
Postadress:	   	   Besöksadress:	   	   Telefon:	  
	   	  
Box	  1026	   	   Gjuterigatan	  5	   	   036-‐10	  10	  00	  (vx)
	   	  
551	  11	  Jönköping	  
 

 

 
 
 
 

 
 

Belysning av en badmintonplan 
Illumination of a badminton court 

 
 

Johanna Lundgren  

 

 

EXAMENSARBETE 2014 
Teknikens tillämpning med inriktning Ljusdesign  

 
 



Postadress:	   	   Besöksadress:	   	   Telefon:	  
	   	  
Box	  1026	   	   Gjuterigatan	  5	   	   036-‐10	  10	  00	  (vx)
	   	  
551	  11	  Jönköping	  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet Ljusdesign. Arbetet är ett led i 
kandidatpåbyggnadsprogrammet. 
Författaren svarar själv för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Examinator: Cecilia Häggström 
 
Handledare: Annika Kronqvist 
 
Omfattning: 15 hp (grundnivå)  
 
Datum: 12/9 2014 
 



Abstract 

1 

Abstract 
Badminton is an indoor sport that people of all ages and at all levels of exercise 
can enjoy. The higher the level of the sport is practiced in the more demands on 
lighting. Today many badminton courts use luminaires that contribute to glare and 
do not provide a good visual comfort. Badminton is the fastest racquet sport, 
which makes the demands on the lighting high. Without adequate guidance on the 
lighting design of the facility to ensure good lighting for the players, it may be 
difficult for them to have time to perceive the shuttlecock, when the game runs 
very fast and many movements occur at the badminton court. 

The aim is to increase the understanding of what factors are important to consider 
when planning new lighting in badminton halls. 

The methods used in the study were observations, light measurements, interviews 
and survey. The surveys were conducted in two badminton halls in Sweden, one in 
Skellefteå in the badminton hall Degerby Hall and one in Jönköping in the hall 
Racquet Center. The observations were conducted in each hall. Also a survey of 
the players in the halls, interviews with those who planned the lighting in each hall 
and measurements of the horizontal average illuminance on the badminton courts 
were implemented. 

Results show that luminaire design features for functionality and glare prevention 
are important factors that should be taken into account when the new lighting in 
badminton halls is planned. 
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Sammanfattning 
Badminton är en inomhussport som människor i alla åldrar och på alla nivåer kan 
utöva. Ju högre nivå sporten utövas på ju mer krav ställs på belysningen. I många 
badmintonhallar används idag armaturer som bidrar till bländning och som inte 
ger en god synkomfort. Badminton är världens snabbaste racketsport vilket gör att 
kraven på belysningen är hög. Utan tillräckliga riktlinjer gällande 
belysningsanläggningens utformning som ska säkerställa en god belysning för 
spelarna kan det bli svårt för dessa att hinna uppfatta fjäderbollen, då spelet går 
väldigt snabbt och mycket rörelser sker på badmintonplanen. 

Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 
planering av ny belysning i badmintonhallar. 

Metoderna som användes i studien var observationer, ljusmätningar, intervjuer 
och enkätundersökningar. Undersökningarna genomfördes i två badmintonhallar i 
Sverige, en i Skellefteå i badmintonhallen Degerbyhallen och en i Jönköping i 
hallen Racketcentrum. Observationerna genomfördes i respektive hall. Även en 
enkätundersökning med spelarna i hallarna, intervjuer med de som planerade 
belysningen i respektive hall och mätningar av den horisontella 
medelbelysningsstyrkan på badmintonplanerna genomfördes. 

Resultaten visar att armaturernas utformning med hänsyn till funktionalitet och 
bländningsrisken av dessa är viktiga faktorer som bör tas noggrann hänsyn till när 
ny belysning i badmintonhallar planeras. 
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1 Inledning 
Belysningen i badmintonhallar kan hjälpa spelaren att utöva sporten men i vissa 
fall så bländar belysningen, det är för mörkt i hallen eller ljusfördelningen är dålig. 
Badmintonbelysning är ett komplext område som bör studeras närmare. I denna 
rapport har det gjorts en studie på två badmintonhallar i Sverige för att undersöka 
hur belysning ser ut samt hur spelarna upplever den. 

Denna rapport är en del av kursen Examensarbete - TXTP10 - V14 (Kp13) i 
programmet Kandidatpåbyggnadsprogrammet med inriktning Ljusdesign på 
Jönköpings tekniska högskola.  
 

1.1 Begreppsförklaring 
I detta kapitel beskrivs vanligt förekommande begrepp inom ljusdesign. Dessa 
begrepp används när ljus i ett rum ska förklaras. Under rubriken övriga begrepp 
finns ord som beskriver ljuskällans egenskaper. 

1.1.1 De sju grundbegreppen med ett åttonde tillägg 

Begreppsförklaringar enligt Percifal (Klarén, Fridell Anter, Arnkil & Matusiak, 
2011, s. 10-12) – Perceptiv rumslig analys av färg och ljus. 

• Ljusnivå  
”Med ljusnivå menas upplevelsen av om rummet som helhet är ljust eller 
mörkt. Den övergripande ljusnivån anger ett rums karaktär och påverkar 
våra möjligheter att orientera oss i rummet.” (Klarén, Fridell Anter, Arnkil 
& Matusiak, 2011, s. 10) 

• Ljusfördelning  
”Med ljusfördelning menas upplevelsen av hur mörka och ljusa områden 
ligger i förhållande till varandra i rummet som helhet, hur mörker och ljus 
fördelar sig över rummet.” (Klarén, Fridell Anter, Arnkil & Matusiak, 2011, 
s. 10) 

• Skuggor  
”Skuggor uppträder på de ytor som inte fullständigt kan nås av ljuset: på 
föremål bildas självskuggor, av föremål som ligger mellan en ljuskälla och 
belysta ytor skapas slagskuggor.” (Klarén, Fridell Anter, Arnkil & Matusiak, 
2011, s. 11) 

• Reflexer och blänk  
”Med reflexer och blänk menas mindre eller större ytspeglingar av 
ljuskällor eller andra ljusa ytor. Reflexer och blänk kan förekomma på alla 
ytor som inte är fullständigt matta. De är beroende av betraktningsvinkeln 
och uppträder därför olika från skilda platser i ett rum.” (Klarén, Fridell 
Anter, Arnkil & Matusiak, 2011, s. 11) 
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• Bländning  
”Med bländning menas att ljushetskontrasterna i synfältet är större än 
önskvärt; kontrasterna är så stora att vi inte förmår anpassa oss till dem.” 
(Klarén, Fridell Anter, Arnkil & Matusiak, 2011, s. 12) 

• Ljusfärg  
”Ljusfärgen är den färg som man upplever allmänt hos ljuset i själva 
rummet. Ljusfärgen är inte detsamma som färgen på ljuskällan, inte heller 
de ytfärger vi kan uppfatta i rummet. De vanligaste begreppen för att 
beskriva en upplevd färg hos ljuset är begreppen varm och kall.” (Klarén, 
Fridell Anter, Arnkil & Matusiak, 2011, s. 12) 

• Ytfärger  
”Ytfärg är färg som uppfattas höra samman med en yta.” (Klarén, Fridell 
Anter, Arnkil & Matusiak, 2011, s. 12) 

• Ljusfläckar  
”Ljusfläckar är små ljusa partier, som avviker från den allmänna ljusnivån i 
ett rum. De kan t.ex. vara orsakade av infallande eller återspeglat solljus 
eller av enstaka artificiella ljuskällor.” (Klarén, Fridell Anter, Arnkil & 
Matusiak, 2011, s. 11) 

1.1.2 Övriga begrepp 

Begreppsförklaringar enligt Starby (2006) och NCS (2014). 

• Adaption  
Ögats anpassning mellan olika ljus- och färgförhållanden. 

• Belysningsstyrka  
Mängden ljus som träffar en yta per kvadratmeter. Mäts i enheten lux 
(lm/m2). 

• Färgtemperatur  
Ett sätt att bestämma hur varm eller kall vi uppfattar ljuskällans ljusfärg, ju 
högre färgtemperatur en ljuskälla har ju kallare uppfattas ljuset. 
Färgtemperatur mäts i enheten Kelvin. Glödljus har cirka 2700 Kelvin 
vilket gör att ljuskällan uppfattas som varm och dagsljus har över 5000 
Kelvin vilket uppfattas som kallt. 

• Färgåtergivning  
Ljuskällans förmåga att återge omgivningens färger på ett naturligt sätt. 
Exempelvis Ra 90 betyder att ljuskällan återger omgivningens färger 
naturligt till 90 %, enligt en standardiserad mätmetod. 

• NCS  
Betyder Natural Colour System. Färgerna beskrivs med dess grad av likhet 
till elementärfärgerna grön, blå, röd, gul, svart och vit. Detta system 
identifierar färgen på ett ytmaterial med hjälp av en NCS-beteckning, 
exempelvis 6020-G10Y, som anger färgens position i färgrymden. 
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1.2 Bakgrund och problembeskrivning 
Badminton är en inomhussport som kan utövas av människor i alla åldrar och på 
alla nivåer. Ju högre nivå sporten utövas på ju mer krav ställs på belysningen. 

I Sverige finns det enligt Svenska Badmintonförbundet (2008) 263 stycken 
badmintonklubbar med ungefär 31 000 medlemmar. I landet finns det 39 stycken 
hallar som är byggda enbart för badminton och det finns även många idrottshallar 
som går att spela badminton i. Fjäderbollen som används väger ungefär 5 gram 
och den snabbaste uppmätta bollhastigheten är 342 km/h (Svenska 
Badmintonförbundet, 2008). 

I många badmintonhallar används idag armaturer som bidrar till bländning och 
som inte ger en god synkomfort. Badminton är världens snabbaste racketsport 
vilket gör att kraven på belysningen är hög. Att hinna reagera och se var 
fjäderbollen befinner sig är inte alltid lätt. Därför bör belysningen planeras så att 
den underlättar synmöjligheterna för brukaren. 

I belysningsstandarden SS-EN 12193 utgåva 2 finns rekommendationer för 
medelbelysningsstyrkan där klass 1 motsvarar högsta nivån på tävlingar på 
internationell/nationell nivå samt även toppträning. Där medräknas även ett stort 
antal åskådare som betraktar planen från ett längre avstånd. Klass 2 motsvarar 
medelhög nivå på tävlingar, regionala och lokala klubbtävlingar samt träning på 
hög nivå. Där medräknas även åskådare som betraktar planen från ett medellångt 
avstånd. Klass 3 motsvarar en låg nivå på tävlingar, lokala och små klubbtävlingar 
där det sällan är många åskådare. Generell träning, idrott i skolsammanhang och 
fritidsaktiviteter ingår även i denna klass. I Klass 1 är medelbelysningsstyrkan 
(horisontell 750 lux, vertikal vid nät 500 lux). I Klass 2 är medelbelysningsstyrkan 
(horisontell 500 lux, vertikal vid nät 300 lux). I Klass 3 är medelbelysningsstyrkan 
(horisontell 300 lux, vertikal vid nät 200 lux). Gemensamt för alla tre klasser är att 
jämnheten bör vara 0,7. Mäthöjden är ej angiven i standarden. 

Sport England har valt att rekommendera en medelbelysningsstyrka på 1000 lux 
för internationellt spel, jämfört med standarden SS-EN 12193 utgåva 2 där SIS 
Swedish Standards Institute och SEK Svensk Elstandard (2008) rekommenderar 
750 lux.  

Belysningen i Sveriges badmintonhallar är varierande i utformningen. Oavsett 
armaturernas utformning så ska de ha samma funktion, att belysa 
badmintonplanen så att det blir möjligt att spela badminton på ett tillfredsställande 
sätt. Det finns inte tillräckliga riktlinjer som säkerställer en bra belysning för 
spelarna. Problemet är när armaturerna bländar samt belysningsstyrkan inte är 
tillräckligt hög samt att ljusfärgerna, färgåtergivningen och ljusnivåerna i hallarna 
varierar. Utan tillräckliga riktlinjer gällande belysningsanläggningens utformning 
som ska säkerställa en god belysning för spelarna kan det bli svårt för dessa att 
hinna uppfatta fjäderbollen, då spelet går väldigt snabbt och mycket rörelser sker 
på badmintonplanen. Standarden SS-EN 12193 utgåva 2 innehåller inga exakta 
placeringar av armaturerna utan rekommenderar endast att dessa ej ska placeras 
rakt ovanför badmintonplanen. Detta kan leda till att armaturerna placeras på ett 
sådant sätt att dessa bländar spelaren. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 
planering av ny belysning i badmintonhallar. 

1. I vilken utsträckning överensstämmer mätvärdena på de valda 
badmintonplanerna med standarden SS-EN 12193 utgåva 2:s minimikrav 
för värden på sportbelysning inomhus för badminton? 

2. Vad utgick personen ifrån som planerade belysningen på de valda hallarnas 
badmintonplaner? 

3. Vilka faktorer gällande belysningen upplever den aktiva påverkar spelet?  

 

1.4 Avgränsningar 
• Antalet badmintonhallar är begränsat till två. 
• Endast belysningsstyrkor av den artificiella belysningen uppmäts. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten fortsätter med en teoretisk bakgrund där teori som berör ämnet 
presenteras. Därefter redovisas metoderna som användes i denna undersökning 
samt genomförandet av de olika delarna i studien. Resultat och analys redovisas 
därefter. Där presenteras resultatet av studiens olika delar, observationerna, 
ljusmätningarna, intervjuerna och enkätundersökningarna. Även en statistisk 
analys presenteras av enkätundersökningen. Därefter diskuteras resultat och 
metoder. Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendationer till framtida 
studier inom samma ämne. Efter huvudtexten följer referenser till de använda 
teorierna, sökord samt bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras teoretisk bakgrund som använts vid denna studie och 
som ska klargöra varför studien är viktig och varför den behövs. Bakgrunden ger 
även en insyn och förståelse för ämnet. Kapitlet börjar med en presentation av 
standarden som studien grundar sig på. Därefter presenteras vilka områden på 
badmintonplanen och i en badmintonhall som är extra viktiga att tänka på när 
belysningen planeras. Slutligen presenteras en studie om spelares reaktionstid 
beroende på bollens hastighet samt belysningsstyrkan i hallen. 

Det är viktigt att tänka på belysningens funktion samt betydelsen av att en kunnig 
belysningsplanerare planerar belysningen (Holmberg & Pertola, 2011). Detta för 
att skapa en god allmän ljusmiljö som är funktionell, trivsam och hälsosam för 
brukaren. Holmberg och Pertola (2011) förtydligar betydelsen av 
rekommendationerna i standarden för sportbelysning för tävlingsändamål. 
Standarden SS-EN 12193 utgåva 2 är utgiven av SIS Swedish Standards Institute 
och SEK Svensk Elstandard (2008) och innehåller rekommendationer för 
belysningsstyrkan på badmintonplanen. Standarden innehåller rekommendationer 
för medelbelysningsstyrkan horisontellt och vertikalt. Den vertikala 
medelbelysningsstyrkan mäts vid nätet. Dessa rekommendationer finns för att 
belysningen ska ge en så bra ljusmiljö som möjligt för spelarna. 

Sport England (2012) gör ytterligare ett tillägg till standarden SS-EN 12193 utgåva 
2. De rekommenderar 1000 lux istället för de 750 lux för internationellt spel som 
finns i standarden sedan tidigare. De påpekar även att hela området där sporten 
spelas på bör vara belyst, även upp mot taket. Enligt Sport England (2012) ska det 
finnas tre armaturer på var sida, totalt sex stycken för att skapa en bra jämnhet på 
planen. Sport England (2005) betonar vikten av att badmintonhallen inte ska ha 
något dagsljus som kan blända eller på något sätt störa spelarna. Det bör även vara 
högt i tak vilket ställer större krav på belysningen än om taket är lågt. Belysningen 
bör bidra till en säker miljö för spelarna. Linjerna på planen bör vara belysta så att 
dessa ger en tydlig information till spelarna om var de finns och belysningen bör 
även vara anpassad så att åskådarna på ett behagligt sätt kan se planen, spelarna 
samt fjäderbollen.  

I-Shen och Chia-Ming (2009) har analyserat och genomfört ljusmätningar på 
badmintonplaner i Taiwan. De påpekar vikten av att hallarna bör ha en bra 
belysning för badmintonspel. Spelarna ska kunna titta på bollen samtidigt som 
åskådarna ska kunna se vad som händer på planen. Detta medför att kraven på 
belysningen blir väsentliga. Enligt Takashi, Yoshinori och Yoshiro (1999) upplever 
spelare att de får nedsatt syn efter att de har tittat in i en armatur. Detta kan leda 
till att spelaren får försämrade prestationer.  
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Enligt Jui-hung, Yaw-feng och Shu-chen (2010) påverkas reaktionstiden av bollens 
hastighet och planens belysning. Reaktionstiden är kortare om bollen har en hög 
hastighet än om den har en låg hastighet. Detta beror på att atleter har en bra 
koordination mellan muskler och hjärna vilket gör att dessa jobbar snabbare när 
bollen rör sig snabbare. I studien testade de om variationer i belysningsstyrkan på 
tennisplanen påverkade reaktionstiden. Den höga belysningsstyrkan var 55635 lux 
och den låga var 336 lux. Det visade sig att reaktionstiden i höga belysningsstyrkor 
är längre än de är i låga belysningsstyrkor. Detta beror troligtvis på nivån av 
uppmärksamhet som krävs för varje belysningsnivå. Personerna som deltog 
behövde fokusera uppmärksamheten mer under den låga belysningsstyrkan än den 
höga belysningsstyrkan. Detta eftersom när belysningsstyrkan är hög krävs mindre 
uppmärksamhet, vilket påverkar reaktionstiden.  
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3 Metod och genomförande 
3.1 Metod 
I studien ingår observationer, ljusmätningar, intervjuer och enkätundersökningar. 

Observationerna dokumenterades i en observationsmall (se bilaga 1) och hallarna 
fotograferades. Den horisontella belysningsstyrkan mättes. Intervjuguiden som 
användes finns i bilaga 2. Enkätfrågorna (se bilaga 3) utformades till denna studie 
och användes för att samla in data om spelarnas upplevelse i de båda hallarna.  

3.2 Genomförande 
Under studien gjordes observationer i två badmintonhallar i olika delar av Sverige, 
en i Skellefteå och en i Jönköping. Observationerna genomfördes för att få en 
uppfattning om vilken typ av armaturer som används i badmintonhallarna, vilken 
ljuskälla som används, dess färgtemperatur samt färgåtergivning och upplevelsen 
av ljuset på badmintonplanerna. Observationsmallen (se bilaga 1) som användes 
var Percifal (Klarén, Fridell Anter, Arnkil & Matusiak, 2011), exklusive läsprovet 
som finns i originalmallen. Det gjordes även ett tillägg till observationsmallen som 
kallades Teknisk beskrivning och egen reflektion. I denna del beskrevs 
armaturernas utformning, placering, ljuskällornas egenskaper samt upplevelsen av 
ljuset. Observationen genomfördes av författaren till denna studie i samband med 
besöken i de två hallarna. Hallarna fotograferades för att skapa en bättre förståelse 
för hur ljuset upplevdes.  

Ljusmätningar genomfördes på badmintonplanerna i de två hallarna för att ta reda 
på om standarden SS-EN 12193 utgåva 2 följdes. Mätningarna gjordes med en 
luxmätare på golvnivå och 1 meter över golvet. Mätningarna gjordes även för att 
få en förståelse för hur ljust rummet var enligt mätningarna jämfört med hur 
spelarna i hallen visuellt upplevde ljuset. 

De personer som planerade belysningen i respektive badmintonhall intervjuades 
via mailkontakt för att ta reda på om de planerade belysningen efter standarden 
samt vilka faktorer som togs hänsyn till. Intervjuguiden finns på bilaga 2. 

Innan enkätundersökningen genomfördes skapades ett formulär som delades ut 
till spelarna under deras träningstillfälle.  
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3.2.1 Observation 

Två observationer genomfördes, en i Skellefteå och en i Jönköping. 
Observationen i Skellefteå genomfördes den 7/4-14 i Degerbyhallen och i 
Jönköping den 14/4-14 i Racketcentrum. Positionen där observationerna 
genomfördes ifrån var på den kortsida där man kom in i hallen. Observationerna 
genomfördes när belysningen i respektive hall var fullt upptänd och ingen spelade 
på badmintonplanerna. För att dokumentera intrycken från hallarna användes den 
förberedda observationsmallen (se bilaga 1) som fylldes i via en bärbar dator. 
Under observationen användes en systemkamera för att dokumentera hallens 
utformning samt belysning. Dessa foton redigerades så att de motsvarade 
upplevelsen av hallen, hur ljuset upplevdes och armaturernas utseende. Hallens 
storlek mättes upp med en lasermätare, bredd, längd, höjd till tak och höjd till 
armatur mättes. För att tydligt beskriva vilka färger som hallarna hade gjordes en 
matchning mot NCS-färgprover på rummets ytor. Detta gjordes när alla armaturer 
i hallen var tända. 

Badmintonhallens storlek i Skellefteå redovisas i tabell 1 nedan och armaturernas 
höjd visas i figur 1. 
 
Tabell 1. Storlek och mått på badmintonhallen i Skellefteå 

 

 

Hallens storlek och mått, Degerbyhallen Skellefteå 

Längd 33,28 m 

Bredd (vänster sida, sett från utgången) 15,28 m 

Bredd (höger sida, sett från utgången) 16,16 m 

Bredd (hela) 31,44 m 

Höjd till tak 7,84 m 

Höjd till armatur 4,42 m 
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Badmintonhallens storlek i Jönköping redovisas i tabell 2 nedan och armaturernas 
höjd visas i figur 2. 
 
 
Tabell 2. Storlek och mått på badmintonhallen i Jönköping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hallens storlek och mått, Racketcentrum Jönköping 

Längd (vänster sida, sett från utgången) 54,39 m 

Längd (höger sida, sett från utgången) 46,88 m 

Bredd (vänster sida, sett från utgången) 19,12 m 

Bredd (höger sida, sett från utgången) 18,99 m 

Bredd (hela) 38,11 m 

Höjd till tak 10,50 m 

Höjd till armatur 3,35 m 

Figur 1. Armaturernas höjd i Skellefteås badmintonhall samt 
höjden till taket. 

Tak 
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Figur 2. Armaturernas höjd i Jönköpings badmintonhall samt 
höjden till taket. 
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3.2.2 Ljusmätning  

Mätningar av belysningsstyrkan genomfördes i respektive badmintonhall. Dessa 
mätningar gjordes på en badmintonplan i varje hall. Den horisontella 
medelbelysningsstyrkan mättes och jämnheten på planen beräknades. Genom att 
göra detta kunde resultaten från mätningarna jämföras med rekommendationerna i 
standarden SS-EN 12193 utgåva 2. Belysningsstyrkan mättes på golvnivå samt 1 
meter över golvnivå med en luxmätare eftersom standarden inte beskriver vilken 
mäthöjd som bör tillämpas. För att bestämma vilka punkter som skulle mätas samt 
hur långt avståndet mellan dessa skulle vara gjordes en beräkning via formeln: P = 
0,2 x 5 log d som finns i Ljus & Rum (Ljuskultur, 2013). När denna formel var 
beräknad ritades en badmintonplan upp i DIALux, ett program för 
belysningsberäkningar, där punkterna ritades in. När punkterna var bestämda 
gjordes en bild där punkterna visades samt avståndet mellan dessa (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I badmintonhallen mättes dessa punkter upp på planen och markerades med 
tejpbitar så att dessa skulle vara lätta att mäta. En fjärdedel av planen mättes 
eftersom denna del kunde representera övriga delar då belysningen var likadan 
över hela hallen. Detta gäller för båda badmintonhallarna. Figur 4 visar de 
mätpunkter som mättes samt materialet som användes – en tumstock och en 
luxmätare. 

Figur 3. Mätpunkter på badmintonplanen. 
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Med luxmätaren mättes totalt arton punkters horisontella belysningsstyrka både på 
golvnivå och 1 meter över golvet. För att mäta 1 meter över golvet användes en 
tumstock, denna togs bort när mätningen gjordes för att inte skymma ljuset från 
armaturerna. Mätningen gjordes genom att ducka på sidan om luxmätaren för att 
skymma så lite ljus som möjligt från armaturerna och hålla in knappen så att 
resultatet sparades. Därefter skrevs resultatet in i ett förberett dokument i datorn.  
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Mätpunkter. 
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3.2.3 Intervju 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades personerna som hade varit med och 
skapat belysningen i respektive hall via mail. Dessa personer var tänkt att ge 
information om hur hallen planerades och vad de utgick ifrån. Kontakten togs 
med respektive badmintonklubb för att få reda på vem som planerade belysningen 
och därefter skickades intervjufrågorna till den berörda personen.  

Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär vilket innebar att informanterna 
ombads framföra sina åsikter och sina erfarenheter inom ett förbestämt tema. 
Intervjuguiden (se bilaga 2) som användes innehöll mestadels öppna frågor. 
Urvalet gjordes som ett självurval och resulterade i en intervju i Jönköping och en 
i Skellefteå. Detta eftersom expertkunskaper från personen som planerade 
belysningen skulle tas tillvara. Antalet begränsades till en informant i varje stad, 
sammanlagt två personer. Eftersom svaren på intervjufrågorna skickades via mail 
så fanns ett ordagrant underlag att utgå ifrån vid analysen av dessa. 

3.2.4 Enkätundersökning 

För att skapa en förståelse för hur de aktiva spelarna upplever belysningen i de två 
hallarna gjordes en enkätundersökning i respektive badmintonhall. 
Enkätundersökningarna skedde i samband med de olika spelarnas 
träningstillfällen, eftersom de tillfrågade skulle kunna titta på den befintliga 
belysningen och vara adapterade till denna då de svarade på enkäten. Aktiva 
spelare på olika nivåer tillfrågades. Enkätundersökningen genomfördes med fem 
motionärer och fem tävlingsspelare i varje hall, totalt tjugo spelare. Urvalet skedde 
på träningen då gruppen tillfrågades efter fem frivilliga som ville ställa upp i 
enkätundersökningen. Motionärerna och tävlingsspelarna tillfrågades vid skilda 
tillfällen för att fördelningen mellan tävlingsspelare och motionärer skulle bli jämn 
till antalet. Deltagarna fick själva välja om de ville delta i enkätundersökningen och 
fördelningen fem motionärer och fem tävlingsspelare i varje hall uppnåddes. 

I Skellefteå och Jönköping besvarade 10 personer i respektive hall enkäten varav 5 
var tävlingsspelare (A- & B-klass) och 5 var motionärer i respektive hall. I tabell 3 
finns grundinformation om de som besvarat enkäten.  
 

Tabell 3. Grundinformation om badmintonspelarna 

	   Skellefteå	   Jönköping	   Totalt	  
Antal	  deltagare	   10	  st.	   10	  st.	   20	  st.	  
Åldersgrupp	  (median)	   20-‐39	  år	   10-‐19	  år	  &	  	  

20-‐39	  år	  
	  -‐	  

Antal	  år	  personen	  spelat	  badminton	  
(median)	  

14,5	  år	   8	  år	   	  -‐	  

Antal	  timmar	  per	  vecka	  (median)	   5	  h/vecka	   6	  h/vecka	   	  -‐	  	  
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I tabell 4 kan man se svar på enkätfrågorna som handlade om hur väl personerna 
ser, ljuskänslighet, färgseende och om de använder glasögon och kontaktlinser. 
 

Tabell 4. Svar på enkätfrågorna gällande spelarnas syn 

	   Skellefteå	   Jönköping	  
Hade	  synfel	   40	  %	   40	  %	  
Använde	  kontaktlinser	  under	  spel	   0	  %	   0	  %	  
Använde	  glasögon	  under	  spel	   20	  %	   20	  %	  
Var	  ljuskänsliga	   0	  %	   10	  %	  
Bra	  färgseende	   100	  %	   100	  %	  

 

Enkäten (se bilaga 3) delades ut i pappersformat och de tillfrågade svarade på 
dessa på plats i badmintonhallen. När de svarat klart lämnades den ifyllda enkäten 
tillbaka. Enkäten sammanställdes i statistikprogrammet SPSS version 21.  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultat och analys av studiens olika delar i Skellefteå och i 
Jönköping. De delar som redovisas är observation, ljusmätning, intervju och 
enkätundersökning. Först redovisas resultaten från undersökningen i Skellefteå 
och därefter undersökningen i Jönköping. 
  

4.1 Observation 

4.1.1 Observation i Skellefteå 

Den spontana helhetsupplevelsen av hallen i Skellefteå var att det var ett ganska 
luftigt rum som såg uppdelat ut på grund av de tydliga färgskillnaderna mellan 
rummets stora ytor. Rummet var visuellt splittrat men ljust. Stämningen var 
ganska lugn och rofylld trots all den aktivitet som dagligen sker i hallen. Rummet 
var ljust och ljusnivån var behaglig för ögat. Ljusfördelningen i rummet var ganska 
ojämn och i mitten av badmintonplanerna (längs mittlinjen) var det lite mörkare 
än resterande del av planen. Figur 5 visar ljusfördelningen i hallen. 

 

 Figur 5. Ljusfördelningen i Skellefteås badmintonhall.  
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Ovandelen av hallen var mörkare än underdelen av hallen. Ovanför armaturhöjd 
(på väggen och taket) var det mörkare eftersom armaturerna endast hade direkt 
ljus, det vill säga endast belyste golvet. På väggen under armaturerna så var det 
ljusare, speciellt väggen längst in i hallen eftersom en hel rad av armatur var 
placerad tätt intill väggen. På väggen ser man armaturernas ljusfördelning tydligt, 
de är bredstrålande så på golvet blev ljuset relativt jämt fördelat. Även mellan 
planerna var det ljusare, vilket är direkt under armaturerna. Figur 6 visar 
armaturernas ljusfördelning på väggen.  

 

 

 Figur 6. Ljusfördelning på väggen i Skellefteås badmintonhall.  
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Armaturerna som fanns i hallen var lysrörsarmaturer med bländskydd och 2 x 35 
W T5 lysrör med elektroniskt förkopplingsdon för ett flimmerfritt ljus. Lysrören 
hade färgåtergivning Ra 90 och färgtemperaturen 4200 Kelvin. Armaturerna var 
placerade mitt emellan planerna längs med hela långsidan av planen med totalt 18 
stycken armaturer vid en badmintonplan. Figur 7 visar en schematisk plan av 
badmintonplanerna i Skellefteås hall och armaturernas placering mellan planerna.  
 

 

 

 

 
Det fanns inga tydliga skuggor i hallen, endast under bänkarna längs väggarna 
fanns skuggor samt någon enstaka högt upp på väggarna. Skuggorna var 
mörkgrå/blå under bänkarna samt mörkbeige på väggarna. Ljuset var jämnt 
fördelat och inga störande skuggor fanns. I hallen fanns endast ett litet fönster på 
en dörr samt i halva hallen fanns små takfönster vilket inte gav några ljusfläckar.  

Figur 7. Badmintonplanerna i Skellefteås hall och armaturernas 
placering mellan planerna. 
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Det fanns en del reflexer och blänk i hallen exempelvis på väggen under 
armaturerna samt på reflektorerna i armaturerna. De reflexer och blänk som fanns 
på väggen syntes bara lite eftersom ytorna i rummet var matta och blänk syntes 
mest i armaturernas reflektorer. När man gick runt i rummet förändrades inte 
detta eftersom ytornas blankhet var densamma och skapade endast en antydan till 
blänk. Inga ytor var bländande men väggen (kortsidan) längst in i hallen med 
armaturerna tätt intill upplevdes väldigt ljus och var på gränsen till bländande. 
Armaturerna bländade i vissa vinklar, oftast om man var nära dessa och tittade 
uppåt, vilket man väldigt ofta gör när man spelar badminton. De armaturer som 
saknade bländskydd (raster), som antingen hade gått sönder eller ramlat ned, 
bländade mer än de armaturer som hade bländskydd. När man rörde sig i rummet 
ändrades bländningen när man närmade sig armaturerna. Även armaturer som var 
en bit bort kunde blända, speciellt om man ändrade blickriktningen uppåt. Figur 8 
visar armaturernas utformning, en trasig armatur samt gamla armaturer som var 
släckta och figur 9 visar bländskydden som användes i hallen. 

Figur 8. Armaturerna i 
badmintonhallen.  

Figur 9. Bländskydden som 
används på armaturerna. 
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Ljusets färg var enhetligt i hela hallen. Rummet var varmt med en ”ren” ljusfärg. 
Färgerna i rummet gjorde att rummet framträdde som varmt men ljuset var kallt. 
Det fanns en viss skillnad mellan hur ljuset på den beigea väggen (varmt) var och 
den mörkgröna väggen (kallt). Färgsättningen i hallen var varierad med en 
blandning av varma och kalla färger. I rummet fanns det gröna och beigea väggar, 
taket var beige och badmintonplanerna hade två nyanser av blå (en för planen och 
en mellan planerna). Den beigea väggen påverkades av ljusfärgen i hallen som var 
kall vilket gjorde att väggens ytfärg framträdde som kallare istället för mer 
rosa/beige. Draperiet som skiljde hallens två ”delar” åt var en mörkgrön plastväv. 
Det fanns tydliga kontraster mellan ytfärgerna i hallen. På väggarna fanns två olika 
färger, beige och mörkgrön. Och även mellan vägg och golv fanns kontraster, 
mörkgrön och blå. I tabell 5 finns en matchning av hallens ytfärger mot NCS-
färgprover.  
 

Tabell 5. Hallens ytfärger, badmintonhallen i Skellefteå 

Hallens	  ytfärger,	  Degerbyhallen	  Skellefteå	   	   	  

	   Färg	   NCS	  
Vägg	  (lågt)	   Grön	   5040-‐G	  

Vägg	  (högt)	   Beige/rosa	   1020-‐Y40R	  

Tak	   Beige/rosa	   1020-‐Y40R	  

Takplattor	  (ljudisolering)	   Ljusgrå/blåaktig	   	  -‐	  	  
List	  vid	  golv	   Grå	   3500	  

Golv	  (banor)	   Blå	   4020-‐B10G	  
Golv	  (mellan	  banor)	   Ljusblå/gråaktig	   3005-‐B80G	  
Linjer	   Vit	   0500	  

Nät	   Svart	   8502-‐Y	  

Nätstolpar	   Vit	   0502-‐Y	  
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Övriga byggnadsdelar som exempelvis fönstren var av glas med en vit ram, dörren 
var aluminiumgrå, listerna var grå och det fanns reklamskyltar som bland annat var 
vita och blå. Figur 10 visar hallens två delar som skiljs åt av ett draperi. 
 

 

 

Ljuset i rummet hjälpte till med att framhäva formen på föremålen genom att det 
bildades skuggor på exempelvis bänkarna och pelarna. Men rummet belystes inte i 
de övre delarna exempelvis taket vilket gjorde det svårare att uppfatta formerna i 
taket. Ljuset i rummet bidrog till att människors ansiktsfärg framhävdes på ett 
naturligt sätt och det gick att urskilja människors ansiktsuttryck. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Avskiljande draperi.  
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4.1.2 Observation i Jönköping 

Den spontana helhetsupplevelsen av rummet var ganska dystert och ”murrigt”. 
Stämningen var lugn men rummet var ganska rörigt med många olika ytfärger. 
Rummet var ganska mörkt i sin helhet men med mycket ljus kring armaturerna. 
Det var mörkare just under armaturerna, alltså på sidan av/mellan 
badmintonplanerna och ljusare precis framför armaturerna på 
badmintonplanernas golv samt på draperierna precis intill armaturerna. Det var 
mörkare vid taket eftersom det var längre ifrån armaturerna än vad golvet var. 
Ljuset var relativt jämt fördelat i rummet med undantag från ovanstående ställen. 
Ingen tydlig riktning på rummets ljus syns. Armaturerna var riktade mot varandra 
och vertikalt mot golvet vilket gjorde att ljuset spreds i rummet. Figur 11 visar att 
armaturerna är vertikalt riktade rakt mot varandra. 
 

 
 

 
Armaturerna som fanns i hallen var lysrörsarmaturer med bländskydd och 2 x 58 
W T8 lysrör. Lysrören hade färgåtergivning Ra 80 och färgtemperaturen 4000 
Kelvin. Armaturerna var placerade mitt emellan planerna längs med hela långsidan 
av planen (började 0,5 m från väggen), med totalt 22 stycken armaturer vid en 
badmintonplan. Figur 12 visar en schematisk plan av badmintonplanerna i 
Jönköpings hall och armaturernas placering mellan planerna. 

Figur 11. Armaturernas placering och riktning. 



Resultat och analys 

25 

 
 

 
 
Bakom armaturerna som var längs kortsidan av hallen bildades en skugga av själva 
armaturerna eftersom de var riktade mot varandra. Även i taket bildades skuggor 
av stålkonstruktionerna som fanns där. Skuggornas färger på väggen var 
grönaktiga/grå och i taket var de grå. Eftersom ljuset var ganska jämnt fördelat i 
rummet så fanns det inga ljusfläckar. 

Figur 12. Badmintonplanerna i Jönköpings hall och armaturernas 
placering mellan planerna. 
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Det fanns blänk/reflexer över stora delar av golvet, speciellt på badmintonplanen 
och det fanns även på draperierna, på väggen samt mellan hallens två delar. När 
man stod på badmintonplanen och tittade rakt ned fanns det inte blänk men 
tittade man längre bort på en annan plan så fanns blänket. Samma gällde om man 
stod rakt framför draperiet så fanns det inte blänk men om man tittade på det från 
sidan så fanns blänket. Blänket i rummet varierade och syntes olika mycket 
beroende på från vilken vinkel man betraktade ytorna i rummet. Ytorna som det 
skapades blänk i var ganska glansiga/ej matta. Alla armaturerna vid planerna var 
bländande speciellt om betraktaren stod på hallens kortsida så att armaturerna var 
horisontellt riktade mot betraktaren. Detta innebar att ljuskällorna lyste rakt mot 
betraktarens ögon och uppfattades då som väldigt ljusa mot omgivningen. Detta 
är samma sak som inträffar om man står under en armatur och kikar rakt upp i 
den. I vissa vinklar kunde även blänket i golvet uppfattas som bländande, då 
kontrasterna blev för stora. När blicken riktades mot hallens långsida så minskade 
bländningen eftersom armaturerna hamnade på sidan om istället för rakt emot 
betraktaren. Även om betraktaren stod nära en armatur så minskade bländningen 
tack vare armaturens avskärmningsvinkel samt bländskyddet som hade sina raster 
vertikalt, så om blicken riktades på en armatur längs med den så skyddade rastret 
från bländning. Bländning var ett stort problem i denna hall eftersom ljuskällorna 
exponerades mycket. Bländningen var mest påtaglig då man kom från ingången 
och skulle gå till en badmintonplan. Man bländades mindre när man skulle spela, 
så länge man tittade mot motståndaren eftersom man då hade armaturerna på 
sidan om sig och de vertikala rasterna skyddade mot bländningen. Men tittade 
man åt sidan när man spelade så fanns risken att man blev bländad. Figur 13 visar 
bländningen som uppstår när man går in i badmintonhallen. Figur 14 visar trasiga 
bländskydd som fanns i hallen. 
 

 
 Figur 13. Armaturerna i Jönköpings badmintonhall. 
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Ljusfärgen varierade lite i rummet, på vissa ställen var det en varmare ljusfärg än 
på andra ställen. I det stora hela var ljuset i rummet varmt men lite kallare på 
väggarna än på badmintonplanen. Rummet hade en varierad färgsättning med 
olika väggfärg på alla rummets väggar, röd, grön, grå och gråvit. Ytfärgerna 
passade inte ihop. Draperiet som skiljde hallens två ”delar” åt var av ett grått tjock 
plastmaterial. Rummets ytfärger var kalla förutom den röda färgen på en av 
kortsidorna. Mellan golvfärgen grön och väggfärgen röd fanns en tydlig 
färgkontrast. I tabell 6 finns en matchning av hallens ytfärger mot NCS-
färgprover.  

Tabell 6. Hallens ytfärger, badmintonhallen i Jönköping 

Hallens	  ytfärger,	  Racketcentrum	  Jönköping	   	   	  
	   Färg	   NCS	  
Vägg	  (bakom	  banor	  till	  höger	  i	  hallen)	   Militärgrön	   6020-‐G10Y	  
Vägg	  (kortsida	  längst	  bort	  i	  hallen)	   Röd	   4050-‐Y80R	  

Vägg	  (kortsida	  närmast	  utgången)	   Vitgrå	   1000	  

Vägg	  (draperi	  långsidan	  till	  vänster	  i	  hallen)	   Högt:	  Grå	  	   3502-‐Y	  

	   Lågt:	  Mörkgrön	   6020-‐
B90G	  

Avdelning	  mellan	  de	  två	  sidorna	  (draperiet)	   Grå	   3502-‐Y	  
Tak	   Metall/grått	   	  -‐	  

List	  vid	  golv	   Grå	   2000	  

Golv	  (banor)	   Grön	   3060-‐G20Y	  
Golv	  (mellan	  banor)	   Grönblå	   4040-‐

B90G	  
Linjer	   Vit	   0502-‐Y	  

Nät	   Svart	   8502-‐Y	  
Nätstolpar	   Vit	   0500	  

Figur 14. Trasiga bländskydd i Jönköping. 
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Övriga byggnadsdelar som exempelvis listerna var grå, dörrarna var brun/furu och 
beige/gul och det fanns reklamskyltar som bland annat var vita och svarta. Den 
vitgråa väggen påverkades av ljusfärgen som var 4000 Kelvin vilket gjorde att den 
framträdde som kall. Figur 15 visar hallens två delar som skiljs åt i den övre delen 
av rummet av ett grått draperi. 

 
 

 
Ljuset gjorde att föremålen i rummet fick synliga former med hjälp av skuggor och 
olika ljusnivåer. Människors ansiktsfärg framträdde som relativt naturlig men lite 
förvanskad då färgen i ansiktet var ganska blek. Det gick även att se vilket 
ansiktsuttryck människorna hade trots långa avstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Avskiljande draperi. 
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4.2 Ljusmätning 
I belysningsstandarden SS-EN 12193 utgåva 2 finns rekommendationer för 
medelbelysningsstyrkan där klass 2 motsvarar medelhög nivå på tävlingar, 
regionala och lokala klubbtävlingar samt träning på hög nivå. Där medräknas även 
åskådare som betraktar planen från ett medellångt avstånd. I Klass 2 är den 
horisontella medelbelysningsstyrkan 500 lux och jämnheten bör vara 0,7. 
Mäthöjden är ej angiven. Både hallen i Skellefteå i Jönköping motsvarar klass 2.  

Mätningsresultaten för den horisontella belysningsstyrkan i Skellefteå kan ses 
tabell 7. 
 

Tabell 7. Belysningsstyrkor i Skellefteå 

Skellefteå	   Bana	  1	   	  
Mätpunkter	   Belysningsstyrka,	  golv	  (lux)	   Belysningsstyrka,	  1	  m	  (lux)	  

1	   338	   419	  
2	   406	   494	  
3	   446	   531	  
4	   454	   564	  
5	   454	   587	  
6	   469	   528	  
7	   394	   319	  
8	   454	   364	  
9	   494	   459	  
10	   522	   453	  
11	   522	   493	  
12	   533	   437	  
13	   396	   244	  
14	   462	   318	  
15	   500	   329	  
16	   529	   378	  
17	   531	   400	  
18	   537	   312	  

	   	   	  
	   Medelbelysningsstyrka,	  

golv	  (lux)	  
Medelbelysningsstyrka,	  	  
1	  m	  (lux)	  

	   469	   424	  
	   	   	  
	   Belysningsstyrkans	  

jämnhet,	  golv	  
Belysningsstyrkans	  
jämnhet,	  1	  m	  

	   0,72	   0,58	  
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Mätningsresultaten för den horisontella belysningsstyrkan i Jönköping kan ses 
tabell 8. 
 

Tabell 8. Belysningsstyrkor i Jönköping 

Jönköping	   Bana	  11	   	  

Mätpunkter	   Belysningsstyrka,	  golv	  (lux)	   Belysningsstyrka,	  1	  m	  (lux)	  
1	   307	   371	  
2	   322	   377	  
3	   330	   397	  
4	   337	   434	  
5	   350	   435	  
6	   355	   380	  
7	   388	   410	  
8	   399	   423	  
9	   415	   433	  
10	   433	   485	  
11	   451	   504	  
12	   436	   425	  
13	   424	   424	  
14	   427	   431	  
15	   450	   435	  
16	   489	   492	  
17	   504	   512	  
18	   501	   448	  

	   	   	  
	   Medelbelysningsstyrka,	  

golv	  (lux)	  
Medelbelysningsstyrka,	  	  

1	  m	  (lux)	  
	   407	   434	  
	   	   	  
	   Belysningsstyrkans	  

jämnhet,	  golv	  
Belysningsstyrkans	  

jämnhet,	  1	  m	  
	   0,75	   0,85	  
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I Skellefteå var den horisontella medelbelysningsstyrkan på golvet 469 lux och 1 
meter över golvet 424 lux, med en jämnhet på 0,72 på golvet och 1 meter över 
golvet 0,58. I Jönköping var den horisontella medelbelysningsstyrkan på golvet 
407 lux och 1 meter över golvet 434 lux, med en jämnhet på 0,75 på golvet och 1 
meter över golvet 0,85. Skillnaden i jämnhet mellan dessa beror på att armaturerna 
i Skellefteå är riktade mot golvet och ger därför mindre spridning ju högre upp 
mätningen genomförs, vilket resulterar i större skillnader mellan mätpunkterna ju 
högre upp armaturerna är placerade. Medan Jönköpings armaturer som var riktade 
mot varandra fick en jämnare spridning ju högre upp mätningen genomfördes på, 
ända upp till armaturernas nivå. En påverkande faktor till att den horisontella 
medelbelysningsstyrkan var högre på golvet i Skellefteå (469 lux) än i Jönköping 
(407 lux) och högre i Jönköping (434 lux) 1 meter över golvet än den var i 
Skellefteå (424 lux) var hur armaturerna var riktade i respektive badmintonhall. I 
Skellefteå var armaturerna riktade horisontellt och i Jönköping var de riktade 
vertikalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Resultat och analys 

32 

4.3 Intervju 
De två personerna som intervjuades var i Skellefteå en f.d. VD och ägare för 
Nordic Light Group AB och i Jönköping VD:n för badmintonhallen 
Racketcentrum (som VD sedan år 1997 har personen ansvar för anläggningens 
ekonomi, drift, personal och utveckling).  

Belysningen i badmintonhallen i Skellefteå planerades år 2008 jämfört med 
belysningen i Jönköpings badmintonhall som planerades år 1980. Personerna har 
olika bakgrund men båda fick i uppgift att planera den nya belysningen i 
respektive hall. Belysningsbytet i Skellefteå skedde på grund av att armaturerna 
som fanns där föll sönder och hade ett energibehov på cirka 30 % mer än den nya 
belysningen med T5 lysrör. Den f.d. VD:n för Nordic Light planerade belysningen 
med hjälp av en utbildad ingenjör från Ljushögskolan i Haparanda. I Jönköping 
planerades den nya belysningen av VD:n tillsammans med badmintonklubben, 
delar ur styrelsen samt ledare.  

Ingen av de som planerade belysningen utgick ifrån belysningsstandarden SS-EN 
12193 utgåva 2 (standard för Ljus och belysning - Sportbelysning). I Skellefteå 
utgick de istället ifrån standard för offentlig miljö då infästningsanordningen inte 
gick att ändra på eftersom badmintonklubben endast hyr badmintonhallen och 
inte äger den samt även sponsring var inblandat. I Jönköping utgick de istället 
ifrån vad som då ansågs vara mest optimalt för badminton i Racketcentrum. De 
kom fram till detta genom att genomföra en utvärdering med spelare i klubben 
som då tyckte att den nuvarande belysningen var det bästa alternativet av de som 
fanns tillgängliga. De ansåg att det bästa ur anläggningens totala synvinkel var att 
ha lågenergibelysning i taket. Detta gäller de övriga ytorna i anläggningen också, 
det vill säga exempelvis tennishallen och squashhallen. Denna belysning valdes för 
att skapa möjligheter för åskådarläktare och andra aktiviteter samt att driften blev 
billigare enligt deras beräkningar. 

I båda hallarna togs hänsyn till bländningsrisken samt belysningsstyrkan på 
badmintonplanen när belysningen planerades. I Skellefteå är armaturerna 
placerade där de är eftersom lokalens utformning begränsar valmöjligheterna och i 
Jönköping är placeringen gjord efter det som ansågs gynna badmintonspelet. När 
belysningen planerades i Skellefteå så togs ett snitt av spelarnas varierande åldrar 
och nivåer för att belysningen skulle passa alla och i Jönköping så är belysningen 
främst anpassad för tävlings- och elitspelare. 
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4.4 Enkätundersökning 
De som hade synfel var antingen närsynt, hade brytningsfel eller var 
åldersrelaterat. I figur 16 och figur 17 redovisas svar på enkätfrågan som handlade 
om personens upplevelse av bländningen av armaturerna i respektive 
badmintonhall. 

 
 
 

 

 
 

 

0% 
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0% 
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Figur 16. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågan om 
de upplever bländning av armaturerna i badmintonhallen i 
Skellefteå.  

Figur 17. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågan om 
de upplever bländning av armaturerna i badmintonhallen i 
Jönköping.  
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I tabell 9 och tabell 10 redovisas svar på enkätfrågorna som handlade om 
upplevelsen av ljuset i hallarna.  
 

Tabell 9. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågan om hur 
ljus de upplevde badmintonhallen i Skellefteå och Jönköping 

 

Tabell 10. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågan om hur 
mörk de upplevde badmintonhallen i Skellefteå och Jönköping 

 

I tabell 11 redovisas svar på enkätfrågan som handlade om vad personen ansåg 
om armaturernas utformning med hänsyn till dess funktionalitet 

Tabell 11. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågan om vad 
de ansåg om armaturernas utformning med hänsyn till dess 
funktionalitet i badmintonhallen i Skellefteå och Jönköping 

	   För	  
ljus	  

Ljus	   Ganska	  
ljus	  

Lite	  
för	  
ljus	  

Lagom	   Ej	  svar	  

Hur	  ljus	  upplevdes	  
hallen	  i	  Skellefteå	  

0	  %	   20	  %	   20	  %	   10	  %	   50	  %	   0	  %	  

Hur	  ljus	  upplevdes	  
hallen	  i	  Jönköping	  

0	  %	   10	  %	   20	  %	   0	  %	   60	  %	   10	  %	  

	   För	  
mörk	  

Mörk	   Ganska	  
mörk	  

Lite	  
för	  
mörk	  

Lagom	   Ej	  svar	  

Hur	  mörk	  upplevdes	  
hallen	  i	  Skellefteå	  

0	  %	   0	  %	   0	  %	   10	  %	   80	  %	   10	  %	  

Hur	  mörk	  upplevdes	  
hallen	  i	  Jönköping	  

0	  %	   0	  %	   0	  %	   40	  %	   50	  %	   10	  %	  

	   Mycket	  
dålig	  

Dålig	   Sådär	   Bra	   Mycket	  
bra	  

Vad	  ansågs	  om	  
armaturernas	  utformning	  
med	  hänsyn	  till	  hur	  
funktionell	  armaturen	  var,	  
Skellefteå	  

0	  %	   0	  %	   60	  %	   30	  %	   10	  %	  

Vad	  ansågs	  om	  
armaturernas	  utformning	  
med	  hänsyn	  till	  hur	  
funktionell	  armaturen	  var,	  
Jönköping	  

0	  %	   10	  %	   20	  %	   30	  %	   40	  %	  
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I tabell 12 redovisas svar på enkätfrågorna som handlade om hur väl personen 
ansåg att färgerna på planen syntes samt hur väl motståndaren och fjäderbollen 
syntes under spel. 
 

Tabell 12. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågorna om 
hur väl de upplevde att de såg färgerna på planen, hur väl de såg 
fjäderbollen samt motståndaren under spel i badmintonhallen i 
Skellefteå och Jönköping 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   Mycket	  
dåligt	  

Dåligt	   Sådär	   Bra	   Mycket	  
bra	  

Ej	  svar	  

Hur	  väl	  ansågs	  att	  
färgerna	  på	  planen	  
syntes,	  Skellefteå	  

0	  %	   0	  %	   20	  %	   60	  %	   20	  %	   0	  %	  

Hur	  väl	  ansågs	  att	  
färgerna	  på	  planen	  
syntes,	  Jönköping	  

0	  %	   0	  %	   10	  %	   40	  %	   50	  %	   0	  %	  

	   	   	   	   	   	   	  
Hur	  väl	  ansågs	  att	  
fjäderbollen	  syntes	  
under	  spel,	  Skellefteå	  

0	  %	   0	  %	   20	  %	   70	  %	   0	  %	   10	  %	  

Hur	  väl	  ansågs	  att	  
fjäderbollen	  syntes	  
under	  spel,	  Jönköping	  

0	  %	   0	  %	   0	  %	   40	  %	   50	  %	   10	  %	  

	   	   	   	   	   	   	  
Hur	  väl	  ansågs	  att	  
motståndaren	  syntes	  
under	  spel,	  Skellefteå	  

0	  %	   0	  %	   10	  %	   40	  %	   50	  %	   0	  %	  

Hur	  väl	  ansågs	  att	  
motståndaren	  syntes	  
under	  spel,	  Jönköping	  

0	  %	   0	  %	   10	  %	   40	  %	   50	  %	   0	  %	  
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I tabell 13 redovisas svar på enkätfrågan som handlade om vad personen ansåg 
om armaturernas placering vid badmintonplanerna. 

Tabell 13. Tävlingsspelares och motionärers svar på frågan om vad 
de ansåg om armaturernas placering vid badmintonplanerna i 
Skellefteå och Jönköping 

 

På frågan hur ljus spelaren upplever hallen så förekom ett bortfall och på frågan 
hur mörk de upplever hallen förekom två bortfall. Gällande frågan hur väl de 
ansåg att de ser fjäderbollen under spel förekom två bortfall. 

Figur 18 och figur 19 redovisas svarens fördelning för respektive badmintonhall 
gällande frågan om personen upplever bländning av armaturerna i hallen. 
Staplarna representerar deltagarnas svar och hur många som valde respektive 
alternativ. Kurvorna nedan är uppdelade en för varje badmintonhall. I Skellefteå 
ger svaren en svag positiv skevhet och i Jönköping ger svaren en positiv skevhet 
jämfört med en normalfördelningskurva som har en helt symmetrisk klockform. 
Detta innebär att de som svarade tyckte att armaturerna bländade väldigt lite. 
Utifrån staplarna framkommer det att fler personer i badmintonhallen i Skellefteå 
upplever att armaturerna bländar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	   Mycket	  
dålig	  

Dålig	   Sådär	   Bra	   Mycket	  
bra	  

Vad	  ansågs	  om	  
armaturernas	  placering	  vid	  
badmintonplanerna,	  
Skellefteå	  

0	  %	   10	  %	   20	  %	   50	  %	   20	  %	  

Vad	  ansågs	  om	  
armaturernas	  placering	  vid	  
badmintonplanerna,	  
Jönköping	  

0	  %	   0	  %	   20	  %	   30	  %	   50	  %	  
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I tabell 14 redovisas signifikansnivån av enkätfrågornas faktorer. I tabellen redovisas 
endast de faktorer som har en stark signifikans. Om sambandet är så högt att det inte 
kan berott på slumpen så är det signifikant. Sannolikhetsvärdet bör vara mellan 0,01, 
0,05 samt 0,001 uttryckt i procent 1 %, 5 % samt 0,1 %. Om värdet är lägre så är det 
också signifikant, dvs. om värdet ligger mellan 0 – 0,001, uttryckt i procent 0 % – 0,1 
%.  
 
  

Figur 18. Svarsfördelning för 
om personen upplever 
bländning av armaturerna i 
Skellefteå. 

Figur 19. Svarsfördelning för 
om personen upplever 
bländning av armaturerna i 
Jönköping. 
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N = 18-20 (personer som 
svarat på frågorna) 
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Vilken badmintonhall det är Sig. 
(2-t) 

,018       ,004     

Nivån på spelaren Sig. 
(2-t) 

            ,019 

Användning av glasögon när 
personen spelar badminton 

Sig. 
(2-t) 

          ,028   

Om personen upplever 
bländning av armaturerna i 
hallen 

Sig. 
(2-t) 

  ,003 ,000 ,003 ,005     

Upplevelse av hallen, ljus Sig. 
(2-t) 

,003    
 

       

Vad personen anser om 
armaturernas utformning med 
hänsyn till hur funktionell 
armaturen är 

Sig. 
(2-t) 

,000 ,027   ,000 ,007 ,006 ,000 

Hur väl personen anser att 
färgerna på planen syns 

Sig. 
(2-t) 

,003 ,013 ,000   ,001 ,000 ,000 

Hur väl personen anser att 
fjäderbollen syns under spel 

Sig. 
(2-t) 

,005   ,007 ,001   ,001 ,001 

Hur väl personen anser att 
motståndaren syns under spel 

Sig. 
(2-t) 

    ,006 ,000 ,001   ,001 

Vad personen anser om 
armaturernas placering vid 
badmintonplanerna 

Sig. 
(2-t) 

    ,000 ,000 ,001 ,001   

Tabell 14. Signifikans 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Om spelarna upplever bländning av armaturerna beror på vilken av hallarna de 
befann sig i, hur många timmar i veckan de spelade badminton, hur ljus de 
upplevde hallen, vad personen ansåg om armaturernas utformning utifrån dess 
funktionalitet, hur väl de såg fjäderbollen och färgerna på planen (se tabell 14). 

Hur väl spelarna ansåg att de såg fjäderbollen under spel berodde på vilken hall de 
befann sig i (se tabell 14). Spelarna i Jönköping ansåg att de såg fjäderbollen bättre 
än spelarna i Skellefteå. Det var ingen i studien som använde kontaktlinser när de 
spelade badminton men vissa med synfel använde glasögon vilket påverkade hur 
väl de ansåg att de såg motståndaren på planen. Alla personer som deltog hade bra 
färgseende.  

Hur ljus personerna upplevde att hallen var hade ett samband med hur väl de 
ansåg att de såg färgerna på planen (se tabell 14). Vad personerna ansåg om 
armaturernas utformning med hänsyn till armaturernas funktionalitet hade ett 
samband med hur ljus hallen var, bländningen och hur väl fjäderbollen samt 
motståndaren syntes (se tabell 14).  

Armaturernas placering har ett samband med hur väl motståndaren syns samt 
armaturernas funktionalitet (se tabell 14). 

På frågan vilka andra faktorer gällande belysningen som de ansåg påverkade spelet 
i Skellefteå så svarade en person att armaturerna bländar ibland. En äldre spelare 
påpekade att mer ljus skulle behövas i hallen för att hinna se de snabba smasharna 
under spelet. Det påpekades även att armaturernas bländskydd, väggarnas färg 
samt ljusfärgen i hallen var viktigt. På frågan vad de skulle vilja förändra i 
badmintonhallen gällande belysningen så svarade en person att armaturerna 
bländar så de borde monteras annorlunda än de gjort i dagsläget exempelvis flyttas 
högre upp. En annan svarade fler armaturer med lägre ljusstyrka och bättre 
bländskydd. Det önskades att de gamla armaturerna som hänger kvar i hallen 
skulle plockas ned eftersom dessa ej används. Ett annat förslag var att montera 
dubbelt så många armaturer längst bak på badmintonplanen för att enklare kunna 
uppfatta fjäderbollen. 

På frågan vilka andra faktorer gällande belysningen som de anser påverkar spelet i 
Jönköping så svarade en spelare att vissa badmintonplaner har bättre ljus än vad 
andra har, bländskyddets kvalitet och armaturernas skick varierar. En annan viktig 
faktor var väggfärgen samt takfärgen, om det är exempelvis vitt så reflekterar det 
ljuset. I Jönköping vill spelarna att trasiga ljuskällor ska bytas ut snabbare och även 
åtgärda så att armaturerna inte bländar. En spelare vill att ljuset i hallen ska vara 
vitare, hellre med en blå nyans än en gul. Flera spelare upplevde att hallen är bra 
som den är i dagsläget. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultatet och de använda metoderna. Därefter 
presenteras slutsatserna och rekommendationerna till framtida studier. Resultaten 
diskuteras relativt i relation till tidigare forskning samt gällande krav och 
rekommendationer. Hur de valda metoderna kan ha påverkat resultat och ifall 
valet av metoder var optimalt diskuteras därefter. Under avsnittet slutsatser 
presenteras de slutsatser som kunnat dras ifrån denna studie. 
Rekommendationerna ska bidra med förslag till vad som behövs undersökas 
ytterligare i framtida studier.  

Syftet är att öka förståelsen för vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 
planering av ny belysning i badmintonhallar. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Observation 

Enligt Sport England (2005) så ska belysningen planeras så att åskådare lätt kan se 
fjäderbollen samt spelarna. Detta gick att se i Jönköping där ljuset var jämnt 
fördelat i hallen. I Skellefteå var det svårare att se fjäderbollen om man var 
åskådare. Att använda även indirekt ljus skulle bidra till att fjäderbollen blev bättre 
belyst. Detta rekommenderar även Sport England (2012), hela området där 
badminton utövas ska vara belyst, även taket. Rummet i Skellefteå belyses inte i de 
övre delarna vilket gör det svårare att uppfatta fjäderbollen då denna rör sig 
snabbt genom luften. Det är även viktigt att motståndaren och fjäderbollen tydligt 
syns för spelaren då planen är 13,4 m lång. 

Sport England (2012) nämner att det bör finnas tre stycken armaturer på var sida 
om badmintonplanen för att skapa en bra jämnhet över hela planen. I de 
undersökta hallarna i Skellefteå och i Jönköping är armaturerna placerade vid sidan 
om planen. Ljuskällorna i armaturerna är lysrör som har en färgåtergivning på Ra 
80-90. Armaturernas placering mellan badmintonplanerna bidrar till att minska 
bländningen då armaturer som är placerade rakt ovanför planen bländar spelaren.  

Det finns få skuggor i hallen vilket är bra eftersom sådana kan störa spelet. 
Skuggor på planen undviks då spelaren blir belyst från flera vinklar vilket gör att 
skuggorna slår ut varandra. 

Väggen i badmintonhallarna har två olika färger vilket gör att det blir onödigt 
stora kontraster i synfältet. Det som är bra är att kontrasterna mellan vägg och 
golv samt mellan planen och övrig golvyta är tydliga. Kontrasten mellan planens 
ytfärg och den övriga golvytan gör det lättare för spelare att urskilja planens 
gränser.  
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I Jönköpings hall är bländningen ett större problem än det är i Skellefteå, 
beroende på armaturernas riktning. Det är tillräckligt ljust på planerna i hallen men 
bländningen bidrar till en sämre synkomfort. När man spelar badminton i 
Jönköpings hall bländar inte belysningen så ofta men när man går mot 
badmintonplanerna från utgången så blir kontrasten mellan belysningen och 
omgivningen stor. Eftersom ljuskällorna exponeras mycket är även risken för 
bländning stor. Enligt Takashi, Yoshinori och Yoshiro (1999) så får spelare en 
försämrad prestationsförmåga när de har tittat in i en armatur. Därför krävs det att 
armaturerna är väl anpassade för badmintonspel. De flesta bländskydden i hallarna 
är trasiga, vissa raster är böjda, vissa armaturer saknar lysrör eller så är dessa 
trasiga.  

I Jönköpings badmintonhall finns det skuggor som bildas av att armaturerna är 
riktade så att de lyser mot varandra. Dessa skuggor finns längs väggarna och kan 
upplevas som störande då de skapar ljushetskontraster. 

Ytfärgerna i Jönköping skulle vara mer sammanhållna om den röda väggfärgen, 
som finns på kortsidan av hallen, byttes ut till en av de övriga väggfärgerna.  

5.1.2 Ljusmätning 

Ingen av de undersökta hallarna motsvarar standarden SS-EN 12193 utgåva 2:s 
rekommendationer för den horisontella medelbelysningsstyrkan (500 lux) varken 
på golvet eller 1 meter över golvet men de är relativt nära. Endast jämnheten 1 
meter över golvet i Skellefteå är lägre än vad rekommendationerna i standarden är 
(0,7), övriga motsvarar standardens rekommendationer. 

En anledning till att den horisontella belysningsstyrkan i de två hallarna skiljer sig 
från varandra är att armaturerna är riktade på olika sätt. Det som gör att det är 
ljusare på golvet än 1 meter över golvet i Skellefteå är armaturens spridningsvinkel. 
Den är bred med ett direkt ljus och inget indirekt ljus som belyser taket. Därför är 
belysningsstyrkan lägre 1 meter över golvet. I Jönköping är armaturens 
spridningsvinkel bred och eftersom armaturerna är riktade vertikalt så blir en stor 
yta belyst, både golv och tak. Detta medför att den horisontella 
medelbelysningsstyrkan blir jämnare mellan golvet och 1 meter över golvet än vad 
den är i Skellefteå.  

Eftersom det är ganska stora skillnader mellan belysningsstyrkan i de olika 
mätpunkterna 1 meter över golvet i Skellefteå så blir jämnheten lägre. Jämnheten 
över hela badmintonplanen blir lägre eftersom centrum av planen har lägre 
horisontell belysningsstyrka än övriga delar av planen. 
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5.1.3 Intervju 

Vid planeringen av belysningen i de båda badmintonhallarna togs hänsyn till 
bländningsrisken, belysningsstyrkan på badmintonplanerna, armaturernas 
placering samt spelarnas åldrar och nivåer. Ingen av de som planerade belysningen 
utgick ifrån standarden SS-EN 12193 utgåva 2. Av de två som planerade 
respektive hall var ingen ljusdesigner. En var f.d. VD för Nordic Light vilket är ett 
företag som arbetar med belysning, mestadels armaturer. Den andra personen 
arbetade som VD för badmintonhallen Racketcentrum. Enligt Holmberg och 
Pertola (2011) så är det viktigt att en kunnig person planerar belysningen för att 
skapa en god allmän ljusmiljö som är funktionell, trivsam och hälsosam för 
brukaren. Detta togs hänsyn till i Skellefteå då två kunniga personer planerade 
belysningen i badmintonhallen.  

De som planerade hallarna utgick ifrån viktiga tidigare nämnda faktorer gällande 
belysningen. Det som kan vara svårt när det gäller belysning i badmintonhallar är 
att motverka bländningen från armaturerna. Båda säger att de tänkte på 
bländningsrisken och de löste denna fråga på olika sätt. Trots detta bländar 
armaturerna ibland i båda badmintonhallarna.  

5.1.4 Enkätundersökning 

Bländningsrisken från armaturerna samt placeringen av armaturerna är viktiga 
faktorer när man spelar badminton. Detta påpekar även Sport England (2012) 
samt Takashi, Yoshinori och Yoshiro (1999). Belysningen påverkar hur väl 
motståndaren, fjäderbollen och färgerna på badmintonplanen syns. Bländskydden 
på armaturerna ska motverka bländning men om dessa är trasiga eller inte finns så 
ökar risken för bländning.  

Samband mellan synfel och hur väl motståndaren syntes hittades. Inte alla som 
hade synfel valde att använda glasögon eller kontaktlinser när de spelade 
badminton, vilket kan vara en bidragande faktor till att de såg motståndaren sämre 
än vad de som använde glasögon/kontaktlinser gjorde. 

Spelarna i Jönköping tyckte att de såg fjäderbollen bättre under spel än vad de 
gjorde i Skellefteå. Detta kan bero på att armaturerna i Skellefteå endast hade 
direkt ljus, vilket innebär att taket i hallen inte blev belyst. I Jönköping så blev hela 
hallen belyst vilket gjorde att fjäderbollen blev lättare att se. Sport England (2012) 
påpekar också att det är viktigt att även taket samt den övre delen av hallen är 
belyst då spelet även pågår på en hög höjd. 
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5.2 Metoddiskussion 
Undersökningen genomfördes i två badmintonhallar, en i Skellefteå och en i 
Jönköping.  

5.2.1 Observation 

Det var flera undersökningsmoment som ingick i observationen i de båda hallarna, 
observation, fotografering, matchning av ytfärgerna mot NCS-färgprover och 
lasermätning för att ta reda på hallens storlek. Genomförandet av denna del av 
undersökningen kunde genomföras utan några problem. Observationen gick att 
genomföra då det var få människor i hallen så att man tydligt kunde se om det 
exempelvis fanns skuggor och hur ljusfördelningen var. Observationsmallen som 
utgicks ifrån var väl förberedd och var även genomläst innan observationen 
påbörjades. Läsprovet i observationsmallen utelämnades för att denna inte var 
relevant för studien. Fotograferingen genomfördes med en systemkamera som var 
i bra skick och hade flera inställningsmöjligheter. Det var även då få människor i 
hallen så att det lätt gick att fotografera de delar som behövdes till 
undersökningen. Matchningen av ytfärgerna mot NCS-färgprover gjordes med 
hallens belysning tänd. 

Observationen gav en överblick över hallens utformning, belysning och färger. 
Dessa är viktiga parametrar för att kunna beskriva förutsättningarna för 
undersökningen.  

5.2.2 Ljusmätning 

I de båda badmintonhallarna genomfördes en mätning av den horisontella 
belysningsstyrkan på badmintonplanerna. På en fjärdedel av en plan gjordes 
mätningen och denna fick representera övriga planer i hallen då belysningen var 
likadan överallt. Det som kunde påverka mätresultatet var svårigheten att inte 
skymma ljuset från någon av armaturerna. Om mätningen görs igen så skulle man 
kunna använda sig av någon form av ställning för att undvika problemet.  

UGR kunde beräknats för att jämföra detta värde mot spelarnas visuella 
upplevelse av bländningen från armaturerna. Beräkningen genomfördes inte 
eftersom värdet inte skulle vara helt representativt. Badmintonspelarna har en 
väldigt varierande synvinkel och inte en synvinkel som man har vid exempelvis en 
arbetsplats.  

5.2.3 Intervju 

Intervjuerna genomfördes via mail. Detta bidrog till att deras svar fanns 
nedskrivna vilket gjorde det enkelt att sammanställa deras åsikter. Nackdelen kan 
vara att svaren inte blev lika fylliga som de hade blivit vid en samtalsintervju.   
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5.2.4 Enkätundersökning 

Enkäten hade frågor anpassade för målgruppen. De äldre spelarna förstod alla 
frågorna men de yngre hade svårare att förstå exempelvis vad en armatur var. För 
att undvika detta hade man kunnat beskriva armaturen som en lampa. 
Motionärerna spelar inte så ofta med en fjäderboll utan de använder en nylonboll, 
därför svarade inte alla motionärer på frågan som handlade om hur väl de såg 
fjäderbollen under spel. För att tydligare förklara denna fråga hade man kunnat 
skriva både fjäderboll och nylonboll. Bortfallet var totalt fem stycken fördelat på 
tre frågor.  

En enkätundersökning var lämplig då frågor om spelarnas åsikter ställdes. De 
kunde då svara anonymt på frågorna och välja det alternativ som bäst stämde in på 
dem. Resultatet av svaren kan ha påverkats av att vissa deltagare inte förstod vad 
exempelvis en armatur var och vissa inte använde en fjäderboll. 

5.2.5 Undersökningen i sin helhet 

Resultaten är inte generaliserbara för alla badmintonhallar men resultaten är 
däremot generaliserbara för de som spelar badminton i respektive badmintonhall. 
Validiteten i undersökningen påverkas av att rätt saker mättes och att resultaten 
motsvarar det som avsågs att mäta och undersöka. Resultaten i studien besvarar 
frågeställningarna. 

Reliabiliteten påverkas av hur mätningarna genomfördes. Mätningarna av den 
horisontella medelbelysningsstyrkan kan göras på andra sätt än de gjordes i denna 
studie. Mätpunkterna och mätningshöjden går att variera. Inga exakta 
rekommendationer finns för mätningen men i denna studie användes 
rekommendationer för hur många mätpunkter det bör finnas samt en ungefärlig 
mäthöjd. Tillvägagångssättet finns beskrivet för att senare studier ska kunna 
upprepa undersökningen. Resultaten finns registrerade i figurer, text och tabeller.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Slutsatser 

Rekommendationerna i standarden SS-EN 12193 utgåva 2 för horisontell 
medelbelysningsstyrka på 500 lux och en jämnhet på 0,7 på badmintonplaner är 
rimlig och bör eftersträvas. I de båda hallarna uppfylldes nästan 
rekommendationerna för den horisontella medelbelysningsstyrkan. 
Rekommendationerna för jämnheten uppfylldes på alla ställen utom 1 meter över 
golvet i Skellefteå. 

Faktorer som togs hänsyn till vid planeringen av badmintonhallarna var 
bländningsrisken, belysningsstyrkan på badmintonplanerna, armaturernas 
placering samt spelarnas åldrar och nivåer. 

När belysningen i badmintonhallen i Jönköping och i Skellefteå planerades så togs 
ej hänsyn till standarden SS-EN 12193 utgåva 2. 

Bländningsrisken är en viktig faktor som bör tas noggrann hänsyn till när ny 
belysning planeras i badmintonhallar. Inte bara armaturernas placering och 
riktning utan också bländskydd och armaturernas utformning påverkar hur 
spelaren upplever belysningen i hallen.  

I badmintonhallar är det viktigt att även taket och hallens övre del blir belyst. I 
vissa fall glöms detta bort vilket leder till att fjäderbollen blir svårare att se. 

Ytfärgerna i en badmintonhall påverkar upplevelsen av kontraster och därmed hur 
lätt en spelare uppfattar fjäderbollen när de spelar. Man bör undvika att hallens 
ytor har tydliga ljushetskontraster som bryter upp den rumsliga bakgrunden till 
spelet. Bakgrunden bör istället utgöra en visuellt lugn och jämn fond till spelet. 

5.3.2 Rekommendationer 

För fortsatt undersökning kan det vara intressant att undersöka flera 
badmintonhallar i Sverige för att se om det finns samband mellan hur spelarna 
upplever att det är att spela i de olika badmintonhallarna. Rekommendationerna i 
standarden för badmintonbelysning bör utvärderas noggrannare för att se om de 
är relevanta eller behöver förbättras.  

En djupare litteraturstudie skulle kunna genomföras för att fördjupa kunskaperna 
om badmintonbelysning samt för att ta fram nya rekommendationer. 
Rekommendationerna för sportbelysning i badmintonhallar bör även innefatta 
vilka bländskydd som är lämpliga för badminton, armaturernas placering, 
ljusfördelning samt höjdplacering. 

Det bör studeras hur man på ett relevant sätt kan mäta UGR på 
badmintonplanerna så att det går att jämföra det värdet med spelarnas visuella 
upplevelse av bländningen. 

I framtida undersökningar kan det vara intressant att undersöka vad som är en 
ideal bakgrundsfärg i badmintonhallar, med maximala kontraster eller en mildare 
kontrast mot bollen.
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Bilaga 1 

Observationsmall 
Förutsättningar: 
• Observationsformuläret och dess variabler har tidigare diskuterats och prövats 

gemensamt i ett annat rum, 

• Det har klargjorts vilket rum eller vilken del av rummet som ska observeras, 

• Innan observationen inleds har deltagarna har befunnit sig i rummet c.a 20 

min för adaption, 

• Alla deltagarna betraktar rummet från i förväg fastställda positioner (ungefär 

samma eller typiskt olika). 

Positionen ska anges. 

Observatörens namn: ____________________________________________ 

Datum:_________________________________________________________ 

”Namn” på rummet:______________________________________________ 

Position i rummet (anges i samråd med observationsledaren): 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

VIKTIGT: 

• Svara på frågorna i den ordning de presenteras! 

• Där svaren ska ges som markering i en skala; sätt markeringen i EN av rutorna. 

 

1. Din spontana helhetsupplevelse av rummet 

Beskriv med några få meningar din spontana helhetsupplevelse av rummets 

karaktär och stämning. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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2. Ljusnivå 

Med ljusnivå menas upplevelsen av om rummet som helhet är ljust eller mörkt. 

Bedöm ljusnivån i rummet. 

Din bedömning avser inte om ljusnivån är ”bra” eller ”dålig”. 

       

 

Ett mörkt rum                      Ett ljust rum 

 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

3. Ljusfördelning 

Med ljusfördelning menas hur upplevelsen av hur mörka och ljusa områden 

ligger i förhållande till varandra i rummet som helhet, hur mörker och ljus fördelar 

sig över rummet. 

a) Präglas rummet i ögonhöjd av en jämn ljusfördelning eller av skillnader mellan 

rumsdelar med olika ljusnivå? 

       

 

Mkt jämn fördelning                                  Mkt stora skillnader 

 

Var är det mörkare, mindre ljust? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Var är det ljusare? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

b) Präglas rummet av en jämn ljusfördelning eller av skillnader i ljusfördelning 

mellan övre och undre delar av rummet? 

 

       

 

Mkt jämn fördelning                                 Mkt stora skillnader 

 

Var är det mörkare, mindre ljust? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Var är det ljusare? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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c) Kan du uppfatta någon tydlig riktning på rummets ljus? 

Beskriv och kommentera kortfattat. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

4. Skuggor 
Med skuggor menas här den övergripande upplevelsen av skuggornas verkan i 

rummet som helhet. 

Präglas rummet av kontraster skapade av skuggor? 

 

       

 

I mycket hög grad                                 Inte alls 

 

Var i rummet finns det tydliga skuggor? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Vilken färg har skuggorna? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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5. Ljusfläckar 

Ljusfläckar är små ljusa partier, som avviker från den allmänna ljusnivån i ett rum. 

De kan t ex vara orsakade av infallande eller återspeglat solljus eller av enstaka 

artificiella ljuskällor. 

Präglas rummet av starka kontraster skapade av ljusfläckar från fönster och/eller 

ljuskällor? 

 

       

 

I mycket hög grad                            Inte alls 

 

Var finns det tydliga ljusfläckar? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Vilken färg har ljusfläckarna? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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6. Reflexer/blänk 

Med reflexer och blänk menas ytspeglingar av ljuskällor eller andra ljusa ytor.  

Reflexer och blänk kan förekomma på alla ytor som inte är fullständigt matta. De 

är beroende av betraktningsvinkeln och uppträder därför olika från skilda platser 

i ett rum. 

Präglas rummet av reflexer och blänk? 

 

       

 

I mycket hög grad                             Inte alls 

 

Var finns det reflexer och blänk? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Hur förändras reflexer och blänk när man rör sig i rummet? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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7. Bländning 

Med bländning menas upplevelsen att ljushetskontrasterna i synfältet är större än 

önskvärt. Kontrasterna är så stora att vi inte förmår anpassa oss till dem. 

Störs du av bländning i rummet? 

 

       

 

I mycket hög grad                           Inte alls 

 

Vilka ytor eller ljuskällor är bländande? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Hur förändras bländningen när man rör sig i rummet? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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8. Ljusfärg 

Ljusfärgen är den färg som man upplever hos ljuset i själva rummet. Ljusfärgen är 

inte detsamma som färgen på ljuskällan, inte heller de ytfärger som vi kan 

uppfatta i rummet. Ljusfärgen är ett resultat av en upplevelsemässig samverkan 

mellan rummets färger och dess belysning. 

 

Upplever du att ljuset har en enhetlig färg eller ser du tydliga skillnader? 

Beskriv skillnaderna och ange var i rummet ljuset är varmt eller kallt eller har en 

tydlig färg. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

9. Ytfärger 

Ytfärg är färg som uppfattas höra samman med en yta. 

a) Vilket är ditt allmänna intryck av rummets färgsättning? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Beskriv översiktligt färghållningen i rummet med dina egna ord. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

b) Upplever du rummets ytfärger som helhet varma eller kalla? 

 

       

 

Varma        Kalla 

 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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c) Upplever du rummets ytfärger som helhet sammanhållna eller varierade? 

 

       

 

Mkt sammanhållna                Mkt varierade 

 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

d) Präglas rummet av kontraster mellan olika ytfärger? 

 

       

 

Inte alls                I mkt hög grad 

 

Var finns det tydliga kontraster? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

e) Vilka är ytfärgerna? 

Om du försöker bortse från färgskillnader orsakade av ljuset, vilka färger uppfattar 

du då att rummets ytor har? Beskriv dem med egna ord och ange vilken yta som 

har vilken färg. 

 

Väggar (ange färgen för varje vägg om de är olika) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Tak (en eller flera färger) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Golv (en eller flera färger) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Dörrar, fönster, lister och andra byggnadsdelar (specificera) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Speciella färgaccenter i form av t.ex. konstverk eller textilier (specificera) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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f) Välj ut några ytor som tydligt påverkas av ljusfärgen. Beskriv den färg du 

uppfattar att de har som påverkade av ljusfärgen. (Urval och detaljeringsnivå 

anges av handledaren) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

10. Visuell uppfattning av föremål, människor och text 

a) Hur påverkar ljuset din uppfattning av formen på föremål i rummet? 

 

       

 

Underlättar mkt                Försvårar mkt 

 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 



Bilagor 

62 

b) Gör ljuset i rummet att människors ansikten bibehåller sin naturliga 

färg? 

 

       

 

Helt naturlig                   Mkt onaturlig 

 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

c) Hur påverkar ljuset din möjlighet att uppfatta ansiktsuttrycket hos 

människor i rummet? 

       

 

Underlättar mkt                                               Försvårar mkt 

 

Kommentarer: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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11. Teknisk beskrivning och egen reflektion 

Typ av armatur:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Antal armaturer vid en badmintonplan: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Placering av armaturerna vid en badmintonplan: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Ljuskälla: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Färgåtergivning: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Färgtemperatur: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Upplevelse av ljuset på badmintonplanerna: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
 
Vilket år planerades belysningen i badmintonhallen? 
 
Hur fick du/ni uppdraget att planera belysningen i hallen? 
 
Har du/ni planerat belysningen i liknande projekt förut eller efter denna? 
– I så fall vart och vilket? 
 
Vad utgick du/ni ifrån när belysningen planerades? 
– Utgick du/ni ifrån belysningsstandarden SS-EN 12193 när ni planerade 
belysningen? 
– Varför, varför inte? 
 
Vilka faktorer gjorde att belysningen planerades på detta sätt? 
 
Vilka faktorer tog ni hänsyn till? 
– Tänkte du/ni på bländningsrisken? 
– Togs hänsyn till belysningsstyrkan på badmintonplanerna? 
– Varför är armaturerna placerade där de är? 
– Togs hänsyn till spelarnas varierande nivåer och åldrar? 
  



Bilagor 

65 

Bilaga 3 

Enkät  
Den här enkäten görs som en del av en C-uppsats inom ljusdesign. Enkäten ska 
bidra med åsikter om belysningen i olika badmintonhallar. (Enkäten är anonym). 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in på dig samt skriv ett svar på de frågor som 
har markerade rader.  
 
1. Ålder:  

10-19   
20-39  
40-69  
70+ 

 
 
2. Vilken nivå spelar du på?  

Elit 
Tävling (A- & B-klass)  
Ungdom 
Motionär 

 
 
3. Hur många år har du spelat badminton?_________________________  
 
 
4. Hur många timmar per vecka spelar du badminton? __________________ 
 
 
5. Använder du någon gång kontaktlinser när du spelar badminton?  

Ja 
Nej 

 
 
6. Använder du någon gång glasögon när du spelar badminton?  

Ja 
Nej 

 
 
7. Har du något synfel?  

Ja  
Nej  

Om ja, i så fall vilket?___________________________________________________  
 
 
8. Hur är ditt färgseende?  

Bra 
Dåligt 
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9. Är du ljuskänslig?  
Ja  
Nej 

 
 
 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på dina åsikter. 
10. Upplever du bländning av armaturerna när du spelar i hallen? 

                                                                                                                  
Ingen                         Lite                          Ganska lite          Ganska mycket      Mycket 
 
 
 
 
11. Hur upplever du att hallen är? 
11.1 Ljus 

                                                                                                                  
För ljus                      Ljus                         Ganska ljus           Lite för ljus           Lagom 
 
 
 
11.2 Mörk 

                                                                                                                  
För mörk                   Mörk                        Ganska mörk        Lite för mörk         Lagom 
 
 
 
 
12. Vad anser du om armaturernas utformning med hänsyn till hur 
funktionell armaturen är? 

                                                                                                                  
Mycket dålig            Dålig                           Sådär                        Bra            Mycket bra  
 
 
 
 
13. Hur väl anser du att färgerna syns på planen? 

                                                                                                                  
Mycket dålig            Dålig                           Sådär                        Bra            Mycket bra 
 
 
 
 
14. Hur väl anser du att fjäderbollen syns under spel? 

                                                                                                                  
Mycket dålig            Dålig                           Sådär                        Bra            Mycket bra 
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15. Hur väl anser du att motståndaren syns under spel? 
                                                                                                                  

Mycket dålig            Dålig                           Sådär                        Bra            Mycket bra 
 
 
 
 
16. Vad anser du om placeringen av armaturerna vid badmintonplanerna? 

                                                                                                                  
Mycket dålig            Dålig                           Sådär                        Bra            Mycket bra 
 
 
 
 
Fyll i svaret på nedanstående frågor genom att skriva dina åsikter på raderna. 

17. Vilka andra faktorer gällande belysningen anser du påverkar spelet?  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
18. Vad skulle du vilja förändra i badmintonhallen gällande belysningen?  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 


