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Abstract 

The fitting room is an important part of a clothing store, it's often where the 
customer decides if they want to buy the garment or not. Therefore it is important 
that the customer can feel safe and comfortable when they are trying the clothing. 
A typical fitting room in Sweden today has only one bright spotlight that emits 
light either towards the face or from the ceiling above. This study explores 
possible lighting solutions that take into account the customer's experience in the 
fitting room. 
 

The study aim to increase understanding of the importance of a good light in 
fitting rooms, so that customers gets a nice experience and that clothes, body 
shape and facial features are shown in a natural way. The issue therefore included 
how lighting can affect the customer's perception of the clothing and how the 
perception of body shape, facial features and the clothes change in different 
lighting solutions. 
 

To answer these questions, observations were made in various clothing stores, 
followed by an experimental study divided into two parts. The first part was a 
practical part where trying different lighting directions were tested on a 
mannequin, which resulted in three selected lighting solutions. The second part 
was a full-scale study. 15 people evaluated a fitting room with three different 
lighting solutions. 
 

The result demonstrates the importance of natural shadows and contrasts on the 
face and body and that it is important to consider how light falls and avoid glare. 
This is done by well-placed or shielded fixtures and by using several different 
lighting directions. The lighting in fitting rooms should be adapted to the type of 
clothes and customer group. 
 

Keywords 

Fitting room lighting, fitting rooms, lighting, body shape, facial features, lighting 
solution, clothing store, shop lighting, lighting design. 
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Sammanfattning 

Provrummet är en viktig del i en klädbutik, det är ofta där kunden beslutar om 
plagget ska köpas eller inte. Det är därför viktigt att kunden kan känna sig trygg 
och bekväm vid klädprovningen. Ett typiskt provrum i Sverige idag har endast en 
ljuspunkt som belyser kunden antingen rakt framifrån eller ovanifrån. I denna 
studie undersöks tänkbara belysningslösningar som tar hänsyn till kundens 
upplevelse i provrummet. 
 

Studiens syfte var att öka förståelsen för hur viktigt det är med en god belysning i 
provrum, för att kunden ska få en bra upplevelse och att kläderna, kroppens form 
och anletsdrag ska framhävas på ett naturligt sätt. Frågeställningen innefattade 
därför hur belysningen kan påverka kundens upplevelse av klädprovningen och 
hur upplevelsen av kroppens form, anletsdrag och kläderna förändras i olika 
belysningslösningar. 
 

För att besvara dessa frågor gjordes observationer i olika klädbutiker, därefter 
genomfördes en experimentell studie som delades in i två delar. Första delen var 
en praktiskt prövande del där olika ljusriktningar testades på en skyltdocka. Denna 
resulterade i tre belysningslösningar att gå vidare med. Andra delen var en 
fullskalestudie där ett provrum byggdes upp med de tre olika belysningslösningar 
som sedan 15 stycken personer fick studera med hjälp av ett frågeformulär. 
 

Resultatet visar på vikten av att belysningen skapar naturliga skuggor och 
kontraster på kropp och ansikte, och att det är viktigt att tänka på hur ljuset faller, 
samt att belysningen inte är bländande. Detta görs genom välplacerade eller 
avskärmade armaturer och med flera olika ljusriktningar. Studien visar att 

belysningen i provrum bör anpassas efter typ av kläder och kundgrupp. 

 

Nyckelord 

Provrumsbelysning, provrum, belysning, kroppsform, anletsdrag, 
belysningslösning, ljus, klädbutik, butiksbelysning, ljusdesign. 

 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 5 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 6 

1.2.1 Syfte .................................................................................................................................. 6 
1.2.2 Frågeställning .................................................................................................................. 6 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 6 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 6 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................. 7 

2.1 SJU VISUELLA GRUNDBEGREPP.................................................................................................... 7 
2.2 KROPPSUPPFATTNING ................................................................................................................. 7 
2.3 PROVRUMMET - EN VIKTIG DEL AV BUTIKEN ............................................................................... 8 
2.4 BUTIKENS KLÄDSORTIMENT ........................................................................................................ 8 
2.5 FÄRGÅTERGIVNING & SEENDET .................................................................................................. 8 
2.6 SYNKOMFORT ............................................................................................................................. 8 
2.7 SKUGGOR .................................................................................................................................... 9 
2.8 RUMSUPPLEVELSE ...................................................................................................................... 9 
2.9 LJUSRIKTNINGAR ...................................................................................................................... 10 

3 Metod och genomförande ..................................................... 11 

3.1 FÄLTOBSERVATIONER ............................................................................................................... 11 
3.2 EXPERIMENTELL STUDIE ........................................................................................................... 11 

3.2.1 Praktiskt prövande - sju olika sätt att belysa en skyltdocka ........................................... 12 
3.2.2 Fullskalestudie av provrum ............................................................................................ 15 

4 Resultat och analys ................................................................ 21 

4.1 PRAKTISKT PRÖVANDE - SJU OLIKA SÄTT ATT BELYSA EN SKYLTDOCKA................................... 21 
4.1.1 En spotlight ..................................................................................................................... 21 
4.1.2 En spotlight och ett lysrör ............................................................................................... 21 
4.1.3 Ett lysrör ......................................................................................................................... 22 
4.1.4 Två spotlights .................................................................................................................. 23 
4.1.5 Två spotlights och ett lysrör............................................................................................ 23 
4.1.6 Tre spotlights .................................................................................................................. 24 
4.1.7 Tre spotlights och ett lysrör ............................................................................................ 25 

4.2 FÄLTSTUDIE – OBSERVATIONER AV PROVRUM I KLÄDBUTIKER I JÖNKÖPING ............................ 25 
4.2.1 Provrum 1 - Belysning integrerad i spegel ..................................................................... 25 
4.2.2 Provrum 2 - Spotlights i tak & belysning bakom spegel ................................................. 26 
4.2.3 Provrum 3 - Två spotlights i tak ..................................................................................... 26 
4.2.4 Provrum 4 - Två infällda downlights och belysning bakom spegel ................................ 27 
4.2.5 Provrum 5 - Flera spotlights på skena i tak ................................................................... 27 
4.2.6 Provrum 6 - Två spotlights i tak ..................................................................................... 28 

4.3 FULLSKALESTUDIE .................................................................................................................... 28 
4.3.1 Upplevelsen av ljuset i provrummet ................................................................................ 28 
4.3.2 Upplevelsen av klädernas passform i provrummet ......................................................... 30 
4.3.3 Synbarhet av klädernas struktur i provrummet............................................................... 32 
4.3.4 Synbarheten av klädernas korrekta färger i provrummet ............................................... 34 
4.3.5 Störande eller inte störande bländning i provrummet .................................................... 36 
4.3.6 Jämförelse mellan de olika belysningslösningarna ........................................................ 37 
4.3.7 Rangordning av belysningens olika uppgifter i ett provrum ........................................... 37 

5 Diskussion ............................................................................... 39 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 39 
5.1.1 Belysningen påverkar kundens upplevelse av klädprovningen ....................................... 39 



Innehållsförteckning 

4 

5.1.2 Olika belysningslösningar ger olika upplevelser av kroppens form, anletsdrag och 

klädernas struktur samt färger ...................................................................................................... 39 
5.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 40 

5.2.1 Observation (fältstudie) .................................................................................................. 41 
5.2.2 Praktiskt prövande del - sju sätt att belysa en skyltdocka .............................................. 41 
5.2.3 Fullskalestudie ................................................................................................................ 41 

6 Slutsatser och rekommendationer ...................................... 43 

6.1 VIDARE STUDIER ....................................................................................................................... 44 

7 Referenser .............................................................................. 45 

8 Bilagor ..................................................................................... 47 



Inledning 

5 

1 Inledning 

 

När du går till en butik för att shoppa kläder vill du att kläderna ska visas så som 
de faktiskt ser ut. Det krävs då en god belysning. Ett provrum används för att 
prova plaggen och här synar du både dig själv och kläderna från topp till tå. 
Provrummet är därför en viktig del i butiken men trots det prioriteras det inte av 
butikerna. Denna studie behandlar olika sätt att belysa ett provrum som kan bidra 
till en god upplevelse för kunden. 
 
Examensarbetet är en kandidatuppsats och en del i examinationen av 
Kandidatpåbyggnadsprogrammet Teknikens tillämpning vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Arbetet omfattar 15 Högskolepoäng. 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Detaljhandeln har under de senaste fyra åren minskat i andel av hushållens 
konsumtion (Statistiska centralbyrån, 2014, 2 april). Klädbutikerna behöver därför 
fundera över vad de kan göra för att vända den trenden. En viktig del i en 
klädbutik är provrummet, det är ofta där som beslutet tas om du vill köpa plagget 
eller inte (Moberg, 2012). Det är en viktig miljö där kunden bör känna sig trygg 
och bekväm. Provrum i Sverige idag har i allmänhet vanligtvis endast en ljuspunkt 
som skickar ljuset från en riktning - antingen ovanifrån eller rakt framifrån. Det 
ger varken kläderna eller kroppens form en rättvisande bild. Tyvärr har vi vistats i 
många provrum med ogenomtänkt belysning som gör att man ser onaturlig och 
nästan förvrängd ut i ljuset. Det är många faktorer som påverkar om man vill 
prova kläderna eller inte och belysningen är en av dem (Gustafsson & Zachari, 
2011). 
  
Vid litteratursökningen hittades en tidigare rapport, av JTH-studenter med inriktning 

Ljusdesign, där olika kriterier för en god belysning i provrum studerades. Där gavs 
även rekommendationer på vidare forskning och detta blev starten till vårt arbete. 
Nedanstående citat kommer ligga till grund för vår frågeställning. ”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” (Gustafsson & Zachari, 2011, s. 76). 
  
Gustafsson och Zachari (2011) rekommenderar vidare studier med en 
experimentell provbelysning där man bygger upp och testar olika 
belysningsprinciper. Detta för att se vilken belysningsprincip som på bästa sätt 
framhäver kroppens former. 
  

Vi har valt att utgå ifrån dessa rekommendationer i vår kandidatuppsats och vi 
kommer att undersöka belysningens inverkan på upplevelsen av kroppens form 
och anletsdrag i provrummet, samt testa olika belysningslösningar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för vikten av en väl planerad belysning i provrum för 
att kunden ska få en bra upplevelse. Målet är att ta fram rekommendationer för en 
belysningslösning till provrum som framhäver människans anletsdrag och 
kroppsform samt kläderna på ett rättvisande sätt. 

1.2.2 Frågeställning 

1.      Hur kan belysningen påverka kundens upplevelse vid klädprovningen? 

2.      Hur förändras upplevelsen av anletsdrag, kroppens form och klädernas 
struktur samt färger i olika belysningslösningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

● Undersökningen kommer inte behandla huruvida kundens köplust 

påverkas av provrummets belysning.  

 

● Undersökningen kommer inte behandla effekten av ytfärger som finns i 

provrummet. 

 

● I rapporten diskuteras inte vilken typ av ljuskällor eller armaturer som 

skulle passa bäst i ett provrum. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppdelad enligt följande. I kapitel 2 behandlas den teoretiska 

bakgrunden som studien förankras i. Kapitel 3 innehåller metod och 
genomförande. Där beskrivs fältstudie, experimentell studie och hur studiens olika 
delar genomförts. Därefter redovisas resultat och analys i kapitel 4. I kapitel 5 
diskuteras och granskas resultat och metod. Avslutningsvis tas slutsatser och 
rekommendationer för vidare studier upp i kapitel 6. Referenser redovisas i kapitel 
7 och bilagorna i kapitel 8. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Sju visuella grundbegrepp 

Hur ljuset i ett rum upplevs kan beskrivas med sju begrepp som handlar om 
visuella kvalitéer, se figur 1. (Franzell, 2013) 

 
Figur 1. De sju visuella grundbegreppen. 

 

2.2 Kroppsuppfattning 

En viktig aspekt för ett provrum är att man ska kunna känna sig ostörd. 
Majoriteten av butikerna i Sverige använder belysningen de alltid har haft i 
provrummen utan att reflektera över hur ljuset egentligen upplevs (Ström, 2008, 2 
mars). Åsa Beckman skriver i Dagens Nyheter (2012, 31 maj) om hur kvinnors stil 
och kroppsuppfattning ofta skapas i provrummet. Det är här en kvinna får en 
uppfattning av sin egen kroppsform genom att diskutera fram och tillbaka med 
väninnorna. Kvinnor ser även shopping som en möjlighet att testa nya stilar eller 
identiteter, de tar då chansen att prova flera olika outfits. Män däremot ser 
shopping mer som en process att införskaffa nya kläder, passar kläderna bra är 
sannolikheten stor att de köper dem. Utseendet på kläderna är inte lika viktigt som 
plaggets passform (Underhill, 1999). Det är i provrummet som man synar sin 
kropp från topp till tå (Beckman, 2012, 31 maj). Därför är det extra viktigt att 
tänka på hur belysningen är utformad för att ge en så rättvisande bild som möjligt 
av kroppen (Moberg, 2012). 
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2.3 Provrummet - en viktig del av butiken  

Provrummet är den del av en klädbutik som ofta är lägst prioriterad. Trots detta är 
den en av de viktigaste delarna i en butik (Moberg, 2012). I provrummet får 
kunden möjlighet att prova plagget i lugn och ro och det är här man bestämmer 
sig för om det passar eller inte (OSRAM, 2014). Det är även här många fattar 
beslutet om de vill köpa plagget eller inte (Moberg, 2012). 
 

Provrummets storlek är en viktig aspekt att tänka på vid planering av belysning i 
provrum. Ytan är inte bara viktig för att man ska känna sig bekväm, utan den 
sätter även förutsättningar för hur bra eller dålig belysningen kan vara i 
provrummet. (Cohen, 2007) 
 

Belysningen påverkar känslotillståndet hos shoppingkonsumentens beteende i 
butiksmiljön. Detta bör även tänkas på vid planering av belysning för provrum. På 
samma sätt som man blir påverkad av ljusmiljön ute i butiken blir man påverkad 
av ljuset i provrummet. (Baumstarck & Park, 2010) 
 

2.4 Butikens klädsortiment 

I många klädbutiker kan man köpa både inne- och ytterkläder. Tyvärr så visas de i 
samma ljus. Det är endast ett fåtal butiker som har reglerbara färgtemperaturer i 
provrummen (Amiel, 2007). Vintersportkläder bör visas i ett mer dagsljusrelaterat 
ljus än vad ett nattlinne ska visas i för att få fram de rätta färgerna och den rätta 
upplevelsen av plagget (Dagens Handel, 2008). I en butikskedja har en lösning 
gjorts där ljuset i butikerna och provrummen anpassats efter kollektioner och 
årstider. På sommaren har de ett kallare vitt ljus, och på hösten till 
höstkollektionen har de ett varmare ljus (Philips, 2009). 
 

2.5 Färgåtergivning & seendet 

Olika ljuskällor har varierande egenskaper gällande hur de återger färger. För att 
ange ljuskällornas färgåtergivningsförmåga används måttet Ra-index. Ra står för 
”rendering” och ”average”(Starby, 2006). Skalan för Ra-index är 0 – 100, där 100 
är bäst. En ljuskällas Ra-index räknas ut med hjälp av åtta referensfärger som ger 
ett medeltal och bildar ljuskällans färgåtergivningsindex. Ra över 90 anses som 
mycket bra och Ra under 80 som minder bra (Håkansson & Renström, 2013). 

Näthinnan i ögat består av två olika typer av celler som är känsliga för ljus, 
nämligen tappar och stavar. De tar emot elektromagnetisk strålning som 
omvandlas till nervimpulser och skickas till hjärnan. Tapparna är de celler som gör 
att vi kan se färger och stavarna skillnader i ljushet. (Håkansson & Renström, 
2013) 

 

2.6 Synkomfort 

Synkomfort är en viktig del för en positiv upplevelse av ett rum. En för låg 
ljusnivå eller kontrastlös miljö gör att rummet inte upplevs som tilltalande. Är 
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däremot skillnaden i ljusfördelningen för stor i ett rum riskeras ögat att tröttas ut, 
vilket inte heller är bra. Det beror på att en för stark luminans mot den betraktade 
ytan kan upplevas bländande. (Licht Wissen, 2000) 
 
En förutsättning för seendet är kontraster i färg och ljus. För att synsinnet ska 
fungera väl krävs att kontrasterna i synfältet är i balans med varandra. För stora 
kontraster ökar risken för bländning, och är de för små blir det svårt att uppfatta 
någonting. En väl placerad belysning kan skapa kontraster som påverkar hur 
omgivningen uppfattas både i små detaljer och i stort. (Franzell, 2013) 
 

Det finns stor risk att bländning uppstår när ögat utsätts för stora 
luminansskillnader inom synfältet (Starby, 2006). Vid högre ålder minskar 
adaptionsförmågan och man blir mer känslig för bländning (Franzell, 2013). 
  
När ögat utsätts för alltför starkt och störande ljus kan adaptionen påverkas 
negativt och synbarheten försämras. Det kan även uppstå en så kallad 
reflexbländning som kan orsaka kontrastreduktion och osynliggöra detaljer. 
Reflexbländningen uppstår när ett strakt ljus reflekteras i en yta och når ögat. För 
att förebygga bländning rekommenderas att avskärma starkt lysande ljuskällor och 
använda solavskärmning. Obehagsbländning, uppkommer antingen efter en längre 
tid eller direkt, om luminansen är högre än det ögat är adapterat för. Ett stark ljus 
rakt ovanifrån kan också leda till obehag, även om luminansen inte är inom det 
vanliga synfältet. Hur stor bländningen blir beror på luminansen och 
bakgrundsluminansen, på bländkällans storlek och på bländkällans placering i 
förhållande till synriktningen. Därför bör alltid armaturens luminans sättas i 
relation med bakgrundsluminansen. (Franzell, 2013) 
 

2.7 Skuggor 

Skuggbildningar gör det lättare att bedöma avstånd och uppfatta former. Ett 
föremål eller en person kan upplevas olika beroende på hur hårt eller mjukt ljuset 
är och hur ljuset faller. Ett ljus som faller in snett ovanifrån uppfattas som 
naturligt. Skuggor och ljus blir hårda om ljuset kommer från en stark och liten 
lysande yta. Ljus som kommer från flera riktningar och ljuspunkter ger ett mjukt 
ljus och mjuka skuggor. (Franzell, 2013) 
 

Belysningsplaneringen av ett provrum syftar till stor del till att undvika 
missvisande skuggor. För att undvika dem använder man sig av ljusriktningar med 
belysning framifrån och bakifrån som ger diffusa skuggor. Allt detta för att 
kunden ska få en så rättvis bild av sin kropp och plaggen som möjligt. (Moberg, 
2012) 
 

2.8 Rumsupplevelse 

För att ett rum ska få en speciell atmosfär eller karaktär krävs det ofta någonting 
mer än bara en god planerad ljusmiljö. Om belysningen och armaturvalet 
samspelar med inredning, färger, arkitektur och dagsljus framkallas en 
rumsupplevelse som formar olika karaktärer. (Franzell, 2013) 
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2.9 Ljusriktningar 

Det finns en mängd olika sätt att belysa en person på. Det gäller att hitta de 
ljusriktningar som ger den upplevelse som eftersträvas. Olika vinklar på det 
infallande ljuset ger olika effekter på en figur eller objekt. Vinkeln som väljs måste 
harmonisera med den allmänna stämningen och passa in i konceptet. Upplevelsen 
av ett ansikte ändras i olika ljusriktningar, se figur 2. (Keller, 2006) 
 

 
                        Figur 2. Fyra ljusriktningar som ger olika intryck. Hämtad ur Ljus och rum (2013). 

 

När en belysningsvinkel för en person ska bestämmas måste ett större område 
inkluderas, eftersom vinkeln behöver täcka personens rörelser. En person kan 
upplevas mer spännande och uttrycksfull om skuggor och ljus kombineras. 
(Keller, 2006) 
 

En bra belysningslösning för provrum belyser kundens hela kropp. Det kan göras 
med hjälp av vertikalljus (ljus som faller på en vertikal yta) och accentljus 
(kompletterande belysning) från ovan, det är dock vertikalljuset som har den 
avgörande rollen att kunden blir tillräckligt belyst. Accentljuset bidrar till ökad 
upplevelse och gör att klädernas struktur syns bättre. Vid placering av belysning är 
det viktigt att undvika störande reflexer och skuggor i kundens ansikte. Belysning 
bakom spegeln hjälper till att minska risken för störande bländning. (Fagerhult, 
u.å.) 
 

Beroende på hur ljuset är riktat kan upplevelsen av rummets storlek ändras. 
Därför är det viktigt att planera ljusriktningarna i provrummet inte bara för att 
framhäva kroppens form utan också för att få en rymlig upplevelse av rummet. 
(Baumstarck & Park, 2010) 
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3 Metod och genomförande 

 

Två olika metoder har valts för att genomföra denna studie. Den första är en 
fältstudie där observationer av befintliga provrum gjorts. Den andra metoden är 
en experimentell studie som består av två delar, en praktiskt prövande del och en 
fullskalestudie med försökspersoner. Dessa metoder valdes dels för att se hur 
dagens provrum ser ut, dels för att testa hur olika belysningslösningar upplevs i 
provrum. 
 

3.1 Fältobservationer 

Det första som gjordes i fältstudien var att ta fram ett observationsprotokoll. Det 
innehöll frågor som baserades på de sju grundbegreppen, provrummets 
utformning och specifika observationsdelar där kropp och ansikte var i fokus. 
Detta för att kunna göra en analys och jämföra de olika butikernas provrum. För 
detaljerad utformning av observationsprotokollet (se bilaga 1). 
 

De analyserade provrummen låg i centrala Jönköping. Vi granskade totalt 17 
stycken klädbutikers provrum, varav 13 stycken på A6 och fyra stycken i 
Jönköping city öster. Av dessa valde vi ut sex stycken butikers provrum att 
analysera. Dessa valdes för att de hade olika belysningslösningar. 
 

Observationen genomfördes 11/2-2014. I alla observationer analyserades 
provrummen både utifrån och inifrån. 
 

Under själva analysen användes ett observationsprotokoll (bilaga 1). Först gjordes 
en teknisk utvärdering av provrummet där vi tittade på vad det var för typ av 
armaturer och ljuskällor, samt hur de var placerade. Provrummets area och 
takhöjd uppskattades likväl som färger, material och inredning. Sedan granskade vi 
hur ljuset upplevdes i provrummet med hjälp av de sju grundbegreppen. Slutligen 
gjordes specifika observationer på kroppsform och anletsdrag där framträdandet 
av den egna kroppen, i neutrala kläder, utvärderades. Observationerna låg sedan 
till grund för fullskalestudien. 
 

3.2 Experimentell studie 

Den experimentella delen av undersökningen bestod av två delar. Den första var 
en praktiskt prövande del där olika sätt att belysa en skyltdocka testades. På så vis 
tog vi reda på vad som var viktigt att tänka på vid observationerna i fältstudien, 
alltså genomfördes den praktiskt prövande delen först i undersökningen. Del två 
var en fullskalestudie i ett uppbyggt provrum. 
 

Att utföra ett experiment gör det möjligt att komma fram till slutsatser om orsak 
och verkan. Förutsättningen är att experimentets upplägg är hållbart. Mycket tid 
och energi måste läggas ner på att säkerställa att eventuella yttre faktorer inte 
påverkar experimentet (Bell, 2006). På samma sätt är det viktigt att provrummet 
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noggrant planeras och byggs upp för att enbart upplevelsen av de olika 
belysningslösningarna ska undersökas. 
 

Något som kan komma på tal vid experiment är etiska frågor. Det måste finnas en 
tillåtelse att utföra studien från deltagarna och eventuell organisationschef. De ska 
även få fullständig information om experimentets syfte och hur det ska 
genomföras (Bell, 2006). Ett gott råd innan ett experiment genomförs är att be 
erfarna personer om tips på vad man ska tänka på. Den som utför experimentet 
bör reflektera över möjliga krav och konsekvenser som kan bli aktuella och 
samtidigt vara varsam med slutsatserna gällande orsak och verkan (Bell, 2006).  
 

Ett bra frågeformulär bör mäta det som avses mätas och inte ge upphov till 
missförstånd. Frågorna måste vara så korrekt ställda som möjligt för att resultatet 
ska bli giltigt och tillförlitligt (Jacobsen, 2002). 

3.2.1 Praktiskt prövande - sju olika sätt att belysa en skyltdocka 

Del ett utgörs av den praktiskt prövande delen, där vi testade att belysa en 
skyltdocka med hjälp av olika belysningsprinciper. Detta skedde i en av 
laborationssalarna på Tekniska Högskolan i Jönköping 10/2 -2014. Totalt testades 
sju stycken olika belysningsprinciper för att se hur upplevelsen av skyltdockans 
kroppsform och ansikte förändrades. 
 
Till den praktiskt prövande delen använde vi tre stycken spotlights bestyckade 
med 20W metallhalogen med en färgtemperatur på 3000 Kelvin och en 
spridningsvinkel på 36 grader. Vi använde även ett naket 35W T5 lysrör med en 
färgtemperatur på 3000 Kelvin, som placerades bakom en frostad plastskiva. 
Färgåtergivningen var Ra 80. Övriga undersökningsinstrument som användes var 
skyltdocka, kamera med stativ, stege, och anteckningsblock. 
 

Följande principer testades: 

 En spotlight    

En spotlight rakt ovanifrån, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Placering av armatur, En spotlight. 
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En spotlight och ett lysrör 

En spotlight rakt bakifrån, vinklad snett nedåt + ett lysrör rakt framifrån bakom 
frostad plastskiva, se figur 4. 
 

 
Figur 4. Placering av armaturer, En spotlight och ett lysrör. 

 

Ett lysrör 

Ett lysrör rakt framifrån bakom en frostad plastskiva, se figur 5. 
 

 
Figur 5. Placering av armatur, Ett lysrör. 

 

Två spotlights 

Två spotlights snett ovanifrån/framifrån, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Placering av armaturer, Två spotlights. 
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Två spotlights och ett lysrör 

Två spotlights snett ovanifrån/framifrån + ett lysrör rakt framifrån bakom frostad 
plastskiva, se figur 7. 
 

 
Figur 7. Placering av armaturer, Två spotlights och ett lysrör. 

 

Tre spotlights 

Tre spotlights, två stycken snett ovanifrån/framifrån och en rakt bakifrån riktad 
snett nedåt, se figur 8. 
 

 
Figur 8. Placering av armaturer, Tre spotlights. 

Tre spotlights och ett lysrör 

Tre spotlights, två stycken snett ovanifrån/framifrån och en rakt bakifrån riktad 
snett nedåt + ett lysrör rakt framifrån bakom frostad plastskiva, se figur 9. 
 

 
Figur 9. Placering av armaturer, Tre spotlights och ett lysrör. 
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3.2.2 Fullskalestudie av provrum 

Den andra delen av den experimentella studien var en fullskalestudie där ett 
provrum byggdes upp för att testa upplevelsen av olika belysningslösningar som 
sedan utvärderades av deltagarna med hjälp av ett frågeformulär. 
 

Ljuslabbet, på avdelningen belysningslära, bokades för uppbyggnad och utförande 
av undersökningen. Vi byggde provrummet med hjälp av vita tjocka tyger som 
fästs i det vita höj- och sänkbara taket. Arean i provrummet uppmättes till cirka 
2m2 med en takhöjd på 2,6m. Golvet var i grå linoleum. Armaturerna som 
användes var två stycken nakna T5 lysrör 35W 830. En pendelarmatur bestyckad 
med 60W halogen E27 och tre stycken 71W halogenspotlights 12V. Halogenen 
hade färgåtergivningen Ra 100 och lysrören hade Ra 80. Vi använde även två 
stycken trefasskenor. Andra undersökningsmaterial var en spegel med vit träram, 
72cm bred och 162cm hög, kubiska betongstenar med 17cm långa sidor och en 
manlig skyltdocka som var klädd i svarta jeans, ljusgrå T-skirt och grå mössa. För 
ritning över provrummet se figur 10. 
 

 
    Figur 10. Ritning över provrummet, ej skalenlig. 

 
Tre olika belysningslösningar riggades i det uppbyggda provrummet. Den första 
belysningslösningen var en pendelarmatur med ett direktljus, placerad i mitten av 
provrummet (se figur 11 och 12). Nummer två var belysning bakom spegeln i 
form av två lysrör som gav ljus utmed sidorna (se figur 13 och 14). Den tredje var 
belysning bakom spegeln och tre spotlights som fästs på trefasskenor i taket (se 
figur 15 och 16). De olika belysningslösningarna benämndes: Pendelbelysning (A), 
Spegelbelysning (B) och Spotlights med spegelbelysning (C). 
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       Figur 11. Pendelbelysning (A). 

 

 

 

 
                                 Figur 12. Ritning över Pendelbelysning (A), ej skalenlig. 
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     Figur 13. Spegelbelysning (B). 

 
 

 

 
                          Figur 14. Ritning över Spegelbelysning (B), ej skalenlig. 
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     Figur 15. Spotlights med spegelbelysning (C). 

 

 

 

 
                        Figur 16. Ritning över Spotlights med spegelbelysning (C), ej     

 skalenlig. 
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För att undersöka upplevelsen i provrummet gjordes ett frågeformulär. 
Formuläret utformades så att deltagarna först angav kön, ålder och utbildning eller 
yrke. Därefter kom sju frågor som rörde upplevelsen av de olika testmiljöerna. 
Fokus låg på upplevelsen av kroppens form och anletsdrag och hur väl kläderna 
syntes i de olika belysningslösningarna. Även frågor angående bländning förekom. 
Slutligen fick deltagarna rangordna belysningens främsta uppgifter i ett provrum 
en gång för varje belysningslösning. 5 av 7 frågor besvarades genom att sätta ett 
kryss på en tio centimeter lång linje med en positiv och en negativ ände. Linjen 
motsvarade fem olika svarsalternativ, två centimeter för varje svarsalternativ. På så 
vis kunde vi dela in deltagarnas svar i fem olika svarskategorier som gav oss en 
tydlig bild av hur deltagarna upplevde de olika belysningslösningarna gentemot 
varandra. Den sjätte frågan besvarades med fritext och den sjunde frågan 
besvarades genom en rangordning av fem olika svarsalternativ. Rangordningen 
gjordes med hjälp av siffrorna 1-5, där 1 var viktigast och 5 var minst viktigt. För 
total utformning av frågeformuläret (se bilaga 3). Urvalet av deltagare för 
undersökningen gjordes med hjälp av ett evenemang på Facebook, där personer 
bjöds in för att delta i vår fullskalestudie. Även en muntlig inbjudan gavs till de 
personer som inte kunde se evenemanget. 
 

Undersökningen ägde rum 25-27 februari 2014. Totalt var det 15 personer som 
deltog i undersökningen. Av dessa var sju män och åtta kvinnor, med en rimligt 
jämn fördelning mellan yrkeskategorierna ljusdesigners och övriga, dvs. - personer 
som inte har någon utbildning inom ljusdesign (se figur 17). Deltagarna var 21-54 
år och medianvärdet för deltagarnas ålder var 27 år. 

 

Figur 17. Totalt antal deltagare i undersökningen samt uppdelning. 

 

Det var en person åt gången som genomförde undersökningen. Deltagaren 
studerade varje belysningslösning med skyltdockan placerad i mitten av 
provrummet. Deltagaren fick röra sig fritt i provrummet för att se hur ljuset föll 
på skyltdockan. Frågeformuläret besvarades en gång för varje belysningslösning, 
alltså nytt formulär när en ny belysningslösning studerades. Sedan plockades 
skyltdockan ut ur provrummet och deltagaren fick själv vistas i belysningslösning 
C. Detta eftersom vi ville se ifall svaren blev annorlunda om deltagarna själva fick 

3st

4st

4st

4st

DELTAGARE

Män Ljusdesigner Män Övriga Kvinnor Ljusdesigner Kvinnor Övriga
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stå i centrum. Vi valde att, i resultatet, benämna dessa som Spotlights med 
spegelbelysning (C.1) och Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2). Varje 
deltagare besvarade då totalt fyra stycken lika utformade frågeformulär. 
 
Vi använde oss av en systematiskt varierande presentationsordning. Till exempel 
fick första personen titta på de olika belysningslösningarna i följden A, B, C.1 
medan person två fick följden A, C.1, B. 
Bearbetningen av all data som vi fått fram gjordes genom att mäta, läsa av och 
sammanställa alla svar från frågeformulären. Deltagarna delades in i olika 
kategorier så som man eller kvinna och ljusdesigners eller övriga. Detta för att se 
om svaren skiljde sig åt beroende på kön eller utbildning. Sedan sammanställdes 
alla svar i diagram för att lättare kunna visa resultaten av de besvarade 
frågeformulären. Med hjälp av diagrammen gjordes jämförelser mellan de olika 
kategorierna för att ta reda på om någon skillnad fanns i hur de olika 
deltagargrupperna svarat. Även en jämförelse mellan de olika 
belysningslösningarna gjordes. 
 

Vi har först läst in oss på tidigare forskning och kunskap, om hur ljuset ska riktas 
och placeras, och därefter har vi genom den experimentella studien, 
observationerna och fullskalestudien sett vad som är en fungerande belysning för 
provrum och utifrån det tagit fram rekommendationer för en belysningslösning till 
provrum.
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Praktiskt prövande - sju olika sätt att belysa en 

skyltdocka 

4.1.1 En spotlight 

● Mycket hårda skuggor. 

● Svårt att se ansiktet och överkroppen då det hamnar i skugga. 

● Ljuset faller mitt på huvudet och på axlarna. 

● Kroppens siluett är svår att urskilja. 

● Ansiktsintrycket är mörkt och spökligt (se figur 18). 

 

 

 
Figur 18. Skyltdocka belyst med en spotlight. 

 

4.1.2 En spotlight och ett lysrör 

● Mycket ljus på baksidan av skyltdockan. Speciellt huvud, nacke och 

skuldror. Inget ljus på benen. 

● Dovt och platt ljus på framsidan av skyltdockan. 

● Inga direkta skuggor framtill på kropp och ansikte. 

● Kroppsformen syns dåligt. 

● Ger intryck av livlöshet (se figur 19). 
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Figur 19. Skyltdocka belyst med en spotlight och ett lysrör. 

 

4.1.3 Ett lysrör 

● Inga skuggor eftersom det blir ett mycket platt och diffust ljus på kroppen. 

● Enbart diffust ljus på framsidan av kroppen. 

● Svårt att urskilja kroppens siluett (se figur 20). 

 

 

 
Figur 20. Skyltdocka belyst med ett lysrör. 
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4.1.4 Två spotlights 

●  Ljuset faller på hela kroppen och siluetten syns bra med hjälp av god 

skuggbildning. 

● Ansiktsdragen syns, något mörka skuggor precis under ögonen*. 

● Lägger fokus på hela kroppen. 

● Baksidan får inget direkt ljus (se figur 21). 

* Vi vände på skyltdockan och skuggorna föll på skuldrorna och skyltdockan såg 
benig och sjuk ut. 
 

 

 
Figur 21. Skyltdocka belyst med två spotlights. 

 

 

4.1.5 Två spotlights och ett lysrör 

● Kroppens siluett blir mycket tydlig, endast baksidan som hamnar i 

skymundan. 

● Rättvisande skuggor, på kroppen och ansiktet. Skyltdockan ser levande och 

naturlig ut. 

● Skuggorna under ögonen neutraliseras (se figur 22). 
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Figur 22. Skyltdocka belyst med två spotlights och ett lysrör. 

 

4.1.6 Tre spotlights 

● Ljus på hela kroppen. 

● Lätt att se kroppens siluett. 

● Skuggor på skuldror och under rumpan. 

● Ljuset upplevs dramatiskt på skyltdockan (på ett bra sätt) den känns 

levande. 

● Mycket skuggor runt ögonen framförallt vid inre ögonvrån. 

● Skuggor under hakan (se figur 23). 

 
 

 
Figur 23. Skyltdocka belyst med tre spotlights. 
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4.1.7 Tre spotlights och ett lysrör 

● Mycket ljus på hela skyltdockan. 

● Diffusa skuggor men ändå med karaktär. 

● Ansiktet får mjuka skuggor och blir lättsamt. 

● Något mindre dramatiskt ljus (se figur 24). 
 

 

 
Figur 24. Skyltdocka belyst med tre spotlights och ett lysrör. 

 

 

4.2    Fältstudie – observationer av provrum i 

klädbutiker i Jönköping 

Följande typer av belysningslösningar fanns i de observerade provrummen. 
 

● Belysning integrerad eller vid sidan av spegeln: 7 stycken 

● Spegelbelysning + belysning ovanifrån: 5 stycken 

● Enbart belysning ovanifrån: 4 stycken 

● Belysning bakifrån + spegelbelysning: 1 stycken 

 

4.2.1 Provrum 1 - Belysning integrerad i spegel 

Provrummet har en area på 1m2 och en takhöjd på 3m. Rummets väggar är gråvita 
och har en slät struktur. Inredningsdetaljer så som krokar och lister är i 
aluminium. Provrummets öppning täcks av ett draperi i en beige nyans. I rummet 
finns även en träpall. Belysningen består av två T5 lysrör som är integrerade i 
spegelns ytterkanter. Ljuskällan täcktes av ett frostat glas. 
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Ljuset skickas rakt ut i rummet det blir därför mest ljus vid området närmast 
spegeln. Skuggorna faller direkt under och bredvid spegeln. Det finns ingen 
tendens till bländning på grund av att ljuset lyser igenom det frostade glaset vilket 
ger ett diffust ljus. Inga reflexer uppstår i provrummet och ytfärgerna ser naturliga 
ut. I det stora hela är ljuset dovt. 
  
Kroppsformen är något otydlig eftersom det inte blir några skarpa konturer på 
varken kroppens siluett eller detaljer på kläderna i denna belysning. Det är svårt att 
se några tydliga ansiktsdrag och ansiktet ser platt och tråkigt ut på grund av det 
jämna och diffusa ljuset. Det mesta av ljuset faller på kroppens framsida. De ljusa 
väggarna gör att även lite av ljuset reflekteras och hamnar på baksidan av kroppen. 
Det är svårt att se några tydliga skuggor i denna belysning. De som finns är enbart 
under hakan och är inte markanta. 
 

4.2.2 Provrum 2 - Spotlights i tak & belysning bakom spegel 

Detta provrum har en uppskattad takhöjd på 3,4m och en area på 1m2. Golvet är i 
ljus marmor, väggarna är krämvita. Inredningsdetaljerna är i rostfritt stål och 
draperiet är i brunt läder. Här sitter belysningen, i form av T5 lysrör, bakom 
spegeln och lyser ut mot sidoväggarna. Det finns även fyra stycken halogen 
spotlights infällda i provrummets tak, samt två stycken direkt utanför som också 
ger ljus till provrummet. 
  
Lysrören sprider ljuset ut mot sidoväggarna och halogenspotlighten kompletterar 
med ljus ovanifrån. Största mängden ljus faller på övre delen av väggarna och i 
hörnen. Detta gör att nedre delen av väggarna och speciellt draperiet får mindre 
ljus. Ytfärgen ser något förvrängd ut i de mörkare partierna. Det finns blänk på 
överdelen av väggen men det ger inte någon bländning. Provrummet upplevs 
lugnt och dovt. 
  
I detta provrum framträdde kroppen som något hoptryckt, trots detta är 
kroppsformen relativt tydlig. Det mesta av ljuset faller på huvudet och axlarna. 
Ansiktsdragen är svåra att urskilja. Runt ögonen bildas skuggor som gör att man 
ser trött ut. Det är svårt att se klädesplaggens rätta utseende eftersom skuggorna 
faller på bröstet och större delen av baksidan från skulderbladen och nedåt. Det 
bildas också skuggor på haka och hals. 
 

4.2.3 Provrum 3 - Två spotlights i tak 

Provrummets area uppskattas till 1m2 och har en takhöjd på 2,4m. Väggarna är i 
mattsvart metall, draperiet är i svart läder och inredningen består av metallkrokar 
och en läderpall. Belysningen består av två stycken infällda halogenspotlights i 
taket rakt ovanifrån. 
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Provrummet är väldigt dunkelt och mörkt, men det hamnar lite ljus på nedre delen 
av väggarna och golvet. Det här gör att vi upplever belysningen som fläckig. 
Hörnen och övre delen av väggarna hamnar helt i skugga. Det finns risk för 
bländning och det uppstår blänk i spegeln. Det är svårt att urskilja kroppsformen i 
detta mörka provrum. Hela ansiktet hamnar i skugga vilket gör det svårt att se 
anletsdragen och ansiktet ser spökligt ut. Det enda stället på kroppen som ljuset 
faller på är huvudet och axlarna. Kläderna exponeras dåligt eftersom kroppen är 
helt i skugga från bröstet och nedåt. 

4.2.4 Provrum 4 - Två infällda downlights och belysning bakom spegel  

Arean i detta provrum uppskattas till 1,5m2 med en takhöjd på 2,4m. Golvet är 
ljust, väggarna är vita, varav en är blank och två är matta. Inredningen är i form av 
en krämvit bänk, mörkgrå krokar och stång samt ett draperi i en beige nyans. För 
att belysa detta provrum finns två stycken downlights, en är placerad snett framför 
dig och den andra i diagonalt snett bakom. Bakom spegeln sitter två typer av T8 
lysrör, ett varmt och ett kallt. Kunden får själv välja om den vill exponeras i 
inomhus eller utomhus miljö. Downlightsen ger ljus ovanifrån medan lysrören ger 
ljus rakt fram och utmed väggarna. 
  
Ljuset fördelas ganska jämnt i hela provrummet. Det bildas skuggor under bänken 
och högst upp vid taket. Risken att bli bländad är inte så stor, men det kan 
förekomma blänk i den blanka väggen. Provrummet som helhet är ljust men 
innehåller något ljusare och mörkare områden. 
  
Kroppens form är enkel att tyda. Ansiktsdragen är släta och dova. I det kalla ljuset 
ser ansiktet blekt ut och i det varma ljuset ser man naturlig ut. Hela kroppen blir 
belyst, dock hamnar det mesta av ljuset på framsidan av kroppen och 
överkroppen. De skuggor som uppstår är vid inre ögonvrån samt på halsen. 

4.2.5 Provrum 5 - Flera spotlights på skena i tak 

Provrummets area beräknas till 1,5m2 med en takhöjd på 6m. Golvet är i grå sten 
och väggarna är vita träskivor som upplevs lite blanka. Inredningen som finns är 
en vit hörnpall, grå krokar och en vit dörr. Här används spotlights på skena 
bestyckad med metallhalogen och lysrör bakom spegeln. Spotlightens sitter på en 
3-fas skena nedpendlade från taket. Fungerar främst som allmänbelysning men till 
varje provrum riktas en spotlights. Ljuset kommer då snett bakifrån in i 
provrummet. Från belysningen bakom spegeln sprids ljuset utåt sidorna. 
  
Ljuset fördelas relativt jämt. De skuggor som finns är på övre delen av väggarna 
och det finns en liten risk att bländning uppstår. Det finns inga direkta blänk på 
väggarna eller inredningen. Intrycket av provrummet är varmt, klart och fräscht. 
Hela provrummet känns ljust. 
  
Kroppsformen återges på ett rättvisande sätt tack vare det jämna ljuset. Däremot 
upplever vi ansiktet som platt och intet sägande. Ljuset faller främst på baksidan 
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av kroppen och enbart lite på framsidan. Nästan hela ansiktet ligger i skugga likväl 
som framsidan. Går man riktigt nära spegeln blir ansiktet belyst. 

4.2.6 Provrum 6 - Två spotlights i tak 

Här är takhöjden 2,2m och arean är 1m2. Provrummet har vita släta väggar, ett 
mörkt golv och en dörr i rostfritt stål. Enda inredningen som finns är krokar att 
hänga klädesplaggen på. Belysningen består av två stycken halogen spotlights som 
är infällda i taket. De är placerade ovanför dörren och vinklade mot väggen med 
spegeln. Ljuset reflekteras i taket och blir jämnt fördelat i hela provrummet. De 
vita väggarna gör att det blir ett intensivt ljus. Det finns inga direkta skuggor och 
risken att bli bländad är stor, särskilt i spegeln. 
  
Hela kroppen blir upplyst och dess form syns väl. Det blir ett skarpt ljus i ansiktet 
vilket leder till obefintliga skuggor. Går man riktigt nära spegeln så uppstår det 
skuggor under ögonen. Hela kroppen blir belyst men det mesta av ljuset hamnar 
på överkroppen. Det är svårt att se några direkta skuggor på kroppen. 
 

4.3    Fullskalestudie 

4.3.1 Upplevelsen av ljuset i provrummet 

Deltagarna upplevde ljuset i provrummet med Pendelbelysning (A) som svagt. 
Överenstämmelsen i svaren illustreras nedan (figur 25): kurvan visar en skev 
fördelning med en bred topp vid ”mycket svagt - svagt” och sjunker sedan till att 
bli helt flack vid ”mycket starkt”. 
 

 
Figur 25. Svarsfördelning av frågan om upplevelsen av ljuset för Pendelbelysning (A). 
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Kurvan som illustrerar hur deltagarna upplevde ljuset i Spegelbelysning (B) har sin 
pik åt vänster och visar en överensstämmelse bland deltagarna som tyckte att den 
gav ett svagt ljus (se figur 26). 
 

 
Figur 26. Svarsfördelning av frågan om upplevelsen av ljuset för Spegelbelysning (B). 

 

 
Större delen av deltagarna upplevde att ljuset i Spotlights med spegelbelysning 
(C.1) var ”starkt” eller ”mycket starkt” ingen ansåg att ljuset var ”mycket svagt” 
och mycket få att det var ”svagt” vilket illustreras av att kurvan har en högsta platå 
vid ”starkt - mycket starkt” och är tydligt skev (se figur 27). 
 

 
Figur 27. Svarsfördelning av frågan om upplevelsen av ljuset för Spotlights med spegelbelysning (C.1). 
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Alla deltagarna upplevde ljuset i Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2) 
som ”starkt – mycket starkt” vilket syns på kurvans branta stigning mot ”starkt” 
och ännu lite mer stigning mot ”mycket starkt” (se figur 28). Ingen upplevde ljuset 
som ”mycket svagt”. 
 

 
Figur 28. Svarsfördelning av frågan om upplevelsen av ljuset för Självupplevd spotlights med 

spegelbelysning (C.2). 

 

 

4.3.2 Upplevelsen av klädernas passform i provrummet 

Upplevelsen av klädernas passform i Pendelbelysning (A) var varierad. 
Deltagarnas svar fördelade sig jämnt över hela mittendelen av skalan. De flesta 
tyckte att klädernas passform varken syntes bra eller dåligt. Detta illustreras av 
kurvan nedan (figur 29) som är flack i mitten med en stor andel av svaren och där 
extremvärdena bara anses relevanta av en person vardera. 
 

 
Figur 29. Svarsfördelning av frågan om passform för Pendelbelysning (A). 
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Även i Spegelbelysning (B) tyckte majoriteten av deltagarna att klädernas passform 
varken syntes bra eller dåligt (se figur 30). 
 

 
 
Figur 30. Svarsfördelning av frågan om passform för Spegelbelysning (B). 

 

 

De flesta tyckte att klädernas passform syntes mycket bra i Spotlights med 
spegelbelysning (C.1) och kurvan är markant skev åt höger (se figur 31). 
 

 
 
Figur 31. Svarsfördelning av frågan om passform för Spotlights med spegelbelysning (C.1). 
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När deltagarna själva fick stiga in i provrummet i Självupplevd spotlights med 
spegelbelysning (C.2), upplevde fler att klädernas passform syntes bra (se figur 32), 
än när lösningen betraktades med skyltdockan i provrummet. Trots detta så har en 
förskjutning skett från värdet ”mycket bra” mot mitten vilket resulterar i att 
kurvan som illustrerar valda svarsalternativ vid belysningslösning C.2 har en 
förskjutning av sin pik mot mitten jämfört med kurvan som illustrerar C.1 (se 
figur 31). Överensstämmelserna i svaren resulterar i en tydlig pik i kurvan. 
 

 
 
Figur 32. Svarsfördelning av frågan om passform för Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2).  

 

 

4.3.3 Synbarhet av klädernas struktur i provrummet 

Majoriteten av deltagarna tyckte att klädernas struktur syntes dåligt i 
Pendelbelysning (A). Det illustreras i kurvan nedan och visar en skev fördelning 
med pik på den negativa sidan (se figur 33). 
 

 
Figur 33. Svarsfördelning av frågan om strukturen på kläderna för Pendelbelysning (A). 
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Fem av de 15 deltagarna ansåg att strukturen på kläderna varken syntes bra eller 
dåligt i Spegelbelysning (B). Det var däremot fler deltagare (totalt sett) som var 
missnöjda med hur strukturen på kläderna syntes jämfört med de som var nöjda, 
vilket kurvan nedan visar (se figur 34).  
 

 
Figur 34. Svarsfördelning av frågan om strukturen på kläderna för Spegelbelysning (B). 

 
 
 
 
Deltagarna var eniga om att klädernas struktur syntes bra eller mycket bra i 
Spotlights med spegelbelysning (C.1) och kurvan är skev med högsta punkten i 
den positiva änden (se figur 35). 
 

 
Figur 35. Svarsfördelning av frågan om strukturen på kläderna för Spotlights med spegelbelysning 

(C.1). 
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I Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2) upplevde deltagarna att 
strukturen på kläderna syntes bra eller mycket bra. Det framgår tydligt i kurvan (se 
figur 36), som har sin pik åt höger och är helt låg och flack åt vänster. Ingen av 
deltagarna ansåg att strukturen syntes ”mycket dålig” eller ”dåligt”. 
 

 
Figur 36. Svarsfördelning av frågan om strukturen på kläderna för Självupplevd spotlights med 

spegelbelysning (C.2). 

 
 

 

4.3.4 Synbarheten av klädernas korrekta färger i provrummet 

Upplevelsen av hur korrekt klädernas färger syntes i Pendelbelysning (A) var 
blandad. Detta syns tydligt i kurvan (se figur 37) som har två pikar. Det fanns 
bland deltagarna både de som tyckte att klädernas korrekta färger syntes bra, och 
de som tyckte att kläderna färger syntes dåligt. 
 

 
Figur 37. Svarsfördelning av frågan om färgerna på kläderna för Pendelbelysning (A). 
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Kurvan nedan (se figur 38) illustrerar med sin toppiga kurva att sex av deltagarna 
upplevde att klädernas färger i Spegelbelysning (B) syntes varken bra eller dåligt. 
Endast en person ansåg att det negativa extremvärdet var relevant medan tre 
ansåg att det positiva extremvärdet var det mest lämpade svaret. Totalt sett gav 
flertalet av deltagarna ett mer positivt svar än negativt. 
 

 
 
Figur 38. Svarsfördelning av frågan om färgerna på kläderna för Spegelbelysning (B). 

 

 

 

 

Flertalet deltagare tyckte att klädernas färger syntes bra i Spotlights med 
spegelbelysning (C.1) och det var ingen av deltagarna som ansåg att klädernas 
färger syntes varken dåligt eller mycket dåligt (se figur 39). 
 

 
 
Figur 39. Svarsfördelning av frågan om färgerna på kläderna för Spotlights med spegelbelysning (C.1). 
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11 av 15 personer ansåg att klädernas färger syntes mycket bra i Självupplevd 
spotlights med spegelbelysning (C.2), vilket illustreras i kurvan nedan (se figur 40) 
som är flack åt vänster och blir allt brantare åt höger. 
 

 
 
Figur 40. Svarsfördelning av frågan om färgerna på kläderna för Självupplevd spotlights med 

spegelbelysning (C.2). 

 

4.3.5 Störande eller inte störande bländning i provrummet 

Totalt upplevde 5 av 15 deltagare att Pendelbelysning (A) var bländande och 
medan flertalet (10 av 15) upplevde att den inte bländade. De fem deltagarna som 
svarade att de upplevde någon bländning tyckte att bländningen var påtaglig och 
störande. Två personer upplevde bländningen som mycket störande och ytterligare tre 

personer var störda av bländningen. 

 
I Spegelbelysning (B) var det totalt 13 stycken som inte upplevde någon bländning 
och endast två stycken som upplevde bländning. Dessa två tyckte däremot att 
bländningen inte var så störande i Spegelbelysning (B). 
 
I Spotlights med spegelbelysning (C.1) fanns både deltagare som tyckte att 
belysningen var bländande (8 av 15) och de som tyckte att den inte var bländande 
(7 av 15). Av de åtta deltagare som tyckte att belysningen var bländande tyckte fyra 
stycken att bländningen inte var så störande medan de andra fyra tyckte att den 
var störande eller mycket störande. 
 
I Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2) var det endast två deltagare 
som inte tyckte att de upplevde någon bländning medan resterande upplevde 
någon form av bländning. De 13 personer som upplevde Självupplevd spotlights 
med spegelbelysning (C.2) som bländande hade olika uppfattning om hur störande 
bländningen var. Fyra stycken tyckte att bländningen var påtaglig, fyra tyckte att 
den var störande och fem tyckte att bländningen var mycket störande. 

0

2

4

6

8

10

12

Mycket dåligt Mycket bra

Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2)

Svarsfördelning



Resultat och analys  

37 

4.3.6 Jämförelse mellan de olika belysningslösningarna 

Ljuset i Pendelbelysning (A) och Spegelbelysning (B) upplevdes någorlunda lika, 
majoriteten av deltagarna tyckte i båda lösningarna att ljuset upplevdes ”ganska 
svagt”. De var också eniga om att de inte stördes av någon bländning i någon av 
dessa belysningslösningar. Däremot tyckte deltagarna att klädernas passform och 
struktur syntes något bättre i Spegelbelysning (B) jämfört med Pendelbelysning 
(A) medan klädernas färger syntes bättre i Pendelbelysning (A) än i 
Spegelbelysning (B). Spotlights med spegelbelysning (C.1) och Självupplevd 
spotlights med spegelbelysning (C.2) upplevdes ha ett starkare ljus, visade 
klädernas passform, struktur och färger bättre jämfört med tidigare nämnda 
lösningar. Det är däremot fler som störs av bländning i Spotlights med 
spegelbelysning (C.1) och Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2) 
jämfört med Pendelbelysning (A) och Spegelbelysning (B).  
 
Största skillnaderna i svaren fanns angående bländningen. Åtta av deltagarna 
svarade att de upplevde någon form av bländning i Spotlights med spegelbelysning 
(C.1) medan hela 13 personer svarade att de upplevde någon form av bländning i 
Självupplevd spotlights med spegelbelysning (C.2). Klädernas passform och 
struktur ansåg deltagarna syntes bättre i Spotlights med spegelbelysning (C.1) och 
klädernas färger tyckte de syntes bättre i Självupplevd spotlights med 
spegelbelysning (C.2). 

4.3.7 Rangordning av belysningens olika uppgifter i ett provrum 

På sista frågan i frågeformuläret fick deltagarna rangordna fem stycken alternativ 
som handlade om belysningens främsta uppgift i ett provrum. De satte en etta 
framför alternativet som de tyckte var den främsta och en tvåa på näst främsta etc. 
De svarsalternativ de hade att välja mellan var ”att klädernas passform är tydlig”, 
”att klädernas färger återges korrekt”, ”att strukturen på kläderna syns, ”att det är 
tillräckligt med ljus” och ”att man ser fräsch ut”. 
 
Här är en summering av vad deltagarna tyckte var belysningens främsta uppgift i 
ett provrum. 
 

1. Att klädernas passform är tydlig. (34 %) 

2. Att det är tillräckligt med ljus. (27 %) 

3. Att klädernas färger återges korrekt. (18 %) 

4. Att man ser fräsch ut. (13 %) 

5. Att strukturen på kläderna syns. (8 %) 

 
Ett förtydligande av summeringen illustreras nedan, (se figur 41). 
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Figur 41. Svarsfördelningen gällande deltagarnas rangordning av belysningens främsta uppgift i 
ett provrum. 
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5 Diskussion 

 
Syftet med studien var att öka förståelsen för vikten av en väl planerad belysning i 
provrum för kundupplevelsen, samt att ge rekommendationer för en 
belysningslösning som på ett rättvisande sätt visar människans kroppsform och 
anletsdrag samt kläderna. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Belysningen påverkar kundens upplevelse av klädprovningen   

Det är många faktorer som avgör hur man upplever ett provrum. Vi håller med 
Franzell (2013) om att: samspelar ljusupplevelsen med inredning, färger och 
arkitektur framkallas en rumsupplevelse som formar olika karaktäristiska miljöer. 
Under vår observation på A6 såg vi tydligt att det var många butiker som hade ett 
genomgående koncept på inredning och ljusmiljö i butiken men provrummen 
hade glömts bort. Moberg (2012) nämner att det är i provrummet som man ofta 
fattar beslut om man vill köpa plagget eller inte. Om rummet är kontrastlöst eller 
har en för låg ljusnivå upplevs det enligt Licht wissen (2010) inte som tilltalande. 
Det kändes som om provrum 6 hade försökt att använda en alternativ 
belysningslösning men inte testat den innan den installerades. Tyvärr uppstod en 
obehaglig och väldigt störande bländning i spegeln. Starby (2006) menar att 
bländning kan vara ett stort problem och något som bör tänkas på vid planering 
av belysning. Vi fick även en klar bild av detta i fullskalestudien då flera av 
deltagarna upplevde någon form av störande bländning i en av 
belysningslösningarna vilket påverkade deras upplevelse av klädprovningen. En 
god synkomfort är viktig för att upplevelsen av ett rum ska bli positiv. 

5.1.2 Olika belysningslösningar ger olika upplevelser av kroppens 
form, anletsdrag och klädernas struktur samt färger 

Genom att testa olika sätt att belysa en skyltdocka kom vi fram till att beroende på 
hur ljuset faller på kropp och ansikte förändras upplevelsen i olika ljusriktningar, 
vilket även Keller (2006) talar om. Hur skuggorna faller är avgörande för kroppen 
och ansiktets uttryck. Ljus från enbart en riktning ger skarpa och hårda skuggor 
medan ljus från flera riktningar lättar upp skuggorna och ger ett mjukare uttryck. 
Vi kom fram till, i likhet med Franzell (2013), att det är lättare att se och granska 
ett föremål som har klara men inte för skarpa kontraster vilket kan skapas med en 
noggrant placerad belysning. Observationen som gjordes i befintliga butikers 
provrum bekräftade detta. I provrummet studerar kunden sin kropp från topp till 
tå, det är därför viktigt att belysningen ger en så rättvisande bild av kroppen som 
möjligt menar Moberg (2012). Vi är av samma uppfattning efter att ha genomfört 
vår fullskalestudie. Deltagarna ansåg att det var viktigt att det var tillräckligt ljust i 
provrummet så att klädernas passform, färger och struktur syntes men det var 
samtidigt viktigt att deras egna kropps- och ansiktsuttryck var smickrande.  
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Vid en jämförelse av resultatet från de olika belysningslösningarna syns det klart 
och tydligt att Spotlights med spegelbelysning (C) är den bättre 
belysningslösningen jämfört med de andra belysningslösningarna. 
 
Vi kan se en liten skillnad i hur män och kvinnor besvarade den öppna frågan i 
frågeformuläret. Det påverkar inte undersökningen men skillnaden är intressant. 
Kvinnorna svarade mer i detalj hur de upplevde de olika belysningslösningarna 
och männen svarade vad de upplevde (se bilaga 3). Detta tror vi beror på att 
kvinnor har lättare att beskriva känslan av sammanhanget, medan män fokuserar 
mer på vad de faktiskt ser än hur de känner sig i sammanhanget. 
 

Rangordningen visar att deltagarna tyckte att belysningens främsta uppgift var att 
tydligt visa klädernas passform, och det skulle kunna bero på att upplevelsen av sig 
själv och kläderna var en viktig aspekt i provrummet. En avvikelse i 
rangordningen syns i svaren för Pendelbelysning (A) och Spegelbelysning (B). Där 
tyckte deltagarna att belysningens främsta uppgift var att ge tillräckligt med ljus i 
provrummet. Det kan bero på att dessa belysningslösningar var mörkare jämfört 
med Spotlights med spegelbelysning (C.1) och Självupplevd spotlights med 
spegelbelysning (C.2). Vi hade också förväntat oss att deltagarna skulle placera 
fräschheten högre i rangordningen, men det visade sig inte vara en av de viktigaste 
uppgifterna som belysningen har i ett provrum. 

 

5.2 Metoddiskussion 

De metoder vi valt har hjälpt oss att ta reda på hur ljuset upplevdes och 
förändrades, beroende på hur ljuset föll på kroppen och ansiktet. Observationen 
hjälpte oss att få en överblick över problematiken i ett provrum, samt en 
bekräftelse på att belysningen är oprioriterad i majoriteten av provrummen som 
finns ute i butikerna. Den experimentella studien delades in i två delar, en 
praktiskt prövande del där vi experimenterade med en skyltdocka. Den andra 
delen var en fullskalestudie där vi tog hjälp av 15 personer som analyserade ett 
uppbyggt provrum med olika belysningslösningar. Vi valde att använda oss av ett 
frågeformulär för att kunna göra enkla jämförelser mellan deltagarna svar. Vi fick 
också opartiska svar eftersom det var få faktorer som påverkade deltagarna i sitt 
svarande. 
 
Vi började med att studera hur ljuset föll på en skyltdocka i den praktiskt 
prövande delen av den experimentella studien. Det gjordes för att vi själva skulle 
få en tydlig bild av hur upplevelsen av kroppens form och ansiktsdrag ändras i 
olika belysningsprinciper som vi sedan kunde ta hjälp av vid observationerna. 
Därefter gick vi ut i befintliga butiker och genomförde observationen för att se 
vilka belysningslösningar som var de mest förekomna i provrummen. Det gjordes 
för att vi skulle kunna välja ut vilka belysningslösningar som vi sedan skulle testa i 
fullskalestudien. 
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5.2.1 Observation (fältstudie) 

Att vi tog fram ett observationsprotokoll gjorde det möjligt för oss att genomföra 
observationerna av de olika butikernas provrum på ett systematiskt sätt, vilket 
stärker studiens reliabilitet. Noggrannheten i observationen var hög och vi kunde 
göra jämförelser mellan provrummen. Fördelen med protokollets utformning var 
att det var uppdelat i olika rubriker, teknisk beskrivning, de sju grundbegreppen, 
rumsbeskrivning och specifika observationer gällande ljuset. Eftersom vi själva har 
genomfört bedömningen av provrummens belysning i observationen blir den 
externa validiteten låg. Den interna validiteten anser vi däremot vara hög eftersom 
observationsprotokollet hade en enkel struktur som var lätt att läsa av och endast 
relevanta aspekter för undersökningen studerades. Observationen gjordes för att 
se vilka olika belysningslösningar som finns i befintliga butikers provrum, 
eftersom vi sedan ville testa dessa olika lösningar i vår fullskalestudie. Nackdelen 
med observationen var att vi inte hade fri tillgång till alla befintliga provrum. Det 
kan ha påverkat vårt resultat i fältstudien. Kanske hade vi kunnat få tillgång till fler 
provrum ifall vi, innan själva observationen, informerat butikerna om syftet med 
vårt examensarbete och lämnat ett skriftligt dokument som intygade att butikerna 
inte skulle nämnas i rapporten. 

5.2.2 Praktiskt prövande del - sju sätt att belysa en skyltdocka 

Den praktiskt prövande delen gjorde vi med enkla medel och mer prövande, likt 
skissning. Vi testade oss fram för att hitta olika belysningsprinciper som skulle 
kunna vara bra och mindre bra i ett provrum, med fokus på upplevelsen av 
kroppens form och anletsdrag. Det finns inte några exakta mått på armaturernas 
placering, utan de placerades fritt och provisoriskt. Detta ger en lägre reliabilitet i 
denna del av arbetet. Hade vi gjort mer noggranna noteringar av 
armaturplaceringarna hade det bidragit till en högre tillförlitlighet. Vi anser att 
detta var en viktig del i studien för att komma fram till de tre slutgiltiga 
belysningslösningarna som användes i fullskalestudien. Det gör att validiteten blir 
hög eftersom vi mätte det vi avsett mäta, alltså tog vi reda på vilka 
belysningsprinciper som borde användas i provrum. 

5.2.3 Fullskalestudie 

Vår tredje metod var en fullskalestudie där deltagarna fick besvara ett 
frågeformulär, framtaget av oss, med frågor gällande upplevelsen i det uppbyggda 
provrummet med olika belysningslösningar. Mått på provrummet togs och all 
viktig information om armaturerna och ljuskällorna som använts dokumenterades. 
Detta för att provrummet skulle vara detsamma om studien skulle upprepas i 
framtiden, vilket bidrar till en god reliabilitet. Att låta bygga upp ett provrum med 
flera belysningslösningar i ett och samma provrum underlättade studien avsevärt. 
Om vi istället hade valt att genomföra undersökningen i befintliga butikers 
provrum så hade de haft olika förutsättningar. Nu fanns inte den risken och 
undersökningen blev enklare för deltagarna, och för oss, att genomföra eftersom 
alla tre belysningslösningar fanns på ett och samma ställe. Vi mätte inte 
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belysningsstyrkan för de olika belysningslösningarna vilket gör att vi inte vet hur 
skillnaderna i mängden ljus påverkade undersökningens resultat. 
 

Frågeformuläret innehöll korta, tydliga och för undersökningen relevanta frågor. 
De flesta av frågorna besvarades genom att sätta ett kryss på en skalenlig linje med 
en positiv och en negativ ände. Linjen var 10cm lång och motsvarade fem olika 
svarsalternativ. Det var, enligt oss, ett bra svarssätt för då fick deltagarna större 
frihet i sitt svarande. Negativt var att vissa av kryssen hamnade precis mellan två 
svarsalternativ och därför var svåra att läsa av. Detta gjorde att vi mätte extra noga 
och att vi gjorde flera kontroller av resultaten från frågeformuläret både i 
bearbetningen och sammanställningen. Det ökar också studiens reliabilitet 
eftersom vi varit mycket noggranna när vi sammanställt resultatet. 
Sammanställningen gjordes manuellt. I efterhand kunde vi se att vi inte använde 
analysverktyget fullt ut. Vi valde en väl fungerande skala på linjen men gjorde för 
stora indelningar när vi sammanställde resultatet. Det gjorde att vi missade de små 
skillnaderna i deltagarnas svar. 
 

Fullskalestudien har en hög intern validitet eftersom inga andra faktorer än just 
belysningen kunde påverka deltagarnas upplevelse av provrummet då 
undersökningen gjordes i ett och samma provrum. Även frågeformulärets 
utformning stärker den interna validiteten då den innehåller enkla och korta frågor 
som inte kräver långa och krångliga svar. Den externa validiteten är relativt hög då 
frågeformuläret besvarats av 15 personer, jämnt fördelade mellan män och 
kvinnor samt ljusdesigners och övriga utbildningar. Det som skulle kunna ha 
stärkt den interna validiteten är en bättre åldersspridning på deltagarna. 
 

Deltagarna fick besvara frågeformuläret och titta på de olika belysningslösningarna 
i olika följd, i en systematiskt varierande presentationsordning. Reliabiliteten 
säkrades eftersom risken att svaren skulle bli lika om deltagarna studerade 
belysningslösningarna i samma ordning undveks. 
 

Vi valde också att sist i proceduren låta personerna gå in en gång själva i Spotlights 
med spegelbelysning (C) för att se om deltagarna svarade lika när de själva fick stå 
i provrummet som när de tittade på skyltdockan som blev belyst. Det visade sig 
att deltagarna då ändrade sina åsikter. De tyckte att färgerna på kläderna syntes 
tydligare när de själva fick stå i provrummet, och de upplevde en mer påtaglig 
bländning. Hade vi inte låtit deltagarna stå i provrummets mitt hade vi inte fått det 
här resultatet som visar hur viktigt det är att undvika bländning så långt det är 
möjligt. 
 

Indelningen manliga ljusdesigners, övrig män, kvinnliga ljusdesigners och övriga 
kvinnor användes för att kontrollera att urvalet inte blev obalanserat eller gav ett 
skevt resultat. Skillnader mellan grupperna har granskats och visade sig inte 
påverka resultatet. Vi valde därför att inte redovisa deltagarnas svar i dessa 
kategorier. Indelningen och kontrollen av skillnader hjälpte oss att få fram ett 
tillförlitligt resultat av frågeformulärssvaren. Vi fick på så vis en kontrollerad 
balans i resultatet.
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Provrummet är en komplex miljö att belysa. Det är många faktorer som måste tas 
hänsyn till vid planering av en provrumsbelysning. Viktigt är att belysningen 
framhäver plaggets färg och struktur, samt passform på ett rättvisande sätt. 
Samtidigt bör kunden känna sig bekväm i ljuset och inte för utpekad. 
 

Vi har kommit fram till följande slutsatser och rekommendationer för en god 
belysningslösning till provrum: 
 

● Bländning är en av de viktigaste aspekterna att tänka på vid planering av 

belysning i provrum. Det är därför viktigt att skärma av belysningen 

ordentligt för att minimera risken att störande bländning uppstår. 

 

● Ljusnivån är en viktig aspekt för att man ska kunna se strukturen och 

färgerna på kläderna bra. Anpassa därför ljusnivån efter butikens typ av 

kläder och specifika önskemål som kundgruppen har. Vet man till exempel 

åldern på kundgruppen kan provrumsbelysningen planeras utefter det. 

 

● En belysning med ljus från flera riktningar skapar skuggor och kontraster 

som bidrar till en god synkomfort. På så vis upplevs kroppens form och 

anletsdrag på ett så rättvisande sätt som möjligt. Med riktat ljus från flera 

håll finns möjlighet att skapa olika uttryck och upplevelser i provrummet. 

 

● Det är bra om kläderna kan ses i olika slags ljus. Ett alternativ är att 

använda en LED-armatur där färgtemperatur och ljusnivå kan regleras, då 

kan kunden prova kläderna i flera tänkbara miljöer. 

 

● Det är viktigt att tänka på hur ljuset riktas i provrummet. Under 

installationen av riktat ljus bör en ljusdesigners rekommendationer vara väl 

beskrivna och följas. 

 

Vissa armaturer har olika lägen de kan ställas i, det är sådan typ av information 

som ska framgå i beskrivningen av hur ljuset ska riktas. Gärna också att en person 

står i provrummet vid inriktning av armaturerna så det tydligt syns hur ljuset faller 

på personens ansikte och kropp. Fel ljusriktningar kan leda till att man får mörka 

skuggor under ögonen som påverkar kundens upplevelse i provrummet negativt. 

Vi ser idag att några butiker har god potential och valt riktat ljus, men tyvärr är 

majoriteten av armaturerna felriktade och gör inte belysningslösningen rättvis. 
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6.1 Vidare studier 

För vidare studier i linje med vårt arbete föreslår vi att genomföra en 
fullskalestudie i en verklig miljö och använda deltagare med större åldersspridning 
för att se om det finns åldersmässiga skillnader gällande vad kunderna upplever 
vara en god belysning för provrum. Ytterligare ett alternativ är att välja ut en 
belysningslösning som prövas med olika inredning och färger för att se hur detta 
påverkar hur belysningslösningen upplevs. Det skulle också vara intressant att se 
vilka andra tänkbara belysningslösningar som skulle fungera i provrum. I och med 
att vissa av deltagarna i vår fullskalestudie påpekade den låga ljusnivån i två av de 
testade belysningslösningarna skulle det vara intressant att se vilken 
belysningsstyrka som kunderna föredrar att exponeras i. Då skulle det kunna ligga 
till grund för en eventuell rekommendation för medelbelysningsstyrkan i provrum 
som idag inte finns. En sista rekommendation för vidare studier är att testa om 
kunden själv vill kunna reglera ljusnivån och färgtemperaturen i provrummet.
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Observationsprotokoll 

Namn: 

 

Butik:                                                     .  Datum:                                        . 

 

Placering av observatör i provrummet: 

 

Teknisk beskrivning 

 

Typ av ljuskälla:                                                                                                                                  . 

 

Typ av armatur:                                                                                                                                  . 

 

Placeringar av armatur:                                                                                                                      . 

 

Ljusriktning:                                                                                                                                       . 

 

Är något trasigt?                                                                                                                                . 

 

 

Grundbegrepp 

Ljusfördelning:                                                                                                                                  . 

 

Skuggor:                                                                                                                                           . 

 

Bländning:                                                                                                                                        . 

 

Reflexer:                                                                                                                                            . 

 

Ytfärg:                                                                                                                                                . 

 

Ljusnivå:                                                                                                                                             . 

 

Medelbelysningsstyrka:                                                                                                                     . 

 

 

Rumsbeskrivning 

Area:                    . 

 

Takhöjd:                      .  

 

Form: (rita/fota) 
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Material/Färg/Struktur på väggar och draperi:                                                                                 . 

 

Inredning:                                                                                                                                            . 

 

 

Specifika observationer 

 

Hur upplever du kroppsformen?                                                                                                         . 

 

Hur upplever du ansiktsdragen?____________________________________________________________________ _. 

 

Vart faller ljuset på kroppen?                                                                                                              . 

 

Vart är det mest ljus?                                                                                                                          . 

 

Hur faller skuggorna i ansiktet?                                                                                                          . 

 

Hur faller skuggorna på kroppen?                                                                                                      . 
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Ordning: __________________  Person:______ 

 

Provrumsexperiment  
 

Ringa in ditt svar. 

Jag är    man    eller    kvinna   Ålder:______ 

 

 

 Utbildning/Yrke: ___________________________________________________________________ 

 

1. Hur upplever du ljuset i provrummet? Markera med ett kryss på skallinjen. 

Mycket svagt |                                                                                                       |   Mycket starkt 

 

 

2. Hur bra syns klädernas passform i belysningen? Markera med ett kryss på skallinjen. 

Mycket dåligt |                                                                                                       | Mycket bra 

 

 

3. Störs du spontant av bländning i provrummet? Ringa in ditt svar.              Ja           Nej 

 

Om Ja, hur störande är bländningen? Markera med ett kryss på skallinjen 

Inte störande|                                                                                                       |Mycket störande 

 

 

4. Hur bra syns strukturen på kläderna? Markera med ett kryss på skallinjen. 

Mycket dåligt |                                                                                                       | Mycket bra 

 

 

5. Hur bra syns klädernas färger? Markera med ett kryss på skallinjen. 

Mycket dåligt |                                                                                                       | Mycket bra 
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6. Beskriv din upplevelse av provrummet: Fortsätt gärna på baksidan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Vad tycker du är belysningens främsta uppgift i ett provrum? Rangordna alternativen med 

siffrorna 1-5, där 1 är viktigast och 5 är minst viktigt.  

__ Att det är tillräckligt med ljus. 

__ Att strukturen på kläderna syns. 

__ Att klädernas passform är tydlig. 

__ Att man ser fräsch ut. 

__ Att klädernas färger återges korrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Kommentarer från deltagarna i fullskalestudien 
 

Belysningslösning A 

Kvinnor Män 

● Det upplevs mörkt men behagligt, det 
blir mycket skuggor vilket framhäver 
kläderna på ett ganska bra sätt men 
ansiktet känns mörkt. Det är svårt att 
se detaljer i de svarta byxorna och 
man ser inte texturen men t-shirten 
upplevs ok. 

 
● Förhörsrum hos polisen. Det direkta 

ljuset ger läskiga skuggor runt 
ögonen. Svårt att se passform på 
kläderna med en ljuspunkt man får 
flytta runt kroppen för att se hela 
outfiten, vilket är frustrerande och 
svårt att se helheten.  

 
● Här kan man se de olika nyanserna 

som skapas av direktljus vs skugga. 
 

● Skräckupplevelse, påsar under 
ögonen, vill inte tänka på rynkor och 
valkar... ALLT SYNS. 

 
● För skarpa kontraster med stor 

skuggbildning, allt fokus på huvudet. 
 

● Ganska skuggigt. Svårt att avgöra om 
du tycker det är bra eller inte. Dock 
ser man lättare “fallet” på kläderna.  

 
● Alldeles för mörkt. Skulle se ut som ett 

spöke i det ljuset, Skulle antagligen 
inte känna att jag passar i några 
kläder.  

 
● Behagligt ljus men lite mörkt för att 

kunna se kläderna “rätt”. 

● Spontant väldigt dov belysning Dock 
föredrar jag denna framför det ljusa 
rummet. Bättre miljö om man ska 
testa många olika plagg.  

 
● Skarpa skuggor pga. ljusets riktning 

gör dockan lite mer onaturlig. Rummet 
känns mörkt och litet då det inte är 
något ljus i taket.  

 
● Svårt att se i överhuvudtaget. Man 

upplever sitt eget ansiktsuttryck pga. 
ljuset som kommer uppifrån och 
belyser inte hela ansiktet och kroppen. 

 
● Rummets upplevs som för mörkt. 

Dessutom skapas mycket skuggor 
pga. ljuskällans placering. 

 
● Mysig belysning, ljuset utstrålar 

värme. 
 

● Det är ganska mörkt. Skulle vilja ha 
mer ljus från sidan.  

 
● Lite tråkigt, opersonligt, städskrubb. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 
 

2/4 
 

Belysningslösning B 

Kvinnor Män 

● Här upplevs kläderna väldigt bra. 
Både färg och form framträder på ett 
bra sätt. De svarta byxorna syns 
tydligt både passform och färg och t-
shirten framträder väldigt bra. Det blir 
inga jobbiga skuggor i ansiktet eller på 
kläderna.  

 
● Rummet blir mysigare med det 

indirekta ljuset samtidigt som det blir 
bredare och plattare på något vis. 
Ljuset vid kanterna gör att 
kontrasterna blir lite stora mot spegeln 
och man får svårt att se de svarta 
jeansen.  

 
● Dov belysning som modeshow, 

manipulerande.  
 

● Ljuset som sipprar fram vid kanten på 
spegeln är för starkt - Jobbigt. 

 
● För mjukt och kontrastlöst ljus.  

 
● Ganska behagligt ljus. Lite svårt att 

skilja på byxornas färg om de är 
svarta eller mörkblå.  

 
● Mjukt ljus, på gränsen till för svagt, 

men det funkar. Känns bra.  
 

● Hemma känsla med fokus på 
mysfaktorn. Dunkelt men behagligt 
ljus för ögat.  

● Lite dov belysning. Men ändå inte 
bländande som i vissa provrum. Tror 
det behövs mer riktad belysning för att 
göra klädernas struktur mer tydlig.  

 
● Väldigt jämn belysning i rummet. Inga 

skuggor på dockan. Väldigt mjukt. 
Reflektioner av lysröret mot väggen. 
Lite bländande känns som en koja.  

 
● Inte tillräckligt ljust. Saknar belysning 

utöver bakgrunds belysning av 
spegeln.  

 
● Behagligt ljus i provrummet. Ljusnivån 

känns för låg. En viss mängd direkt 
ljus saknas för att man ska kunna se 
tydligt klädernas passform och 
struktur.  

 
● Ljuset lyser inte upp hela ytan, känns 

“kallt”.  
 

● Känns trendigt men hjälper mig inte 
att prova kläderna. Väldigt mörkt.  

 
● Personligt, lite dunkelt.  
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Belysningslösning C 

Kvinnor Män 

● Kläderna upplevs väldigt bra, det är 
ljust och behagligt i rummet vilket gör 
att detaljer syns. Det blir behagliga 
skuggor på kläderna och i ansiktet 
färgerna syns väldigt bra och texturen 
på kläderna.  

 
● Känns rymligt och fräscht mycket 

större än första belysningslösningen. 
Får en bra känsla och formen på 
kläderna syns tydligt. Genom att få en 
bra känsla ökar lusten att handla.  

 
● Här belyses jeansen vilket är bra. 

Tröjan syns nu tydligare.  
 

● Bra ljus, lite för starkt. Irriterande 
bländning när man rör sig i 
provrummet.  

 
● Ett kontrastrikare ljus som framhäver 

skuggor och strukturer tydligare.  
 

● Bästa upplevelsen hittills när det gäller 
hur bra kläderna upplevs. Bästa ljuset 
för att lyfta fram ljuset på bästa sätt.  

 
● Ljust och ger bra belysning på 

överkroppen.  
 

● Fräscht och ljust, kläderna ser snygga 
ut. Blir pigg.  

● Precis i ansiktet är det väldigt ljust. 
Det är tydligare än förra men gör att 
man vill ut snabbare.  

 
● Bra med ljus på dockan, lite mörkt i 

omgivningen av dockan. Schysst 
lösning med ljuset.  

 
● Det är funktionellt och man ser både 

kläderna och sig själv i spegeln. Ett 
stort plus för bakgrundsbelysningen 
av spegeln.  

 
● Provrummet värkar vara för mörkt. Det 

finns ju endast riktat ljus. Dock ser 
man klädernas passform tydligt. 
Strukturen och färgerna syns också 
väl.  

 
● Aningen för starkt ljus, kläderna syns 

bra men ljuset är lite störande.  
 

● Mycket trevligt, får det ljus jag behöver 
men inte för mycket.  

 
● Fräscht, upplyst och trevligt.  
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Belysningslösning D 

Kvinnor Män 

● Belysningen är ljus och göra att 
klädernas struktur form och färg syns. 
Mörka kläder (jeans) upplevs lite 
svårare att se alla detaljer. Ljusa 
plagg framträder bra. Det skapas 
behagliga skuggor. Förutom lite 
obehagliga skuggor i ansiktet. Ljuset 
framfrån/uppifrån bländar lite. Vilket 
blir störande när man ska fokusera på 
kläderna.  

 
● I och med lite för många ljuspunkter 

blir det lite för många konstiga 
skuggor när man vänder och vrider på 
sig. Den vänstra ljuskällan i taket 
bländar. Skuggorna ger en 
vilseledande form vilket ej är önskbart.  

 
● Viktigt med ljus på benen. Fin tröja i 

ljuset.  
 

● Bländningen är jobbig. Hade nog inte 
stannat och provat kläder här.  

 
● Bländande och strak belysning. Mest 

ljus mot huvudet. Saknar bakljus.  
 

● Tycker man ser detaljerna på kläderna 
väldigt bra. Starkt ljus utan att vara 
störande. Känns bra.  

 
● Ljust och lagom stort. Kunde ibland bli 

lite jobbigt då man som 
glasögonbärare får mycket ljus mot 
ansiktet, men det funkar.  

 
● Bra med ljus från två håll. Lite 

bländad. Visar upp kläderna bra och 
rätt. 

● Alldeles för stark belysning. Kan vara 
intressant en kortare stund men vill 
inte vara kvar en längre stund.  

 
● Väldigt ljust. Många hårda skuggor. 

Blir lite rörigt. Samtidigt är det 
någorlunda jämt ljus. Man ser 
kläderna bra, dock är det väldigt 
bländande. 

 
● Det känns för ljust och bländningen 

förstör helhets upplevelsen.  
 

● Belysningen provrummet är 
bländande till en viss del. Rummet 
upplevs som litet då väggarna och 
taket inte är belysta.  

 
● Ljuset lyser inte upp kläderna från 

sidan, endast framifrån.  
 

● Lite för mycket ljus i ansiktet. Annas 
gillar jag det.  

 
● Nästan som ett vanligt provrum fast 

bättre.  
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