hur man kan styra exempelvis den infällda 
belysningen i taket finns inte. Den belysning som sitter fäst i taket försöker informanten 
rikta om ibland. Belysningen i butiken kan delas in i följande grupper: punktbelysning 
över bord med spotlights fästa i taket, grundbelysning bestående av infällda spotlights 
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och pendelarmaturer med skärm som markerar upp kampanjbord. Butikens belysning 
upplevs bra, men under vinterhalvåret hade fler ljuskällor varit önskvärt. Även belysning i 
skyltfönster på dockor eller för en speciell kampanj önskas. I syfte att skapa ett trevligt 
intryck av butiken när den är stängd och det är mörkt ute.  
 
5. Belysning i provrum 
Ägaren till butiken har även planerat belysningen i provrummen. Informanten upplever 
att ”belysningen i provrummen är helt ok” i herrbutiken. I dambutiken är tapeterna något 
”murriga” vilket påverkar hur man upplever belysningen i provrummet. God belysning i 
provrum är ljus som kommer framifrån placerade längs med spegelns vertikala 
ytterkanter, ”och även lampan ovanifrån gör sitt”. Denna belysning gör att man ser sig 
själv och kläderna bra, vilket är viktigt. Förutom belysningen är speglar som man kan 
vinkla bra att ha placerade i provrummen. Viktigast för att influera kunden till köp är 
kundservicen och god kundkontakt. Därefter har det aktuella sortimentet som finns i 
butiken en stor avgörande roll. Informanten tror att det kan finnas ett samband mellan 
upplevelsen i provrummet och försäljning. Det gäller provrum där belysningen lyfter 
fram kläderna på ett något förskönat sätt. 
_____________________________________________________________________ 
 
Intervju 5 – ställföreträdande butikschef 
Beskrivning: stor nationell butikskedja med över 100 butiker 
Datum: 2 mars 2011 Tidpunkt: 10:15 
 
1. Kort presentation 
Informanten har ingen tidigare bakgrund inom retailbranschen. Karriären började som 
butikssäljare inom denna klädkedja. Nu efter sex år på företaget och ett antal 
internutbildningar är informanten ställföreträdande butikschef. 
 
2. Butiken - verksamheten 
Företaget har en bred målgrupp som sträcker sig från tonåren upp till 60-års ålder för 
både dam och herr. Sortimentet erbjuder dels företagets egna märken men också externa. 
Stilen på kläderna är varierad och erbjuder både välklätt mode och streetkläder. 
Utformningen av butiken bestäms från en särskild avdelning på huvudkontoret och 
personalen har mycket små möjligheter att påverka. Dock tas tips och idéer tacksamt 
emot, men ingen tvåvägskommunikation sker om huruvida tipsen behandlas eller 
realiseras. Butiken flyttade till sina nya lokaler under hösten 2010 och har sett likadan ut 
sedan dess. 
 
3. Kunskap 
Informanten anser sig ha viss kunskap inom ämnet belysning och vet till viss del vad man 
bör tänka på. Specifikationer på lampor och armaturer ligger utanför kunskapsområdet. 
Informanten berättar att en person i personalstyrkan är butikskommunikatör. Denna har 
till uppgift att se till att armaturerna är rätt riktade. Alla i personalen har kunskap om 
vilken ljuskälla som ska sitta var och kan själva byta ut uttjänade ljuskällor när det behövs. 
 
4. Belysning - butik 
Belysningen i butiken planeras av en särskild avdelning på huvudkontoret och samma 
procedur gäller som för butikens utformning i övrigt beträffande personalens möjlighet 
att påverka. Informanten upplever att belysningen i den nya butiken är bra och påtalar att 
man inte längre har några lysrör utan enbart punktbelysning, vilket ses som något 
positivt. Detta medför att det blir lite mer variation. Informanten beskriver, 4.15 ”Där vill 
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vi att folk ska stanna och titta och då ser man ordentligt, medan där kan det var lite 
dovare belysning för att det inte behövs så mycket… det blir skönt att gå i butiken, den 
är inte fullt upplyst överallt.” 
 
5. Belysning – provrum 
Informanten har själv provat kläder i butikens provrum och berättar att detta är vanligt 
bland personalen. Belysningen i provrummet upplevs positiv och på frågan vad som 
kännetecknar bra belysning får vi till svar 9.13”jämn, stark, och klarbelysning”. Med jämn 
belysning menar informanten lika mycket ljus i hela provrummet. En jämförelse med de 
gamla provrummen görs där belysningen hade ett gulaktigt sken och kändes taskig. 
Informanten har inga synpunkter om hur belysningen bör påverka hudfärg och färger på 
kläderna förutsatt att man ser dem, 10.30 ”Det är jätte svårt. En del vill ju ha mer 
dagsljuskänsla, en del tycker inte om att prova i provrum för att man ser så annorlunda 
ut.” Förutom belysningen anser informanten att det bör finnas en stor spegel och en 
mindre som går att vinkla. 
 
De tre viktigaste aspekterna för att sälja i butiken tycker informanten är belysning, 
personalens bemötande och att kläderna ligger samt hänger snyggt. Personalen måste 
synas och utstråla att de finns där för att kunna hjälpa till om kunden behöver. När 
kunder provar kläder brukar personalen nästan alltid ta kontakt med dem. 
 
Informanten berättar att den visuella upplevelsen i provrummet förmodligen är viktigare 
än vad man kan tro. 13.55 ”Har du ett sjabbigt taskigt, eller mörkt provrum då är du inte 
säker på… Nä det här såg inte bra ut så hänger du tillbaka plagget. Och det vill vi ju inte. 
Utan man måste se till att det upplevs så bra som möjligt i provrummet så det tror jag 
absolut spelar roll”. Vidare berättar informanten att det av olika anledningar finns kunder 
som inte alls provar kläder i butiken. 14.17 ”Tidsbrist, det är många som säger jag hinner 
inte prova nu. Årstiden, orkar inte ta av mig alla kläderna och på dem igen. En del har 
som vana att de bara provar hemma”. 
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Utförande intervjuguide - butikschefer 
 

Intervjuguide - butikschef 
 
1. Kort presentation 

1. Bakgrund inom retailbranschen 
2. Hur länge har du varit butikschef? 
3. Hur länge har du arbetat i denna butik? 

 
2. Butiken - verksamheten 

1. Hur ser er målgrupp ut? 
2. Har du någon vision om hur du vill att butikens utformning ska 

representera företaget? 
3. Hur länge har butiken sett ut så som den ser ut idag? 

 
3. Kunskap 

1. Hur mycket anser du dig kunna om belysning? 
 

4. Belysning i butik 
1. Vem har planerat belysningen för butiken? 
2. Har du kunnat påverka belysningen i butiken, om JA, hur? 
3. Hur upplever du belysningen i butiken? 

- Medarbetares åsikter? 
- Kunders åsikter? 

4. Anser du att belysningen i din butik skulle kunna grupperas utifrån dess 
syfte? 

 
5. Belysning i provrum 

1. Vem har utformat belysningen i provrummen? 
- har ni kunnat påverka och komma med önskemål? 

2. Har du själv provat kläder i era provrum? 
3. Hur upplever du belysningen i provrummet? 

- Medarbetares åsikter? 
- Kunders åsikter? 

4. Vad skulle du anse vara god belysning i provrum? 
- funktion & syfte? 

5. Vad anser du är viktigt att tänka på när man utformar provrum? 
- Interiör? 
- Speglar? 
- Övriga faktorer? 

6. Sett till butiken som helhet, vad anser du avgör om kunden köper eller 
inte?  
Exempel (beroendefaktorer): 1, 2, 3, 4, 5….. 

7. Tror du det finns samband mellan den visuella upplevelsen i provrummet 
och försäljning av kläder?  
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8.4 Bilaga 4 – Enkätundersökning 
Utförande enkät 
_____________________________________________________________________ 

 

Enkätundersökning – Belysning i provrum 
 

Denna enkätundersökning är en del av ett examensarbete på Tekniska Högskolan i 
Jönköping inom Ljusdesign. Uppgifterna du lämnar kommer inte att kunna kopplas till 
din identitet i redovisningen av arbetet. Kontaktuppgifterna är enbart till för att kunna 
kontakta dig ifall du vunnit i utlottningen av 1000:-. Alla informationsblad med 
personuppgifter (denna sida) förstörs efter att resultatet sammanställts och hanteras fram 
till dess under sekretess. Enkätsvaren arkiveras digitalt. 
 
Instruktioner: Välj ett klädesplagg att utgå från när du genomför enkäten (typ av 
klädesplagg har ingen betydelse). Observera att del C inte syftar till provrummet du står i 
och att del D enbart syftar till provrummet du står i. Ifylld enkät lämnas till 
butikspersonalen. Personalen intygar att de inte kommer titta på dina svar. 
 
Du kan bara delta i undersökningen/utlottningen EN gång. 
 
 
 
 
 
 
 

Stort tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar/ 
Klas Gustafsson & Simon Zachari 
Ljusdesignprogrammet, Tekniska högskolan, Jönköping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR ATT DELTA I UTLOTTNING 
 

Kontaktuppgifter 
Namn:  
E-mail:  
Telefonnr:  
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Utförande informationsaffisch 
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Resultat enkätundersökning 
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8.5 Bilaga 5 – Ljusmätningar 
Provrum nr. 1 
 

 
 

Ytornas reflektans i provrummet: 

 
Reflekterad 

luminans (L) 
Inf. bel. -
styrka (E) 

Refl. faktor 
(ρ)= (π x L)/E 

NCS-kod 

 cd/m2 lux - - 
Vägg 1 (spegel) 27,5 112 0,77 0300-N 
Vägg 2 * * 0,75** (7000-N) 
Vägg 3 * * 0,75** (7000-N) 
Vägg 4 (dörr) 6,5 104 0,20 5020-R90B 
Golv 3,3 95 0,11 7010-Y50R 
* blanka metalväggar, ljusmätning ej genomförd 
** reflektansfaktor tagen från Starby, 2006, sid 155 ”handelsaluminium”  
 

Ljuskällor och armaturer i provrummet: 
 Ljuskälla Effekt Färgtemperatur Ra Spridnings.v 

1. Matt glödlampa 100W 2700K 99 Rundstrålande 
Armatur: Pendelarmatur med veckad reflektor 
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Provrum nr. 2 
 

 
 
Ytornas reflektans i provrummet: 

 
Reflekterad 

luminans (L) 
Inf. bel. -
styrka (E) 

Refl. faktor 
(ρ)= (π x L)/E 

NCS-kod 

 cd/m2 lux - - 
Vägg 1 (spegel) 4,9 236 0,06 6030-B90G 
Vägg 2 2,0 75 0,08 5010-G90Y 
Vägg 3 1,6 43 0,12 5010-G90Y 
Vägg 4 (dörr) 0,9 125 0,02 8010-B90G 
Golv 70 1090 0,20 2020-Y20R 
 
Ljuskällor och armaturer i provrummet: 

 Ljuskälla Effekt Färgtemperatur Ra Spridnings.v 
1. Halogen 28W 2800K 99 Rundstrålande 

Armatur: Pendelarmatur med kopparfärgad skärm 
2. Metalhalogen 70W 3000K 90 Bredstrålande 

Armatur Scan Studio S3 MT på skena 
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Provrum nr. 3 
 

 
 
Ytornas reflektans i provrummet: 

 
Reflekterad 

luminans (L) 
Inf. bel. -
styrka (E) 

Refl. faktor 
(ρ)= (π x L)/E 

NCS-kod 

 cd/m2 lux - - 
Vägg 1 (spegel) - - - 3005-Y20R 
Vägg 2 9,3 123 0,24 3005-Y20R 
Vägg 3 9,3 150 0,19 3005-Y20R 
Vägg 4 (dörr) 0,9 116 0,02 9000-N 
Golv 2,5 175 0,04 8500-N 
 
Ljuskällor och armaturer i provrummet: 

 Ljuskälla Effekt Färgtemperatur Ra Spridnings.v 
1. Metalhalogen 35W 3000K 99 Rundstrålande 

Armatur: Pendelarmatur från skena fasetterad reflektor 
2. Lysrör 28W 6500K >70 - 

Armatur Enbart socklar (placerade vertikalt bakom spegel) 
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Provrum nr. 4 
 

 
 

Ytornas reflektans i provrummet: 

 
Reflekterad 

luminans (L) 
Inf. bel. -
styrka (E) 

Refl. faktor 
(ρ)= (π x L)/E 

NCS-kod 

 cd/m2 lux - - 

Vägg 1  7,0 410 0,05 6010-Y20R 
8502-Y 

Vägg 2 (spegel) 70 260 0,85 0500-N 

Vägg 3 7,0 310 0,07 6010-Y20R 
8502-Y 

Vägg 4 (dörr) 47,7 459 0,33 4040-Y20R 
Golv 8,7 310 0,09 3040-Y20R 
 

Ljuskällor och armaturer i provrummet: 
 Ljuskälla Effekt Färgtemperatur Ra Spridnings.v 

1. Kompaktlysrör 13W 2700K >80 Bredstrålande 
Armatur: Infälld downlight med hamrad reflektor 

2. Lysrör T8 36W 3000K 85 - 
Armatur Enbart socklar (placerade vertikalt bakom spegel) 
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Provrum nr. 5 
 

 
 

Ytornas reflektans i provrummet: 

 
Reflekterad 

luminans (L) 
Inf. bel. -
styrka (E) 

Refl. faktor 
(ρ)= (π x L)/E 

NCS-kod 

 cd/m2 lux - - 

Vägg 1  8,5 140 0,19 
2065-R20B 
5030-R20B 
4010-Y90R 

Vägg 2 (spegel) 23 94 0,76 0500-N 

Vägg 3 6,6 157 0,13 
2065-R20B 
5030-R20B 
4010-Y90R 

Vägg 4 (dörr) 1,0 100 0,03 8500-N 
Golv 1,6 85 0,06 3040-Y20R 
Ljuskällor och armaturer i provrummet: 

 Ljuskälla Effekt Färgtemperatur Ra Spridnings.v 
1. Lågenergi 7W 2700K <80 Rundstrålande 

Armatur: Herstal Cole Wall, väggarmatur med skärm 
2. Lågenergi 3x7W 2700K <80 Rundstrålande 

Armatur  Herstal Cole Pendel, pendelarmatur med skärm 50cm diameter 
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8.6 Bilaga 6 – Rekommendationer för belysning i 
provrum 
 

 


