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

 

 
 
 
 
 
 
 

Informationsrik fasadljussättning designad 
med verksamheten i fokus 

Informative façade lighting designed with activities in 
focus 

Anton Nyholm Svensk 
Robin Tubbin 

 
 

EXAMENSARBETE 2015 
Kandidatpåbyggnadsåret inom byggnadsteknik 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 
byggnadsteknik med inriktning l jusdesign. Arbetet är ett led i det ettåriga 
påbyggnadsprogrammet för kandidatexamen. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Examinator: Cecilia Häggström 
 
Handledare: Annika Kronqvist 
 
Omfattning: 15 hp  
 
Datum: 2015-05-27
 



 

3 
 

 
Abstract 

 
Profit-based businesses today use bright billboards as a method of catching 
customers' attention while public actors often install floodlighting to highlight 
buildings. This report focuses on whether it is possible to combine the two 
methods to create a richly informative façade lighting, a light that displays a clear 
message and at the same time is beautiful and helps to create a landmark in the 
city. To create this, the light needs to be shaped or have a movement, since light 
itself can never be a carrier of information. The study investigates what level of 
abstraction a façade lighting can have for the crucial information to still reach the 
viewer. 

In this survey four different activities were portrayed. Each of the activities was 
interpreted into lighting compositions with three levels of abstraction per activity. 
The observers were then shown these compositions displayed on a façade and had 
to decipher what they perceived as the function of the building. The singularity of 
man is evident in the interpretation of the different light compositions, a wide 
spread in the experience and interpretations of the lighting applications were 
found in the all of the designs. Even though the light was perceived in the same 
way - the interpretation of activities was unique for each individual. The lighting 
on the façade is only one parameter to relate to, the building and its surroundings 
create a context that together form the perception of the activity. The lighting 
must be planned on the basis of what is in its vicinity, a solution that works on a 
solitary building will not work on a building in the middle of a big city. Should the 
lighting be used as advertising, it must be simple and quick to interpret - thus low 
to medium level of abstraction. A very abstract lighting becomes an added value, 
something which strengthens the building and provides a more lasting impression 
but the information rarely reaches the viewer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 
Sammanfattning 

 
Vinstbaserade verksamheter använder idag lysande reklamskyltar för att försöka 
fånga kunders uppmärksamhet medan offentliga byggnader ofta installerar 
fasadbelysning för att lyfta fram byggnaden. Denna rapport fokuserar på om det 
är möjligt att kombinera dessa två för att skapa en informationsrik fasadbelysning, 
en ljussättning som både skapar ett iögonfallande och tydligt budskap och 
samtidigt är vacker och bidrar till att skapa ett landmärke i staden. Tanken är att 
ljussättningen ska fungera som reklam, men inte vara alltför enkel, observatörerna 
själva ska tolka ut verksamheten utan att ljuset “skriver dem på näsan”. För att 
skapa detta skall ljuset formas eller ha en rörelse, eftersom ljuset i sig själv aldrig 
kan vara en informationsbärare. Studien undersöker hur abstrakt en 
fasadljussättning kan vara för att den tänka informationen fortfarande skall nå 
observatörerna. 

Till undersökningen skapades visualiseringar av ljussättningar för fyra olika 
verksamheter där varje verksamhet tolkades i tre olika abstraktionsvarianter. 
Försöksdeltagare fick sedan se dessa visualiseringar och försöka uttyda vad de 
föreställde. Människans unicitet visar sig tydligt vid tolkning av de olika 
ljussättningarna, människorna upplevde och tolkade dessa ljussättningar mycket 
olika. Även om ljuset kanske upplevdes på samma sätt var tolkningen av 
verksamheten unik hos varje individ. Ljuset är endast en parameter att förhålla sig 
till, byggnaden och allt runt om kring skapar ett sammanhang som tillsammans 
bildar uppfattningen om verksamheten. Därför måste ljussättningen planeras 
utifrån det som finns i dess närhet, en lösning som fungerar på en solitär byggnad 
kommer inte fungera på en byggnad mitt i en storstad. Ska ljussättningen användas 
som reklam måste den vara enkel och gå snabbt att tolka, alltså en enkelt ikonisk 
eller symbolisk ljussättning. En mycket avskalad, symbolisk ljussättning blir ett 
mervärde, något som stärker byggnaden och ger ett mer bestående intryck men 
informationen når sällan försöksdeltagaren. 

 

Nyckelord 
Fasadbelysning, fasadljussättning, informationsrik ljussättning, beskrivande ljus, 
verksamheter i fokus, mervärde.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens fasadbelysning består ofta av enklare ljussättning som på något sätt ska 
fånga människans uppmärksamhet. När fler fasader blir belysta i staden blir det 
svårare att sticka ut från mängden. Med lysande reklamskyltar vill företag stoltsera 
med sin verksamhet och vara en tydlig del i staden. När alla företag har lysande 
skyltar, blir det ytterst svårt för observatören att finna någon information i det 
visuella kaoset som bildas. När alla byggnader blir belysta kommer alla få lika lite 
fokus från observatören, blicken kommer flacka mellan alla ljussättningar och inte 
fästa sig på någon specifik punkt. 
 
Observatören får för mycket information och lägger därför inte märke till något i 
mängden, det visuella kaoset som bildas blir för komplext och svårtolkat. Företag 
som äger byggnader köper fasadbelysning och stora reklamskyltar som är omöjliga 
att missa för att locka observatörerna samt göra reklam för sig och sitt varumärke. 
När fler följer den trenden leder det till en ljusinflation i staden, alla behöver mer 
ljus för att synas. Offentliga byggnader har också ljussättningar för att tydliggöra 
att de finns men de är ofta mindre pampigt belysta och konkurrerar inte med 
andra liknande byggnader om kunder, men ändå om observatörens 
uppmärksamhet. Tillsammans bildar de stadens ljus, ett virrvarr av olika 
ljussättningar, tankar, färger och former. Jönköpings kommun (2011) har i sitt 
belysningsprogram behandlat både ljusinflation och lysande reklamskyltar, men 
mycket är vagt och rekommendationerna är oprecisa. Det vaga bidrar inte till att 
förenkla det visuella kaos som finns. 
 
För att förändra stadens ljus undersöker detta arbete en ny syn på ljussättning där 
inte endast byggnaden hamnar i fokus utan istället skall den faktiska funktion 
byggnaden har och vilken verksamhet som bedrivs vara i fokus. Detta arbete 
fokuserar på hur fasadbelysningen ska kunna berätta vilken verksamhet som finns 
och vilka som befinner sig där utan att vara en stor reklamskylt. Människan ska 
själv få tolka och skapa sig en egen bild av vad ljuset och byggnaden symboliserar. 
Tanken med denna sorts ljussättning är inte att den ska användas på småbutiker 
eller på en redan överbelyst shoppinggata. Dessa sorters ljussättningar lämpar sig 
bäst på stora byggnader med goda projektionsytor, gärna byggnader som inte drivs 
av kommersiella intressen och i teorin inte behöver göra reklam för sig. Detta är 
också bakgrunden till de verksamheter som valts att ljussätta, det är verksamheter 
som skulle kunna dra nytta av en bra ljussättning för att underlätta för besökaren 
att hitta samt att ge dem ett bestående minne så de kommer ihåg byggnaden, 
verksamheten och ljuset. Allt detta skulle kunna ge mer kunder till verksamheten 
som finns till för befolkningen. 
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1.2 Problembeskrivning 
 
För att undvika problem med överinformation och en svårtolkad miljö i staden 
kan ett nytt sätt att använda ljussättning på byggnader behövas. 
Problemställningen blir således: Hur kan informationsrika fasadljussättningar 
utformas så att observatören själv kan tolka informationen? 

 

1.3 Syfte, mål och frågeställning 

1.3.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur informationsrika upplevelser kan 
skapas med hjälp av ljus på fasader för att underlätta för observatören att uttyda 
vilken verksamhet som finns i byggnaden utan att vara en övertydlig skylt. 
Arkitekturens och verksamhetens språk och dess kod skall översättas med ljus 
som hjälpmedel. Med detta arbete vill vi hitta en medelväg mellan reklambelysning 
och fasadbelysning: en ljuslösning som visar upp företaget och förstärker 
byggnaden utan att vara övertydlig. Vi vill skapa ett nytt sätt att tänka vid 
ljussättning av byggnader, där funktion och verksamhet ligger i fokus. 

1.3.2 Mål 

Målet med denna pilotundersökning är att undersöka hur informationsrika 
fasadljussättningar påverkar observatörernas tolkning av byggnaden och samtidigt 
finna en ljussättning som informerar observatören om byggnadens verksamhet. 
Resultatet som framkommer i arbetet ska ligga till grund för rekommendationer 
om hur en informationsrik ljussättning skall utformas för att observatören skall 
kunna tolka den. 

1.3.3 Frågeställning 

Frågeställningen som undersökningen fokuseras kring är:  

• Hur bör informationsrika fasadljussättningar utformas för att observatören 
själv ska kunna tolka informationen? 

• Hur bör verksamheten abstraheras i en ljussättning för att observatören ska 
kunna förstå och tolka informationen om verksamheten? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Denna undersökning fokuserar på hur väl en ljusinstallation kan förmedla ett 
budskap med hjälp av ikoniska tecken och symboliska tecken i olika 
abstraktionsvarianter. Fasta riktlinjer för hur varje abstraktionsvariant skulle se ut 
hade möjligen skapat förutfattade meningar hos försöksdeltagaren då alla 
ljussättningar skulle följt samma mönster, något som ville undvikas för att inte 
påverka försöksdeltagaren. Istället användes beskrivningar om tanken bakom varje 
abstraktionsvariant. Endast en fasad och bild används genomgående för att 
visualisera ljussättningarna. Ljusfärgen på visualiseringarna är statisk, vilket innebär 
att det är enbart en bestämd ljusfärg på 3000 Kelvin. I abstraktionsvariant 1 
används endast statiskt ljus, i abstraktionsvariant 2 och 3 används både statiskt 
och rörligt ljus. Fokus i undersökningen ligger på hur ljussättningen upplevs. 
Hänsyn tas ej till hur den arkitektoniska gestaltningen påverkas av ljussättningen 
och vad detta kan ha för påverkan på byggnaden.
 
1.5 Begrepp 

1.5.1 Abstraktionsvariant 

Genomgående i arbetet används ordet abstraktionsvariant för att beskriva de olika 
ljussättningarna. Då varje ljussättning antingen bygger på ikoniska eller symboliska 
beskrivningar av verkligheten benämner vi dem som varianter, då de har skapats 
på olika sätt och är snarlika men med modifierade egenskaper. De kan därför inte 
rangordnas i grader eller nivåer och ordet variant är den bästa beskrivningen.  

1.5.2 Ikon 

I arbetet används begreppet ikon i den mening av en förenklad illustration av 
verkligheten som de flesta människor kan relatera till utan förkunskap. En ikon är 
en grafisk symbol som beskriver objekt genom likhet, som människor oavsett 
kultur och sociala förhållande kan förstå. Ett exempel är piktogram för dam- 
respektive herrtoalett, något som återfinns i hela världen och alla kan förstå (P. 
Key Björcke, personlig kommunikation, 4 februari, 2015). 

1.5.3 Symbol 

Flera visualiseringar bygger på en mer abstrakt representation av objekt eller 
verksamheten. En symbol är ett överenskommet sätt att representera verkligheten 
som människor endast förstår genom social- och kulturell inlärning. Symboliken 
kräver förkunskap för att tolkas korrekt. Ett exempel är trafiksignaler, där rött 
symboliserar stopp endast för att det är en överenskommelse mellan människor. 
Färgen röd i sig bär olika mening var den används men i detta sammanhang vet 
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alla att det betyder stopp, en röd matta framför en fest betyder däremot 
välkommen in: båda symboler kräver förkunskap för att tolkas korrekt (P. Key 
Björcke, personlig kommunikation, 4 februari, 2015).
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
 
2.1 Det formgivande 
 
Le Corbuiser ska ha sagt “Architecture is the masterly, correct and magnificent 
play of masses brought together in light”. Varför ska då vackra byggnader som är 
arkitektritade för att vara en symbol för tekniken och kunskapen, försvinna under 
nattens mörka timmar? En väl ljussatt miljö hjälper oss att arbeta och fungera 
samtidigt som den får oss må bra. Detta är grunden för god ljussättning och är i 
verkligheten mycket komplicerat att uppfylla menar Lam (1977). Vår upplevelse 
blir bekväm när vi är fria att fokusera på det vi själva anser är viktigt och 
informationen vi söker är tydlig utan att bakgrunden tar vårt fokus och distraherar 
oss (ibid). Om detta tydliga fokus uppfylls kommer vi att få en miljö som är 
attraktiv för människor att vistas i. Vi blir obekväma och missnöjda när den 
visuella informationen vi får är irrelevant eller förvirrar oss och vårt seende samt 
förvränger miljön. 
 
Vi behöver inte mer teknologi eller mer ljus. Lam (1977) tycker det vi behöver är 
kunskap om hur vi ska använda tekniken för att skapa bra ljussättning. Detta kan 
endast komma från en förståelse om seendet: vad vi ser, hur vi ser det och varför. 
Han menar att vi måste designa byggnader med färre resurser och ta tillvara på 
energiåtgången i varje enskild del (ibid). 
 

2.2 Det levande 
 
Liksom arkitekturen är staden en konstruktion i rummet, men i en större skala, 
något som upplevs under långa tidsrymder (Lynch, 1960). Stadsbyggnad är därför 
en konst som spänner över tid. Den upplevs vid olika tillfällen och för olika 
människor. Upplevelsen är alltid föränderlig, ibland är sekvenserna i upplevelsen 
omvänd, avbruten, övergiven eller går över en längre tidsintervall. Staden syns i 
alla ljus och alla väder (ibid). Brandi och Geissmar-Brandi (2007) menar att 
eventljussättning och effektbelysning som endast existerar under en kort tid, 
sådana ljussättningar som tillfälligt används för att liva upp fasader, monument 
och olika platser i stadsrummet, borde bli permanenta. Platserna och objekten 
hade kunnat bli mycket populära och få mycket uppmärksamhet om ljuset behölls. 
Enligt Brandi och Geissmar-Brandi (2007) är idén inget modernt påfund men har 
fått större spridning under de senaste åren och kallas ljuskonst eller ljusinstallation. 
Det handlar om att använda det temporära och sceniska ljuset. Denna tanke kring 
ljus är nära sammanlänkad med reklamen, som är en integrerad del i staden.  
 
Nattlig belysning ska låta besökaren återuppleva staden i ny skrud. Det egentliga 
målet med stadens ljus är enligt Brandi och Geissmar-Brandi (2007) att bjuda in 
stadsbon att spendera mer tid i staden. Lynch (1960) påpekar att inget upplevs 
ensamt, utan alltid i relation till det i sin närhet. En plats eller ett objekt upplevs 
genom de händelseförlopp som leder fram till det eller genom tidigare 
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erfarenheter. Större delen av tiden är vår uppfattning av staden inte hel, utan 
fragmenterad. Staden vi uppfattar förändras, vi uppfattar nya saker, vi glömmer, vi 
ser, vi missar. Lynch (1960) konstaterar att en distinkt och lättolkad miljö inte bara 
skapar säkerhet, den ökar också potentiellt djup och intensitet i vad vi upplever. 
Detaljerna blir mer framträdande. Han delar in staden i flera element att fokusera 
på vid stadsbyggnad: “path, landmark, edge, node and district” som vi översätter 
till stråk, landmärke, avgränsning, knutpunkt, distrikt (ibid). Varje element 
analyseras med tre aspekter: identitet, struktur och mening. Trots att de alltid 
upplevs samtidigt är det värdefullt att abstrahera dessa element och analysera dem 
enskilt. En välplanerad och väl omhändertagen vy över staden verkar vara det 
människor uppskattar och minns enligt Lynch (1960). 
 

2.3 Det kommersiella 
 
Ett fönster uppfyller inte bara en praktisk funktion där det låter ljuset nå in i 
rummet, det kommunicerar även en mening beroende på dess form, position och 
placering. Många symboler i arkitekturen har en liknande funktion, om den 
observerande förstår koden kan denne enkelt tyda intentionen i arkitekturen 
(Schielke, 2010). 
 
Mycket av det som lyser från byggnader idag är reklam. Den ljussatta reklamen 
kom med det moderna samhället (Brandi & Geissmar-Brandi, 2007). Något som 
var unikt från början återfinns nu överallt starkt inpräntat i den moderna 
stadsbilden. Variationen, ljuset som hela tiden förändras känns bekant och de 
flesta stadsbor uppskattar den. Trots reklamens ökning i många europeiska städer 
finns det restriktioner vid nyplanering av lysande skyltar. Men, ingen vill se reklam 
förstöra en naturvy eller fäst på historiska byggnader och stadens landmärken. 
Användningen av ljussatt reklam bör därför regleras med hänsyn till omgivningen 
och den specifika platsen (Brandi & Geissmar-Brandi, 2007). Rätt sorts belysning 
på rätt plats krävs i staden. Traditionella städer behöver riktlinjer; framtidens 
städer kommer att behöva nya idéer för sin belysning. Allt för att det kaos som är 
stadsljus ska bli hållbart och vackert. Plasma och LED-skärmar kan numera täcka 
hela fasader och kan förvanska alla andra ytor i närheten. Även om skärmarna inte 
är speciellt starka kan effekten ta över och förvränga arkitekturen. Det byggda 
språket försvinner mer och mer och arkitekturen underordnas reklamen (Brandi 
och Geissmar-Brandi, 2007). 
 

2.4 Det tydliga 
 
Det finns platser som är en del av vår vardag men ändå är lika iögonfallande varje 
gång man ser dem (Brandi och Geissmar-Brandi, 2007). Landmärken är en 
referens vid orientering i staden och bör vara med i varje stadsanalys. Lynch 
(1960) såg i sin studie att många människor orienterar sig efter egna landmärken, 
ofta tydliga fysiska objekt. Några landmärken ses endast på avstånd, som ett 
kyrktorn, och används hela tiden som en referenspunkt. Andra landmärken är 
lokala och ses endast från vissa vinklar. Dessa kan vara precis vad som helst, 
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skyltar, träd, fasader, eller detaljer i miljön. Dessa lokala landmärken används ofta 
vid orienteringen i platser man känner igen. Lynch (1960) menar att de som är 
bekanta med staden gärna använder små landmärken vid orientering - för att njuta 
av dess unicitet. 
 
Landmärken blir lätt identifierbara och upplevs som viktiga om någon aspekt är 
unik eller minnesvärd i sin kontext menar Lynch (1960). Landmärken brukar 
upplevas speciella om de har en tydlig form; om de står i kontrast till sin 
bakgrund; om de framträder i rummet. Den essentiella karaktären för ett tydligt 
landmärke är dess singularitet, dess kontrast med sitt sammanhang eller bakgrund. 
Om landmärket är synligt över en stor sträcka eller under en lång tid blir det mer 
användbart och därför mer ihågkommet. Det blir ett stadigt ankare för en 
föränderlig och komplex stadsmiljö. Lynch (1960) tydliggör att om miljön ska bli 
meningsfull är det nödvändigt att den spelar på vår association och 
föreställningsförmåga. Han (ibid) ser att speciella fasadkaraktärer är viktiga för att 
identifiera var man befinner sig, t.ex. en fasad som sticker ut med hjälp av 
material, färg, formspråk eller ljus. Om en miljö har en starkt synlig uppbyggnad 
och mycket karakteristiska delar, då blir utforskande av nya delar både enklare och 
mer inbjudande. 
 
Vid ljusexperiment där individuella fasader blir genomtänkt belysta kan den 
nattliga upplevelsen, enligt Brandi och Geissmar-Brandi (2007), bli förförisk. Lika 
förföriskt kan det bli om ljuset används strategiskt, om ljuset utnyttjas medvetet 
tillsammans med arkitekturen och stadsbilden. Så länge byggnaden och staden står 
i fokus, inte ljuset på dem, kan sådana ljussättningar lyckas. 
 

2.5 Det visuella 
 
En tydligt designad utformning bör stå i centrum i synfältet för att rummet ska 
upplevas visuellt vackert menar Lam (1977). Kelly (1952) ser på ljus som en 
målare ser på konst. Det krävs visuell fantasi för att skapa något vackert som 
lockar betraktaren. Först ska stora höjdpunkter skapas, sedan gradienter av olika 
styrka och sist detaljerna. Kelly (1952) ser på ljuset som bestående av tre delar: 1) 
fokalglöd eller höjdpunkt (“focal glow or highlight”); 2) omgivningsljus eller 
ljusstyrkegradient (“ambient luminescence or graded washes”); 3) ljusstrålar eller 
skarpa detaljer (“play of brilliants or sharp detail”). Kelly (1952) påpekar att detta 
också är ordningen tankarna måste följa vid en fantasifull planering. 

Visuell skönhet uppfattas som ett samspel av alla tre typer av ljus, även om ett 
oftast är dominant (Kelly, 1952). Det är av högsta vikt att planera belysning som 
en liten del i det stora, långsiktiga program som finns för staden. Genom en 
förnuftig och konstnärlig kontroll av dessa tre ljusbegrepp kommer skönhet i 
staden och arkitekturen kunna skapas (Kelly, 1952). 
 
Kelly (1952) påpekar att vid planering måste kunskap om ljus, dess kvalitéer, dess 
traditioner och sociokulturella inflytande tas tillvara på samtidigt som de tre 
delarna i ljussättning ska vara grunden. För att skapa skönhet krävs en variation 
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och en god förståelse kring ljuset ifall miljön ska bli visuellt betydelsefull. Ett 
intressant objekt eller rum kräver inte mycket ljus för att bli visuellt vackert. 
Däremot är det svårt att göra något som i sig självt är tråkigt intressant, speciellt 
med ljus. Miljön kan göras mer intressant genom tillsats av färg, ljus för att 
fokusera uppmärksamheten, ljus och skugga för att betona arkitekturens former 
eller genom användning av dramatiska ljusstyrkegradienter (Lam, 1977). 
 
Det finns, enligt Lynch (1960), en skillnad mellan konkreta, intensiva bilder och 
mycket abstraherade, generaliserade bilder när människor minns staden. Den 
mentala bilden kan således vara mycket tydlig, man minns form, färg, textur och 
detaljer eller så kan den vara abstrakt utan detaljer, en byggnad kan vara “en skola” 
eller “den tredje byggnaden i kvarteret”. Vid orientering i staden använder man en 
referenspunkt och tänker “innan” eller “efter” denna punkt. Flera liknande 
referenspunkter används för att skapa en större, sammanhängande bild av staden. 
Om strategiska delar är tydliga i staden såsom museer, bibliotek eller mötesplatser, 
då kan, menar Lynch (1960), de som annars skulle försumma dem frestas att 
stanna upp och besöka dem. 
 
Lynch (1960) avslutar med att förtydliga att staden inte är byggd för en människa, 
utan för den stora befolkningen som har olika bakgrund, temperament, arbete, 
fritid och klass. Stadsplaneraren måste därför skapa en stad med ett rikt utbud av 
stråk, avgränsningar, landmärken, knutpunkter och distrikt. En stad som får oss 
att använda alla kvalitéer när vi upplever den. Olika människor ska hitta de delar 
som passar deras sätt att se på världen. 
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3 Metod 
 
3.1 Metodöversikt 
 
Undersökningen är en pilotstudie för att ge en grundläggande kunskap om 
informationsrik ljussättning. Undersökningen har tolkat hur människor uppfattar 
en byggnad med tolv olika varianter på ljussättningen baserad på den verksamhet 
som bedrivs i byggnaden. Detta genom att följa upp försöksdeltagarnas iakttagelse 
med semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Ljussättningarna har 
tre olika abstraktionsvarianter (se figur 2,3 & 4): abstraktionsvariant 1 är ikonisk 
och bygger på likhet, en avbild av något från verksamheten som ofta har fokus 
och ger försöksdeltagaren enkel information om vad verksamheten i byggnaden 
är. Detta med ett fast och statiskt ljus. Abstraktionsvariant 2 är symbolisk, i 
ljussättningen så har det essentiella i verksamheten används och skalats av. Här 
används både statiskt och dynamiskt ljus beroende på motivet. 
Abstraktionsvariant 3 bygger på mycket avskalade symboler och ikoner. Ljuset 
förmedlar en aktivitet eller en upplevelse av verksamheten med både statiskt och 
dynamiskt ljus. Ljuset ger endast en vag antydan om vad som finns i byggnaden. 
Fasaden som ljussätts i experimentet är en neutral fasad som skulle kunna 
återfinnas på vilken byggnad som helst, ljussättningen är det som ska berätta 
vilken verksamhet byggnaden huserar.  
 
Undersökningen ägde rum den 9 april 2015 mellan kl 11 och 14 i entrén på 
Jönköpings Tekniska Högskola, där också platsen för potentiella försöksdeltagare 
påträffades. Förbipasserande personer tillfrågades om de ville delta i 
undersökningen och fick en kort introduktion innan ljussättningarna visades. 
Försöksdeltagarna fick göra undersökningen själva eller i grupp, för att skapa en så 
verklighetstrogen upplevelse som möjligt – spontana reaktioner från 
försöksdeltagarna eftersträvades. Försöksdeltagarna fick diskutera fritt inom sin 
grupp om vad de tolkade och upplevde i ljussättningen men behövde enas om ett 
svar om verksamheten, något alla grupper gjorde utan att det nämndes. Detta har 
resulterat i att det finns många svar på vad ljuset bildar för motiv men endast tio 
svar på vilken verksamhet det är till varje visualisering. 
 

3.2 Försöksdeltagare 
 
Sammanlagt gjordes tio intervjuer av de som deltog i undersökningen. En grupp 
bestod av fem personer, fyra grupper var två personer och fem personer gjorde 
undersökningen enskilt. Åldern på personerna var mellan 20 och 55 år.  Nedan 
följer en beskrivning av försöksdeltagarna. 
 

1.      Två försöksdeltagare, man + kvinna. Ålder: 20-29 år 
2.      Enskild försöksdeltagare, kvinna. Ålder: 20-29 år 
3.      Enskild försöksdeltagare, kvinna. Ålder: 50-55 år 
4.      Enskild försöksdeltagare, man. Ålder: 20-29 år 
5.      Två försöksdeltagare, kvinna + kvinna. Ålder: 20-29 år 
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6.      Två försöksdeltagare, kvinna + kvinna. Ålder: 20-29 år 
7.      Fem försöksdeltagare, kvinna + kvinna + man + man + man. Ålder: 20-

29 år 
8.      Enskild försöksdeltagare, kvinna. Ålder: 20-29 år 
9.      Två försöksdeltagare, kvinna + kvinna. Ålder: 20-29 år 
10.    Enskild försöksdeltagare, man. Ålder: 20-29 år. 

 

3.3 Semi-strukturerad intervju 
 
Som datainsamlingsmetod har semi-strukturerade intervjuer utan fasta 
svarsalternativ använts. Den semi-strukturerade intervjun är en kvalitativ metod 
där forskaren frågar undersökningspersonerna en rad förutbestämda men öppna 
frågor för att införskaffa data. Forskaren har mer kontroll över de ämnen som 
denne vill beröra under intervjun än i ostrukturerade intervjuer (Ayres, 2008). I 
motsats till strukturerade intervjuer som använder slutna frågor, finns det inga 
fasta svarsalternativ på varje fråga i en semi-strukturerad intervju och därmed kan 
det, enligt Ayres (2008), bli en stor bredd på svaren. För att maximera mängden 
data och få de svar som forskaren söker bör denne hela tiden använda sina 
kommunikativa färdigheter, ett aktivt lyssnande är ett måste och hon bör gärna 
försöka få undersökningspersonen att utveckla sina svar. För att säkerställa 
validitet i arbete måste ledande frågor helt undvikas (Ayres, 2008). 
 

3.4 Visualisering 
 
De verksamheter som valts för att visualisera i ljussättning är bibliotek, 
resecentrum, sporthall och konserthus. Valet av dessa verksamheter beror på att 
dessa är kända verksamheter som kan tänkas vara möjliga att förmedla till 
försöksdeltagaren med hjälp av ljus. Innan valet av dessa verksamheter gjordes 
flertal skisser kring andra potentiella verksamheter som hade kunnat fungera till 
undersökningen. Svårigheter som uppstod var att för flera av de andra 
verksamheterna kunde inte informationsrika ljusmotiv skapas: de blev obegripliga 
och beslutet fattades att inte använda dem. Visualiseringarna skapades i 
Photoshop. Exponeringen i en dagsljusbild drogs ned så att den efterliknade en 
bild i kvällsljus. Sedan ökades exponeringen på de platser som skulle belysas för 
att efterlikna en ljussättning. Nedan följer en kort beskrivning av varje 
visualisering. 
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3.4.1 Grundbild 

Bilden som använts som grund till varje visualisering är figur 1, en förmörkad bild 
på en byggnad med en neutral fasad. Fasaden täcks av rostiga plåtar som 
tillsammans skapar ett mönster över hela fasaden. Omgivningen på bilden är 
begränsad men det går att skymta växtlighet på båda sidor kring fasaden (se figur 
1). 
 

  
Figur 1. Bild av fasad som använts för ljussättningsvisualiseringarna 
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3.4.2 Bibliotek 

Abstraktionsvariant 1 
Det mest grundläggande för ett bibliotek är dess verksamhet att låna ut böcker till 
allmänheten och inneha många olika volymer för många olika intressen. I 
abstraktionsvariant 1 ger en ikonisk beskrivning av en bok ett tydligt intryck av att 
verksamhetens huvudfunktion innefattar böcker (se figur 2). 
 

 
 
 
 
Abstraktionsvariant 2 
För att abstrahera ikonen ytterligare bröts text och textrader ut ur boken. Dessa 
textrader är en symbolisk beskrivning av boken och visualiseras som linjer längs 
med fasaden (se figur 3). 
 

 
 
  

Figur 2. Bibliotek abstraktionsvariant 1 

Figur 3. Bibliotek abstraktionsvariant 2 
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Abstraktionsvariant 3 
Ljussättningen av abstraktionsvariant 3 innefattar rörligt ljus och förmedlar 
rörelsen som ögonen gör när en människa läser en text samt hur det ser ut när 
man läst färdigt och vänder blad i en bok. Ljussättningen är en symbolisk tolkning 
av läsande (se figur 4, samt bilaga 2 för utförliga visualiseringar av ljussättningen). 
 

  
Figur 4. Bibliotek abstraktionsvariant 3 
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3.4.3 Resecentrum 

Abstraktionsvariant 1 
De slingrande tågspåren i abstraktionsvariant 1 har en tydlig rörelse bortåt, det går 
att resa ut från denna plats till många andra. Detta är en ikonisk tolkning av en 
knutpunkt som representerar verksamheten resecentrum (se figur 5). 
 

 
 
 
 
Abstraktionsvariant 2 
I ett resecentrum tar sig människor från en destination till en annan. 
Abstraktionsvariant 2, en enkel karta med fyra destinationer och en rörelse mellan 
dem visualiserar funktionen i resecentrum. Rörelsen bortåt symboliserar resandet 
(se figur 6, samt bilaga 3 för utförliga visualiseringar av ljussättningen). 
 

 
 
 

Figur 5. Resecentrum abstraktionsvariant 1 
 

Figur 6. Resecentrum abstraktionsvariant 2 
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Abstraktionsvariant 3 
Abstraktionsvariant 3 i visualiseringen av resecentrum är två konvergerande linjer 
som går i perspektiv bortåt. Det är en mycket avskalad symbolik där idén är att det 
ska förmedla en rörelse mot eller från observatören, där rörelsen är symboliserar 
resandet (se figur 7). 
 

  
Figur 7. Resecentrum abstraktionsvariant 3 
 



Metod 

22 
 

3.4.4 Sporthall 

Abstraktionsvariant 1 
En sporthall används till många olika aktiviteter, sporter och idrotter. En stor del 
av idrottsaktiviteter använder en boll för att utöva en sport och linjer för att 
begränsa spelytan. Abstraktionsvariant 1 är en ikonisk ljussättning av en spelplan, 
som ofta används i sporthallar (se figur 8). 
 

 
 
 
 
Abstraktionsvariant 2 
I variant 2 gestaltas hur en boll i rörelse uppträder. Ljussättningen är en ikonisk 
och symbolisk tolkning av utövandet av bollsport, huvudaktiviteten i en sporthall 
(se figur 9, samt bilaga 4 för utförliga visualiseringar av ljussättningen). 
 

 
 
 

Figur 8. Sporthall abstraktionsvariant 1 

Figur 9. Sporthall abstraktionsvariant 2 
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Abstraktionsvariant 3 
Variant 3 av visualiseringen föreställer en genomskärning av en sporthall. En 
betraktningsvinkel av en sporthall observatören aldrig kan eller kommer att ha 
utan endast kan föreställa sig, en symbolisk beskrivning av byggnaden (se figur 
10). 
 

  
Figur 10. Sporthall abstraktionsvariant 3 
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3.4.5 Konserthus  

Abstraktionsvariant 1 
Abstraktionsvariant 1 är en ljussättning som beskriver en stark ikon för musiken. 
Ett piano med sina vita och svarta tangenter klär fasaden och representerar 
konserthusets verksamhet: musik (se figur 11). 
 

 
 
 

Abstraktionsvariant 2 
Variant 2 är en symbolisk tolkning på formen som återfinns i flera olika 
stränginstrument. En statisk, mjuk kurva som efterliknar kroppen av ett 
instrument och fyra dynamiska, raka linjer som vibrerar, försvinner och 
återuppstår som representerar strängarna (se figur 12, samt bilaga 5 för utförliga 
visualiseringar av ljussättningen). 
 

 
  

Figur 11. Konserthall abstraktionsvariant 1 

Figur 12. Konserthall abstraktionsvariant 2 
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Abstraktionsvariant 3 
De fyra dynamiska linjernas rörelse beskriver ett händelseförlopp när musik spelas 
på ett instrument. De fyra dynamiska strängarna som vibrerar, försvinner och 
återuppstår. Abstraktionsvariant 3 är en symbolisk beskrivning av instrumentet 
och musiken (se figur 13, samt bilaga 6 för utförliga visualiseringar av 
ljussättningen). 
 

 
 
  

Figur 13. Konserthall abstraktionsvariant 3 
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4 Genomförande  
 

4.1 Intervjuer 
 
För att förmedla ljussättningarna till försöksdeltagarna användes en projektor med 
tillhörande duk, placerade så att försöksdeltagarna lätt skulle kunna uppleva 
visualiseringarna oavsett synkapacitet. Försöksdeltagarna stod ungefär 2m meter 
från duken som var placerad i ögonhöjd. Visualiseringarna visades i samma 
ordning till samtliga försöksdeltagare och började med variant 3 och slutade med 
variant 1 av samtliga verksamheter. Ordningen var: sporthall, resecentrum, 
bibliotek och sist konserthall. 
 
Intervjuerna med försöksdeltagarna genomfördes samtidigt som de betraktade de 
projicerade visualiseringarna. Den första frågan försöksdeltagarna fick svara på var 
“vad ser du?”, sedan “vad skulle det kunna vara för verksamhet i byggnaden?” och 
slutligen, om det inte framkom i någon av de tidigare frågorna, “varför tror du det 
är den verksamheten?”.  
 
Den första frågan söker svar på vad personerna ser i den uppvisade ljussättningen. 
Nästa fråga associerar med tolkningen de gjort av ljussättningen, alltså vad 
ljussättningen betyder för dem. Den tredje frågan söker en bakgrund till att de 
tolkar ljussättningen på det sätt de gjort, varför de drar slutsatsen mellan 
ljussättningens information och den verksamhet de tror att det är (se bilaga 1 för 
introduktion och intervjufrågor). 
 

4.2 Dataanalys 
 
Allt som sades antecknades skriftligt under pågående intervjuer. Den data som 
samlades in renskrevs för att bryta ut det viktiga: vad försöksdeltagarna sett och 
vilken verksamhet de tolkat försiggår i byggnaden. Dessa svar sammanställdes för 
varje visualisering och även för varje abstraktionsvariant för att få fram vilken 
information som nått försöksdeltagarna (se figur 14 & 15 för statistik). 
Försöksdeltagarna behövde inte använda “rätt” ord för att beskriva verksamheten 
för att detta skulle räknas som ett korrekt svar. Ifall en person t.ex. använde ordet 
tågstation istället för resecentrum så räknades det som en korrekt beskrivning på 
verksamheten. Tolkningen var att försöksdeltagarna förstått vad för slags 
verksamhet ljussättningen beskriver men valt att beskriva det med ett annat ord än 
det som används i rapporten. 
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5 Resultat 
 
Nedan följer en sammanfattad beskrivning av resultat kring samtliga varianter av 
abstraktion på samtliga verksamheter. Genom intervjuerna av försöksdeltagarna 
kring visualiseringarna framkommer hur mycket information ljuset står för och 
om det går att förändra synen på byggnadens verksamhet endast genom att 
förändra ljussättningen. 
 

5.1 Bibliotek  
 
Bibliotekets abstraktionsvariant 1 av visualiseringarna, en bok (se figur 2), 
uppfattades av åtta försöksdeltagare och sju av dessa tänkte på bibliotek som 
verksamhet. Andra svar som uppkom var universitet, riksarkiv och 
författarförening, likheten är att alla dessa har boken och text som centrum för 
verksamheten. De två försöksdeltagare som inte såg en bok menade att det var 
fönsterluckor eller fönster med persienner och verksamheten blev då 
persienntillverkare. 
 
Variant 2 av ljussättningen tolkade endast en försöksdeltagare som text, närmare 
bestämt textrader som skulle fyllas i. Sju av försöksdeltagarna såg istället ljus som 
sipprar igenom små springor och upplevde det som persienner, en bastu eller ett 
parkeringsgarage. En försöksdeltagare tyckte det såg instängt ut, som ett fängelse 
(se figur 3). 
 
Ingen försöksdeltagare tolkade variant 3 av ljussättningen som den aktivitet och 
sidbyte man gör när man läser text (se figur 4). Istället blev det bred spridning på 
svaren, endast två försöksdeltagare delade samma beskrivning: de såg en ridå som 
gick isär och verksamheten tolkades som en teater. En försöksdeltagare uttryckte 
sig om rörelsen “Någonstans där man får vänta mycket - typ försäkringskassans 
kontor.” Två försöksdeltagare såg något med tid, en som solens tidscykel och en 
som en typ av klocka. 
 
5.2 Resecentrum  
 
Abstraktionsvariant 1 (se figur 5) av järnvägsspåren gav flera likartade förslag, sju 
försöksdeltagare såg någon sorts spår och fyra av dessa gissade på att det var en 
tågstation. Två försöksdeltagare såg en bilbana och en försöksdeltagare såg “spår i 
landskapet - ett lantbruksmuseum”. Två försöksdeltagare tolkade visualiseringen 
först som ett kretskort men ändrade sig sedan till en bilbana respektive en 
rörmokare. 
 
Åsikterna om vad variant 2 (figur 6, samt bilaga 3) av ljussättningen betydde skilde 
sig mellan försöksdeltagarna. Fem försöksdeltagare uppfattade det som en rörelse 
– att man tar sig från en punkt till en annan – dock var det bara tre av dessa som 
associerade till resande. Fem försöksdeltagare såg stjärnbilder, punkterna var 
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stjärnorna och linjen markerade stjärnbildens form. Verksamheten blev således 
rymdrelaterad. En försöksdeltagare tolkade det som en representation av internet, 
där filer skickas mellan hubbar. 
 
De två parallella strecken, abstraktionsvariant 3 (se figur 7), upplevdes av 
försöksdeltagare som något i perspektiv. Vissa upplevde det som en väg, andra 
som en vägg eller staket. Sex försöksdeltagare såg det som horisontellt, liggande 
objekt, och tre av dessa såg järnvägsspår. Fyra försöksdeltagare såg det som en 
vertikal yta, som en vägg eller som ett staket. 
 

5.3 Sporthall  
 
Abstraktionsvariant 1 av ljussättningen var enkel för försöksdeltagarna att förstå. 
Samtliga såg att det var en sportplan och de flesta drog slutsatsen att det var en 
fotbollsarena eller sporthall inuti byggnaden (se figur 8). 
 
Variant 2 av abstraktionerna (se figur 9 samt bilaga 4) upplevdes relativt liknande 
för försöksdeltagarna. Den större delen av personerna såg det som antingen en 
tennisboll, fotboll eller golfboll som slogs eller sparkades iväg. Därför antog de att 
det var en sporthall eller en tennishall. Två personer drog kopplingar till rymden 
och astronomi, de såg likheter med en måne eller en soluppgång som rör sig runt 
jorden. En person tyckte att en fasadbelysning som denna var alldeles för tekniskt 
avancerad för att kunna vara en sporthall. 
 
I variant 3 (se figur 10) såg nio försöksdeltagare någon form av en amfiteater, eller 
scenliknande byggnad. Det var tydligt att bilden gav samtliga en upplevelse som 
hade kopplingar till teatervärlden. Åtta försöksdeltagare tolkade verksamheten 
som en teater, de resterande två som en balettakademi och en som ett konserthus. 
 

5.4 Konserthus  
 
Konserthusets abstraktionsvariant 1 där ljuset återskapar tangenterna på ett piano 
var den enda visualisering som alla försöksdeltagare uppfattade likadant (se figur 
11). Det fanns dock flera tolkningar på verksamheten: konserthall, musikaffär, 
symfoniorkesterns tillhåll eller musikhögskolan. Den gemensamma nämnaren var 
att det hade med musik att göra. En person upplevde att byggnaden inte var för 
allmänheten, ljussättningen var för statisk. 
 
Variant 2 med de fyra dynamiska linjerna och den statiska formen (se figur 12 
samt bilaga 5) tolkades av fyra personer som ett instrument och aktiviteten som 
musik, men ingen tolkade verksamheten som ett konserthus. Fyra försöksdeltagare 
kunde inte tolka ut någon verksamhet ur denna abstraktionsvariant 2, de kunde 
inte heller säga vad de såg. Några svar som framkom var att det var en botanisk 
trädgård med regnskog eller ett laboratorium där den statiska formen föreställde 
en glaskolv. 
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I variant 3, där endast de dynamiska linjerna från variant 2 visas (se figur 13 samt 
bilaga 6), såg tre försöksdeltagare musik eller musikinstrument men endast en 
tolkade det som en konserthall. De andra såg istället en musikaffär eller musik på 
en bar. Tre försöksdeltagare tolkade de lysande linjerna som bambustavar. Andra 
svar var t.ex. radiovågor och en radiostation, belysning på skyskrapor samt binära 
tal i något räknesystem. 
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5.5 Abstraktionsvariant 1 
 
Visualiseringarna av abstraktionsvariant 1 som är enkla representationer av 
verkligheten, dvs. ikoniska, tolkades likadant av många olika försöksdeltagare. 
Sammanfattningsvis tolkades motivet rätt av 80 % av svaren och verksamheten 
57,5 %. Både motivet för sporthall och konserthall tolkades korrekt av samtliga 
försöksdeltagare. Men tolkningen av verksamheten hade större spridning, endast 
verksamheten sporthall tolkades korrekt av samtliga försöksdeltagare (se figur 14 
& 15 för utförliga resultat av tolkningar och figur 16 & 17 för sammanfattning). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Personers tolkningar av motiv på abstraktionsvariant 1 
 

Figur 15. Personers tolkningar av verksamhet på abstraktionsvariant 1 
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Figur 16. Sammanfattning av tolkningar av motiv på abstraktionsvariant 1 
 

Figur 17. Sammanfattning av tolkningar av verksamhet på abstraktionsvariant 1 
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5.6 Abstraktionsvariant 2 
 
Variant 2 av abstraktionerna, de mer symboliska ljussättningarna, hade en större 
spridning på svaren. Sporthallen var det enda som fler tolkade rätt än annat, 90 % 
av försöksdeltagarna såg motivet som det var tänkt. Sammanfattat tolkades 
motivet rätt 57.5 % men verksamheten endast rätt 32.5 % (se figur 18 & 19 för 
utförliga resultat av tolkningar och figur 20 & 21 för sammanfattning). 

 
 
 
 

Figur 18. Personers tolkningar av motiv på abstraktionsvariant 2 
 

Figur 19. Personers tolkningar av verksamhet på abstraktionsvariant 2 
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Figur 20. Sammanfattning av tolkningar av motiv på abstraktionsvariant 2 

Figur 21. Sammanfattning av tolkningar av verksamhet på abstraktionsvariant 2 
 



Resultat 

34 
 

5.7 Abstraktionsvariant 3 
 
Variant 3, de avskalade symboliska ljussättningarna, gav en stor spridning i svaren 
och sällan två likadana svar. Motiven för biblioteket och sporthallen tolkades inte 
rätt av någon försöksdeltagare men resecentrum och konserthallen fick 30 % rätta 
svar var. Sammanfattningsvis hade endast 15 % rätt svar på motivet och 7,5 % rätt 
på verksamheten (se figur 22 & 23 för utförliga resultat av tolkningar och figur 24 
& 25 för sammanfattning av tolkningar). 
 

 
 

Figur 22. Personers tolkningar av motiv på abstraktionsvariant 3 
 

Figur 23. Personers tolkningar av verksamhet på abstraktionsvariant 3 
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Figur 24. Sammanfattning av tolkningar av motiv på abstraktionsvariant 3 

Figur 25. Sammanfattning av tolkningar av verksamhet på abstraktionsvariant 3 
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6 Resultatdiskussion 
 
Nedan diskuteras hur varje abstraktionsvariant har tolkats av försöksdeltagarna 
och hur väl varje variant fungerat. 
 

6.1 Abstraktionsvariant 1  
 
De enkla representationerna av verksamheterna med ikoniska tecknen som 
iscensatt som en ljussättning gav ett tydligt budskap till försöksdeltagaren och 
informationen tolkades rätt i de flesta fall, även om ett fåtal såg en annan 
verksamhet. Alla associerade pianomotivet till musik men att endast fyra av tio 
antog att det var ett konserthus visar också att det krävs mer än ett igenkännbart 
tecken eller aktivitet för att förmedla den rätta verksamheten. 
 

6.2 Abstraktionsvariant 2 
 
De symboliska ljussättningarna gav en medelstor spridning i svaren. Vissa 
ljussättningar tolkades som det var tänkt medan andra ledde till annorlunda 
tolkningar. Ett exempel är ljuslinjerna på biblioteket som tolkades snarlikt av 
många försöksdeltagare. Ljuset sammanlänkades med byggnaden och det 
upplevdes lysa inifrån. Denna tolkning stämde inte med intentionen, men 
försöksdeltagarna var överens om vad det föreställde. Detta tyder på att det är 
svårt att frigöra ljuset från sitt sammanhang – det uppfattas tillsammans med 
byggnaden och därför kommer fasaden att påverka tolkningen av ljussättningarna. 
Människor är påverkade av tidigare upplevelser, flera försöksdeltagare upplevde 
sporthallens boll som en rörelse medan en försöksdeltagare associerade till fysik. 
De olika tolkningarna bör bero av att de tidigare har upplevt liknande 
representationer. 
 

6.3 Abstraktionsvariant 3 
 
I de mest abstrakta ljussättningarna i variant 3, vilka beskrev en aktivitet eller 
upplevelse, blev det en bred spridning på svaren och flera försöksdeltagare hade 
mycket svårt att uttyda vad det föreställde. Konserthusets ljussättning med de fyra 
dynamiska strecken var mycket svårtolkad för försöksdeltagarna. Denna 
visualisering var den som flest inte kunde tolka någon verksamhet till utan valde 
att inte svara. Denna visualisering kan ha varit alltför abstrakt då flera 
försöksdeltagare inte kunde tolka någon information alls i den. Fast ljuset hade en 
snabb dynamik tolkades det som att det var ett lugn i motivet. De mest abstrakta 
ljussättningarna, i vilka lätt igenkännbara tecken saknades, tolkades mycket olika 
från försöksdeltagare till försöksdeltagare. 
 
I tolkningarna av abstraktionsvariant 3 av resecentrum var försöksdeltagarna 
förvånansvärt samstämmiga om att det hade med en rörelse att göra, dock såg 
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personerna motivet sällan så som avsett. I abstraktionsvariant 3 av resecentrum 
såg tre av försöksdeltagarna järnvägsspår och en tolkade det som “något 
transportföretag, SJ kanske”, vilket är nära tolkat den valda verksamheten. Sex 
försöksdeltagare tolkade ljusbilden som något horisontellt och fyra som något 
vertikalt, vilket är en relativt jämn fördelning i tolkningen. Denna variant tyder på 
att ytterst avskalade ljussättningar kan med rätt visualisering ge försöksdeltagarna 
den tänkte informationen.  

 
Genom analysen av svaren kring sporthallen visade sig att variant 3 av abstrakta 
ljussättningen inte tolkades som något abstrakt. Motivet och dess perspektiv gav 
tydliga indikationer på trappsteg vilket fick försöksdeltagarna att se den lägsta ytan 
som en plats där fokus ligger, en plats där någon uppträder eller föreläser och 
därför tolkades ljussättningen som en amfiteater. 

 

6.4 Diskussion  
 
Undersökningen ger indikationer på att varje människa tolkar visualiseringar olika 
beroende på sina erfarenheter, artistiska preferenser och bakgrundsinformation 
om motivet. Personer som gjorde undersökningen tillsammans kunde lätt färga 
varandras svar genom att säga något som den andra enkelt kunde förstå, vilket 
ledde till att denna person började tänka i samma banor som den förste. Detta ger 
indikationer på att ger man försöksdeltagaren information om vad den faktiskt 
tittar på så kan dennes svar förändras och färgas av den informationen. För flera 
visualiseringar uttalade olika försöksdeltagare sig mycket säkert om vad de såg och 
upplevde, men uttalandena skilde sig kraftigt från varandra. Förutfattade meningar 
och tidigare upplevelser verkar ha inverkan på tolkningen. 
 
Det framkommer i undersökningen att abstraktionsvariant 1: en enkel 
representation av någon ikon för verksamheten tolkas likadant av många personer. 
Detta blir därmed den mest effektiva varianten för att få förmedla informationen 
till försöksdeltagarna för att de ska uppfatta verksamheten i byggnaden.   
 
Den symboliska abstraktionsvarianten 2 av ljussättning kan både vara intressant 
och uppfattas som den tänkta verksamheten. Dock handlar det mycket om hur 
abstrakt den är. En representation av verkligheten som har förändrats eller 
förenklats verkar ge en del av försöksdeltagarna rätt information om 
verksamheten. För andra blir denna ljussättning ytterst oklar, de finner ingen tydlig 
mening eller information i ljusbilden. Detta var också avsikten – att det skulle 
finnas en antydan av verksamheten, inte en självklar representation. Ett problem 
med denna variant som uppstod var att det som skaparna tänkte skulle visa en 
idrottsarena i genomskärning tolkades av nio av tio försöksdeltagare som en 
amfiteater. I denna visualisering såg försöksdeltagaren något mycket konkret i det 
som skaparna ämnade vara abstrakt och försöksdeltagarna blev fel-informerade, 
något som bör undvikas i verkliga situationer.  
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Variant 3 av ljussättning är den som sätter igång fantasin hos försöksdeltagarna 
mest och leder till flest funderingar men chansen att försöksdeltagaren faktiskt 
förstår vad det är för verksamhet i byggnaden är ytterst liten.  
 
Resultatet av undersökningen visar också att samma enkla representation av en 
verksamhet kan skapa olika tankegångar hos försöksdeltagaren. Fast alla 
försöksdeltagare ser ett piano kan detta piano symbolisera och existera i många 
olika verksamheter. Det är sällan ett objekt finns endast i ett specifikt 
sammanhang utan det mesta kan återfinnas i många olika kontexter. 
 
Strukturen på fasaden som användes i undersökningens visualiseringar var 
uppbyggd av plattor som tillsammans täcker hela fasaden, vilket skapade tydliga 
linjer med mellanrum där ljuset i visualiseringarna inte kunde nå. Detta gjorde att 
motiven blev påverkade och genom det färgade försöksdeltagarnas upplevelser. I 
flertal av fallen såg försöksdeltagarna bambustavar istället för de avsedda raka 
ljusstreck som skulle upplevas som aktiva strängar på ett instrument.  

Om en redan allmänt känd byggnad installerar en informationsrik ljussättning där 
försöksdeltagaren redan känner till verksamheten kommer hon använda denna 
kunskap som referens vid tolkningen av ljussättningen. Om försöksdeltagaren har 
mer bakgrundsinformation, kan en symbolisk och avskalad abstrakt ljussättning 
utformas och den avsedda informationen når försöksdeltagaren och tolkas 
korrekt. I ett sådant fall skulle en abstrakt ljussättning kunna fungera som reklam 
och efter tillräckligt lång tid bli en symbol för verksamheten. 
 
Byggnadens arkitektur samt omgivningen har en stor betydelse när det kommer till 
hur människor uppfattar motiven då de gärna granskar helheten för att tolka vad 
de faktiskt ser. Detta påpekade Lynch (1960): inget upplevs ensamt utan alltid i 
relation till det i sin närhet. Fasaden som valdes till undersökningen färgade hur 
försöksdeltagarna tolkade visualiseringarna. De såg gärna omgivningen och 
strukturen på byggnaden istället för att enbart lägga fokus på just fasadytan och 
ljuset där på. Detta kan bero på en otydlighet ifrån försöksledarna, då det inte 
tydligt påpekades att allt förutom just ljuset på fasaden är oväsentligt. Dock kan 
man fråga sig: är det möjligt att genomföra ett experiment där fasaden och 
ljussättningen är tagna ur sitt sammanhang? Då detta scenario aldrig skulle kunna 
uppträda i verkligheten skulle en sådan undersökning inte ge en bild av hur 
fenomenet uppträder och upplevs i en verklig situation. 
 
Att jobba med fasadens struktur på unika byggnader ger möjlighet att skapa 
anpassade och specificerade ljussättningar, som förstärker förmågan att tolka 
verksamheten. En specifik ljussättning som vill förmedla information via ett motiv 
kan nyttja och samspela med byggnadens arkitektur för att få ljuset och strukturen 
att samspela. Om det planerade motivet anpassas efter byggnadens struktur kan 
informationen förtydligas sett ifrån försöksdeltagarens perspektiv. Vissa motiv kan 
fungera på ofta använda byggnader så länge som abstraktionsvarianten, och 
därmed ikonen eller symboliken, i ljussättningen inte övergår till en 
svårtolkningsbar nivå. Denna nivå skiljer sig från person till person och är svår att 
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fastställa. Verklighetens komplexitet innebär att informationen även påverkas av 
omgivningens detaljer – allt ifrån struktur och färg till material och form – och 
alltså inte bara av byggnaden som motivet projicerats på. 
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7 Metoddiskussion 
 
För att försöksdeltagaren ska förstå budskapet bör det vara simpelt ikoniskt eller 
symboliskt. Därför krävdes det att olika verksamheters grundpelare, dess 
information, abstraherades och bröts ned i enkla symboler och ikoner. Den 
genomgående frågan som ställts inför varje unik lösning är: “Vad är det absolut 
viktigaste i verksamheten och hur kan vi bryta ut det från allt annat men ändå 
behålla verksamhetens mening?”. Eftersom det var tre olika ljussättningar på fyra 
olika verksamheter som skulle testas krävdes det först fyra tydliga verksamheter att 
abstrahera och sedan skulle ljussättningarna skapas. Verksamheterna valdes från 
dess starka och tydliga del i staden och eftersom de flesta människor känner till 
dessa. För att skapa lättolkade visualiseringar valdes verksamheter med tydliga 
aktiviteter som det gick att beskriva med symbolism och ikoner. För att skapa 
dessa informationsrika ljussättningar har flera komponenter använts. 
Genomgående vid alla ljussättningar har ljuset formats och efterliknar någon sorts 
form, objekt, eller rörelse som representerar verksamheten i byggnaden. Ljuset i 
sig kan aldrig vara en informationsbärare, utan ljuset måste formas och användas 
med byggnaden och omgivningen samt associera till människors tidigare 
upplevelser och erfarenheter. Vi som har skapat visualiseringarna har utgått från 
vad vi anser är representativt för de olika verksamheterna. Därför är hela 
undersökningen färgad av vår sociokulturella uppväxt och syn på verksamheterna. 
 
I skapandet av visualiseringar så skapade vi något som vi upplevde som en 
abstraktion för en sporthall (se figur 10) men som upplevdes enkelt och entydigt 
som en amfiteater av de flesta försöksdeltagarna. Det abstrakta blev en tydlig ikon 
som var lättolkad. Det var också så att abstraktionsvariant 2 av biblioteket (se figur 
3), det som skulle vara symboliskt, blev ytterst svårtolkat. Ljussättningen blev inte 
en symbol och därför är denna visualisering inte jämförbar med de andra 
visualiseringarna i variant 2. Dock var det denna visualisering som tydligast visade 
att ljuset tolkas tillsammans med byggnaden, och bekräftar att fasaden har en 
tydlig påverkan vid ljussättning. En förstudie där visualiseringarna visats för 
försöksdeltagare hade minskat risken för feltolkningar och problem med 
visualiseringarna. 
 
Utgångspunkterna för visualiseringarna kunde ha haft tydligare riktlinjer för att ha 
en klar ram att förhålla varje visualisering till, så att de följde samma struktur - 
något som de inte gjorde i befintliga undersökningen. Så variant 3 av 
visualiseringarna borde ha haft en rörelse i sig för att förtydliga det som skulle 
förmedlas, för att kunna dra bättre grundade slutsatser. Detta hade kunnat ge ett 
klart och tydligt svar om vilken abstraktionsvariant som fungerade bäst. I arbetet 
upplevdes det som att fasta riktlinjer för hur varje abstraktionsvariant skulle se ut 
hade försvårat skapandet av visualiseringarna och möjligen successivt byggt upp 
förväntningar hos försöksdeltagaren då allt följer samma mönster, något som 
försökte undvikas. 
 
Ett problem i arbetet var att skapa abstraktionsvariant 2. I fallet med 
abstraktionsvariant 2 blev visualiseringarna mer ikoniska, att skapa en symbolisk 
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ljussättning var mycket komplicerat. Detta ledde till att abstraktionsvariant 2 har 
en mycket varierad grad av abstraktion vilket ger en stor spridning i de 
visualiseringar som skapats. Bibliotekets symboliska text är mycket mer avskalad 
än t.ex. än resecentrums symbolik som föreställer en resa med vedertagna 
symboler. Ett sätt att lösa detta hade kunnat vara att använda tydliga riktlinjer för 
varje abstraktionsvariant för att få abstraktionsvariant 2 att följa samma 
parametrar. 
 
Efter undersökningen stod det klart att den använda fasaden med tillhörande 
omgivning hade ett tydligt värde i tolkningen av motiven. Detta hade kunnat 
elimineras genom att gömma mer av omgivningen på bilderna samt ändra färg 
eller material på byggnaden för att skapa ett så neutralt intryck som möjligt. Ett 
problem som då kan uppstå är att byggnaden tappar sitt sammanhang och motivet 
inte blir lika lätt att tyda för att man inte får ett verklighetstroget rum att förhålla 
sig till. Att ljussätta en byggnad som har tydliga indikationer på vad för aktivitet 
den huserar, med en tydlig struktur och fasad borde således stärka en 
informationsrik ljussättning och dess budskap. 
 
Att visualiseringarna visades i samma ordning till alla försöksdeltagare kan ha 
färgat resultatet, alla färgas av den tidigare bilden. Men detta upplevdes som den 
ordning som skulle påverka försöksdeltagarna minst. Hade visualiseringarna t.ex 
visats från abstraktionsvariant 1 till variant 3 hade detta givit tydlig information till 
försöksdeltagarna. Om t.ex. bibliotekets ljussättning av boken hade visats först 
hade de lysande linjerna i variant 2 troligen tolkats på ett annat sätt för 
försöksdeltagarna. I undersökningen verkade det som att försöksdeltagarna inte 
uppfattade att det var tre abstraktionsvarianter för samma verksamhet. De flesta 
såg olika verksamheter i varje visualisering. Om alla visualiseringar visats i en 
slumpmässig ordning hade det förstärkt känslan av att det var olika verksamheter i 
varje visualisering. Det hade kunnat ge ett annorlunda resultat då 
försöksdeltagarna sett varje visualisering som något nytt, något som är helt 
frånskilt den förra verksamheten, och svaren hade fått större spridning.   
 
Eftersom undersökningen sökte upplevelser och tolkningar var det viktigt att inte 
färga försöksdeltagarnas svar och hålla en öppen diskussion, därför var den semi-
strukturella intervjun passande. Denna intervjumetod lyckades skapa en öppen 
association hos försöksdeltagarna och de data som söktes i undersökningen 
framkom. Resultatet har givit en bild av hur en informationsrik ljussättning kan 
uppfattas och hur den bör utformas och användas. Dock har användandet av 
grupper i undersökningen lett till att de som var i grupp färgade varandras svar. 
Detta kan ha medfört att spridningen på svaren är mindre än om undersökningen 
genomförts med endast enskilda personer. Det kan också haft en positiv påverkan 
på svaren eftersom det kan ha skapat nya tankesätt och perspektiv kring motiven - 
vilket kan leda till nya tolkningar och idéer kring hur ljussättningarna uppfattas. 
Detta känns som det mest verklighetstrogna sättet att se på ljussättningen, om en 
person undrar vad det är för byggnad frågar man sin vän och kommer fram till ett 
gemensamt svar genom diskussion. De tolkningar som framkommit i denna 
undersökning är troligen inte unika för sammanhanget, människor kommer 
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troligen ha liknande tolkningar vid användandet av vedertagna ikoner och 
symboler. Dock innefattar undersökningen många olika parametrar som påverkar 
resultatet och en undersökning med ändrade parametrar skulle kunna ge upphov 
till andra sorters tolkningar. En sådan undersöknings svar skulle kunna 
kombineras med denna för att skapa en mer övergripande bild av hur människor 
uppfattar informationsrika ljussättningar. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 
Denna undersökning syftar inte till att finna en fulländad sanning, utan syftar till 
att påvisa indikationer som kan stå till grund för kommande forskning samt öka 
kunskapen inom detta ämne. 
 
Uniciteten hos individen spelar roll vid tolkningen av ljussättningarna: bakgrund, 
tidigare lärdom, tillgänglig information, etc. verkar bidra till tolkningen hos 
försöksdeltagaren. Det verkar vara så att omgivning påverkar upplevelsen, där den 
upplevs i samband med fasadmotivet bildas en helhet i försöksdeltagarens ögon. 
Det är svårt att se fasadmotivet som en egen entitet. 
 
Ska ljussättningen användas som reklam måste den vara enkel och gå snabbt att 
tolka, alltså en ikonisk eller enkel symbolisk ljussättning. Den mest avskalade 
ljussättningen, variant 3, har svårt att fungera som reklam, men kan användas som 
komplement med annat. Variant 3 av ljussättning blir ett mervärde, något som 
stärker byggnaden och ger ett mer bestående intryck. Används denna avskalade 
ljussättning bör verksamheten inte drivas av kommersiellt intresse: då en alltför 
svårtolkad ljussättning kan förvirra och förleda försöksdeltagaren att tro att det är 
något annat än vad det är, något som kan få negativa effekter på verksamhetens 
försäljning. Det skulle dock kunna locka besökare till att upptäcka något nytt i 
staden, en allmän byggnad som de är välkomna till. 
 
Man bör vara aktsam vid användning av rörligt ljus, det gäller att se byggnaden 
och ljussättningen utifrån sitt sammanhang: kan rörligt ljus användas eller kommer 
det leda till att informationen försvinner eller utgör en risk för allmänheten? 
Rörligt ljus kan också bli repetitivt och skapa ett stressande moment, något som 
självklart bör undvikas. Ljussättningen måste planeras utifrån byggnadens 
arkitektur och det som finns i dess närhet, en lösning som fungerar på en 
ensamstående byggnad kommer inte fungera på en byggnad mitt i en storstad. 

 
• Det är möjligt att skapa en informationsrik ljussättning där budskapet är 

greppbart. 
 

• Fast motivet upplevs likadant - kan tolkningen av verksamheten vara 
annorlunda 

 
• Information från omgivning påverkar tolkningar då arkitekturen och 

materialen ger observatören ett sammanhang att förhålla sig till. Ljuset är 
endast en parameter. 

 
• Ljussättning som reklam måste vara begriplig och gå snabbt att tolka, 

därför bör motiven vara tydligt ikoniska eller etablerade symboler. 
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• Mer avskalad, symboliskt abstrakt ljussättning bör användas enbart för 
allmänna byggnader - där verksamheten är bekant för observatören sedan 
tidigare. 

 

8.1 Fortsatt arbete 
 
Under arbetes gång har flera frågor uppkommit som skulle kunna ge en bredare 
förståelse inom informationsrik fasadljussättning. En teoretisk fördjupning i 
ikoniska och symboliska tecken och vad graden av abstraktion har för betydelse i 
förhållande till hur etablerade ikonerna och symbolerna är skulle kunna ge en 
bredare förståelse hur dessa kan integreras i ljussättning för att de ska uppfattas 
korrekt. 
 

·        Hur abstrakt kan en ljussättning på en unik och välkänd fasad vara och 
informationen i ljussättningen behålls? 

 
·        Vad händer när fasadbelysningen blir svårtolkad? Förvanskas byggnaden och 

upplevelsen? 
 
·        En nästa undersökning skulle kunna ta samma ljussättning, samma tanke med 

ljuset och visa den på olika fasader i olika omgivningar och se om tolkningen hade 
förändrats. 
 

·        Vad krävs av informationsrik ljussättning för att den skall samverka med 
byggnadens arkitektoniska gestaltning? 
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10 Bilagor 
10.1 Bilaga 1  Introduktion och intervjufrågor 
 

Introduktion: Vi håller på att undersöka om en ljussättning kan vara en 
informationsbärare, så vi kommer visa er tolv stycken bilder och ställa tre frågor 
som är genomgående i undersökningen. 

 

Första frågan: “vad ser du?”  

Andra frågan: “vad skulle det kunna vara för verksamhet i byggnaden?”  

Om det inte framkommer: “varför tror du det är den verksamheten?” 

 
Se till att få personerna att utveckla sina svar och samtidigt få dem att hela tiden 
dela med sig av sina tankar och åsikter. Håll konversationen levande! 
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10.2 Bilaga 3 Visualisering av rörelsen på variant 3 
bibliotek 
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10.3 Bilaga 4 Visualisering av rörelsen på variant 2 
resecentrum  
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10.4 Bilaga 5  Visualisering av rörelsen på variant 2 
sporthall   
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10.5 Bilaga 6  Visualisering av rörelsen på variant 2 
konserthus   
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10.6 Bilaga 7  Visualisering av rörelsen på variant 3 
konserthus  
 


