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Sammanfattning 
 

Hur ljus och ljussättningar kan påverka uppfattningen av ett rum är vad detta arbete fokuserar på, 

med grund i hur tidigare forskning har undersökt uppfattningen av atmosfär och rymlighet. Ett 3D-

visualiserat rum har skapats med fyra olika ljussättningar utformade efter specifika perceptuella 

attribut rörande ljusförhållanden. En viktig aspekt är att rummet är möblerat, vilket introducerar 

flera faktorer som har betydelse för bedömningen av en miljö. Resultaten från en webbenkät 

antyder till att uppfattningen av ett rums atmosfär och rymlighet skiljs åt baserat på ljussättning. En 

viss osäkerhet finns dock i resultaten, vilket kan uppmärksamma vikten av andra faktorer ett 

komplext möblerat rum introducerar. En uppmaning till att fortsätta utöka förståelsen för ljusets 

påverkan har konstaterats, däri specifikt till undersökningar relaterade till ljussättningar i möblerade 

rum. Detta för att tydligare kunna fastställa hur denna kunskap då kan appliceras till praktiska 

områden, som exempelvis arkitektur och ljusdesign, eller inom spel- och filmindustrin.  

Nyckelord: Ljussättning, Perception, Atmosfär, Rymlighet, 3D-visualiseringar, Rum 
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1       Introduktion 
 
Att mäta ljusets påverkan kan ha många syften, från att mäta ljusets direkta inverkan på oss 
människor relaterat till känslor, prestation eller beteenden till hur det påverkar vår uppfattning av 
en miljö. Till det sistnämnda hör resultat som säger hur exempelvis tilltalande eller frånstötande, 
mysigt eller livligt, eller hur själva rymligheten av miljön upplevs. Ljus är trots allt något som vi är 
beroende av under alla våra vakna timmar då det är det som gör att vi kan se och uppleva vår 
omgivning. Det kan vara värdefullt för designers av olika slag att ha förståelse för hur ljus och 
ljussättningar påverkar uppfattningen av en miljö. Inom arkitektur är ljusdesign väl uppmärksammat 
och det är utav stort intresse att ljuset ska passa för rummets ändamål och funktion, allt ifrån en 
människas vardagsrum till den lokala matbutiken. Att kunna ha kontroll över hur en miljö upplevs är 
viktigt, inte minst inom film- och spelindustrin där ljus och ljussättning kan anses vara ett essentiellt 
verktyg för att förmedla stämning och handling. Detta arbete syftar till att undersöka ljussättningars 
inverkan på upplevd atmosfär och rymlighet, och då det är vanligt att undersökningar av dessa slag 
görs i mer sterila rum ställs frågan hur det förhåller sig till ett rum i kontext. Hur kan 
atmosfärsuppfattningen av ett möblerat rum förändras med enbart olika ljussättningar? Hur 
påverkar olika ljussättningar uppfattningen av ett rums rymlighet? 
 

För att få djupare förståelse för området kring ljusets inverkan på uppfattning av en miljö och 
atmosfär har ett urval av studier inom detta ämne studerats. Pionjären John E. Flynn och hans 
kollegor samt Ingrid Vogels och Mariska Stokkermans är några namn som omnämns och har bidragit 
till värdefull forskning i fältet. Det är med en grund ur deras forskning som detta arbete formar sig 
och inspiration har tagits av Vogels termer och mätinstrument som testats i andra studier (Vogels, 
2008; Stokkermans et al., 2017, 2018). Ljussättningarna som studeras är utformade efter hur 
forskare har delat upp ljusets perceptuella attribut i olika dimensioner, däribland de dimensioner 
som används av Flynn (Flynn et al., 1973). 
 

För att besvara undersökningens frågeställning används en kvantitativ metod med en enkät varpå 
testdeltagarna får bedöma på en likertskala hur applicerbara olika adjektiv är på fyra bilder av ett 
rum med olika ljussättningar. Inledningsvis var det fem bilder som var tänkta att undersökas, men då 
en av dessa bilders värde för undersökningen var osäker i kombination med tekniska begränsningar 
valdes den bort, och det resulterade i slutändan i fyra bilder. Dessa bilder är 3D-visualiseringar, och 
ljussättningarna i dem har skapats i enighet med teorin om ljusets perceptuella attribut. Designval 
har således baserats på tidigare forskning i ämnet. Utifrån ett produktionsperspektiv är användandet 
av visualiseringar föredraget då kontroll över texturer och ljussättning är essentiellt för 
undersökningen. 
 

Ljus kan komma i många olika färger och former vilket gör att det kan vara svårt för forskningen att 
fastställa på vilket sätt alla dessa ljusförhållanden påverkar oss människor. Dock genom att etablera 
grundläggande kunskap om hur vanligt förekommande ljusförhållanden i vår omgivning påverkar oss 
kan det bidra med ett ramverk för ljusdesigners att utgå ifrån. Denna kunskap behöver inte bara 
vara av intresse för de som jobbar professionellt inom området utan kan även vara nyttig och 
användbar för gemene man. Ljuset finns runt om oss i vår vardag och medvetet eller omedvetet 
påverkas vi alla av dess effekter. 
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2    Tidigare forskning 
Temat som undersöks i detta avsnitt är ljus och ljussättningar i främst interiörmiljöer. Fokus ligger 
kring ljusets inverkan på människor och påverkan av vår uppfattning av ett rums atmosfär och 
rymlighet. Ljus är fundamentalt för och har den mest uppenbara påverkan på den mänskliga 
synförmågan. Enkelt uttryckt är det med hjälp av ljus vi kan se och utan det skulle det inte vara 
möjligt. Ljuset tilldelar även en plats sin säregna stämning som inverkar på människors beteenden 
och känslor (Bille, 2015). Det är ett flertal atmosfäriska element som påverkar vår uppfattning av en 
plats eller ett rum, där ljuset är en viktig sådan. På senare tid har det funnits allt fler exempel på 
studier som handlar om atmosfären ljus förmedlar i kontrast till en lång historia av ljusforskning 
angående säkerhet och prestation på arbetsplatser (Schielke, 2015). Detta är något som är ett stort 
fokus i detta arbete, som bland annat undersöker och använder sig av nyare studier Ingrid Vogels 
gjort och medverkat i där begreppet atmosfär används och presenteras som en central del i att mäta 
uppfattningen av en miljö (Vogels, 2008; Stokkermans et al., 2017, 2018). Även tidigare teorier 
kommer att behandlas vilka rör sättet att mäta ljus och dess påverkan som i John E. Flynns och hans 
kollegors (1973) studie om ljusets psykologiska påverkan. 
 

Majoriteten av människor i västerländska samhällen spenderar sin tid inomhus med ett behov av 
elektriska ljuskällor (Veitch, 1994:53), därmed kretsar även mycket av litteraturen som tas upp kring 
just artificiella ljuskällor. Det studeras undersökningar som är utförda i både verkliga miljöer och 
digitala visualiserade miljöer, som både kan vara i form av sterila rum, mindre påverkade av färger 
och objekt, som såväl komplexa rum i kontext. Med komplexa rum avses en större variation av 
objekt och utseende, exempelvis möbleringen, som introducerar fler faktorer som kan påverka 
uppfattningen av rummet. Rum i kontext syftar till interiörsdesignen av rummet och dess avsedda 
funktion. 
  
Det finns många forskningsfält som kretsar kring ljus varav några är fysik, arkitektur, 
neurovetenskap, psykologi och beteendevetenskap. De två sistnämnda är fält som vi talar om i 
kommande litteraturöversikt. John E. Flynn och hans kollegor (1973) är forskare som nämns mycket 
och har en bakgrund inom arkitektur och psykologi. Ingrid Vogels nämns också i stor omfattning och 
har en bakgrund inom visuell perceptionsforskning relaterat till psykologi och beteendevetenskap 
(Vogels, 2008). När fält eller område omnämns menas huvudsakligen forskningsområdet kring ljus 
relaterat till dessa fält. 

2.1 Ljus som berättarteknik  

Många av studierna nämnda i avsnittet ovan har uttryckt syftet att se om resultaten kan påverka 
beslut gällande ljusdesign i det verkliga livet. I detta avsnitt finns ett intresse att även lyfta ljusets 
betydelse i andra produktionssyften, exempelvis medier som film eller spel. Det kommer redogöras 
för mer praktikbaserade resultat som är beprövade i branschen, men även studier med 
vetenskapliga resultat och teorier som är applicerbara och relaterbara till film och spel. 
 
Ljus används inte bara för att påverka miljöer i “verkligheten”, utan används flitigt inom film- och 
spelindustrin. Ljuset är ett välstuderat element inom film och har använts genom filmens historiska 
utveckling som ett mycket flexibelt verktyg för att framkalla känslor och tankar. Ljusets roll är med 
andra ord mer än att bara möjliggöra för åskådaren att se vad som finns i scenen eller för att göra 
den ‘snyggare’. Ett huvudsakligt syfte med ljussättningen i exempelvis film är även att bidra till det 
visuella berättandet för att kunna fånga publikens intresse, ge ledtrådar och förstärka eller påverka 
handlingen, eller helt enkelt etablera en viss stämning. Sharon Calahan (1996) listar olika mål för att 
kunna skapa en bra ljussättning för filmmediet. Ljussättningen kan användas med syftet att leda 
blicken i kompositionen där även ljuset är ett sätt att komplettera kompositionen. Det kan även 
användas för att förstärka stämningen, atmosfären och dramatiken eller mer konkret förmedla 
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vilken årstid eller tid på dagen det är. Detta är några exempel på de mål Calahan tar upp tillsammans 
med ljusets förmåga att skapa djup i bilden, samt visa på karaktärers personlighetsdrag eller vilken 
situation de befinner sig i (Calahan, 1996:12). 
 
Oftast består inte ljussättningen i film av endast naturliga ljuskällor som en skrivbordslampa eller 
dagsljus från ett fönster, utan mycket av ljussättningen skapas med dedikerad utrustning för att 
uppnå en önskvärd kontroll över ljuset. Två huvudsakliga ljuskällor är huvudljus och lättningsljus, där 
huvudljuset agerar den primära ljuskällan som då oftast baseras på någon logisk ‘verklig’ ljuskälla 
som finns i scenen. Lättningsljuset kan användas för att ge mer kontroll över skuggorna som skapas 
till följd av huvudljuset, för att antingen mjuka upp eller ta bort skuggorna helt. En klassisk metod för 
att ta sig an ljussättning är vad som uppkom under studioeran i Hollywood-produktioner med 
trepunktsljussättning. Metoden använder ett huvudljus, ett lättningsljus och ett bakljus, där 
bakljuset lyser upp huvudfokus i bilden bakifrån och skapar en kontur som framhäver det från 
bakgrunden (Bordwell & Thompson, 2012:128–129). Se Figur 2.1 för ett enkelt och grundläggande 
exempel på trepunktsljussättning, i exemplet syns även en eventuell fjärde ljuskälla som kan 
användas, bakgrundljus. 
 

 
Figur 2.1 Exempel på grundläggande trepunktsbelysning 

 

Trepunktsljussättningen är väl anpassad för ‘high-key’-belysning som var vanligt förekommande i de 
tidiga Hollywood-produktionerna (se Figur 2.2). Att belysa en scen genom high-key är ett sätt att 
skapa en allmän känsla av ljus. Framförallt är det ett relativt jämnt ljus över scenen med mjuka 
skuggor och generellt låg kontrast. Detta är en vanlig ljussättning att använda i filmer från 
exempelvis komedi- och musikalgenren. Nedan går vi igenom olika ljussättningar i filmer med 
tillhörande illustrerande exempel. 
 

 
Figur 2.2 Skärmdump från scen med ‘high-key’-belysning (Written on the Wind, 1956) ©1956 Universal Pictures 
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Low-key-belysning skapar större kontraster i bilden och gör skuggorna skarpare och mörkare (Se 
Figur 2.3 och 2.4). Exempelvis kan endast en ljuskälla användas för att skapa dramatik och spänning i 
bilden. Low-key-belysning är vanligt förekommande i filmer inom film noir och skräck-genren 
(Bordwell & Thompson, 2012:129). 
 

  
Figur 2.3 Exempel på scener från filmer i ‘film-noir’-genren med ‘low-key’-belysning (t.v. Sin City, 2005 ©2005 Frank Miller 

t.h. The Third Man, 1949 ©1949 StudioCanal) 

 

 
Figur 2.4 Exempel på scen från film i skräck-genren med ‘low-key’-belysning (El Orfanato, 2007)  

©2007 New Line Cinema Inc. 
 

Ljussättning kan alltså vara nära kopplat till berättandet och handlingen, och att ljuset kan hjälpa till 
att förstärka en viss stämning eller situation. I Cecil B. DeMilles film The Cheat (1915) finns en scen 
där ljuset tydligt lyser upp karaktären i kontrast till mörkret som kan få honom att kännas exponerad 
och utsatt, det skapas även en tydlig kastskugga av en fängelsedörr synlig på kroppen (se Figur 2.5). 
Utan att vi fysiskt får se fängelsecellen eller dörren så kan man endast med ljusets hjälp få en 
föraning vart scenen utspelar sig och vilken situation det kan tänkas vara. 
 

 
Figur 2.5 Skärmdump från en scen ur filmen The Cheat (1915) 
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Ljuset kan även berätta om en karaktär och dennes personlighet. I filmen The Godfather (1972) 
regisserad av Francis Ford Coppola kan vi i en scen se hur karaktären har ett tydligt huvudljus som 
kommer ovanifrån som ger en markant mörk skugga över ögonen som kan tyckas signalera en sorts 
lömskhet och grymhet. Samtidigt som det starka ljuset ovanifrån liknar en gloria som ger en nästintill 
religiös framtoning av honom, vilket kan ses som att det förtydligar maffiabossens maktposition. 
Även ett huvudljus i form av en ljuskälla underifrån med en avsaknad av hur skuggor vanligtvis faller 
på ansikten kan ge en olycksbådande eller ondskefull känsla (se figur 2.6). 
 

  
Figur 2.6 T.v. Skärmdump från en scen ur The Godfather (1972) med tydligt ljus ovanifrån. ©1972 Paramount Pictures 
Corporation T.h. Skärmdump från en scen ur Alien (1979) med ett tydligt ljus underifrån. ©1979 Twentieth Century Fox 

Film Corporation 

 

Många filmer använder sig också av praktisk ljussättning, alltså användandet av ‘riktiga’ ljuskällor 
som finns med synligt i scenen, istället för dyr utrustning, i motsats till användandet av exempelvis 
trepunktsljussättning. Som detta indikerar kan det, om det görs rätt, ge en mer realistiskt trovärdig 
ljussättning som fortfarande ger tillräckligt med ljusinsläpp för kameran. Stanley Kubrick är ett 
tydligt exempel på en regissör som tillsammans med sin filmfotograf John Alcott dragit nytta av just 
praktisk ljussättning i sina scener. Exempelvis i filmerna A Clockwork Orange (1971) i en scen med 
endast ett starkt synligt bakljus eller Barry Lyndon (1975) med scener som var helt ljussatta med 
stearinljus (se Figur 2.7).  

 

  
Figur 2.7 Skärmdumpar från scener ur A Clockwork Orange t.h. (1971) och Barry Lyndon t.v. (1975) med praktisk 

ljussättning ©1971 Warner Bros. Entertainment Inc. ©1975 Warner Bros. Entertainment Inc. 
 

Ännu ett medium där ljus kan ha en stor påverkan är virtuella världar, närmare bestämt datorspel. 
Datorspel är en komplex typ av interaktiv media, som kan innehålla många olika funktioner och 
aspekter. Baserat på vad vi vet om ljus och ljussättningar från andra områden, kan kunskap och 
teorier appliceras i spel och användas för att exempelvis ge spelaren olika känslor eller att skapa en 
viss atmosfär (El-Nasr, 2006). Knez (2008) utförde ett experiment där syftet var att undersöka om 
’varma’ och ’kalla’ ljusfärger i spelmiljöer gör så att spelarna uppfattar spelmiljöerna olika, vilket de 
gjorde. Detta är ett exempel på att speldesigners med hjälp av ljus kan påverka stämningen i spelen, 
vilket tillsammans med narrativ, ljud och mekanik skapar en spelupplevelse som helhet. I och med 
att datorspel kan vara interaktiva 3D-miljöer kan även ljuset vara både interaktivt och dynamiskt, 
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och inte alls behöva förhålla sig till hur ljus beter sig i verkligheten, och kan alltså reproducera 
miljöer som både är fotorealistiska, eller liknar en utomjordisk värld med oväntade ljuseffekter (El-
Nasr, 2007). Då spelaren oftast kan (till en gräns) röra sig fritt i en spelmiljö skiljer det sig i hur film 
ljussätts där åskådaren inte har någon påverkan på kamerarörelserna. I och med detta öppnar 
speldesign dock upp för kreativa sätt att använda ljus på, genom att exempelvis leda spelaren till 
platser eller att låta spelaren själv kontrollera ljuset (i form av exempelvis en fackla). Ännu en aspekt 
med interaktivitet gällande spel är vikten av ljus för att påverka navigation i spelet, för att 
exempelvis ge spelaren ledtrådar och föra narrativet framåt, eller helt enkelt förenkla navigationen i 
världen (se Figur 2.8). 
 

       
 

  
Figur 2. 8  I spelet Inside (2016) ser vi exempel på hur ljus används på olika sätt i olika syften. Överst t.v. visar hur viktiga interagerbara 
objekt belyses för att spelaren enkelt ska ta sig vidare. Överst t.h. visar på hur ljus även kan användas som en “farlig” faktor och i denna 
scen förlorar spelaren ifall karaktären vistas i ljuset. Underst t.v. visar på hur vägar belyses för att leda spelaren vidare i världen. Underst 

t.h. visar hur ljuset används i narrativt syfte och belyser i denna scen hur någonting sker utom karaktärens räckhåll men för narrativet 
framåt. ©2016 Playdead 

 
Gemensamt för både datorspel och film är att det finns moment som introducerar åskådaren eller 
spelaren till en ny scen eller plats. Det första filmklippet av en scen kan användas för att snabbt 
etablera tankar kring var handlingen utspelar sig, vilken situation som är eller vad som kommer 
hända härnäst. Detta introducerande filmklipp kallas också för etableringsbild och etablerar scenen 
samt ger information om platsen och situationen (Bowen & Thompson, 2013:242). Denna 
etableringsbild kan då sägas ha en betydande roll för att sätta stämningen i scenen. I detta kan även 
ljuset ha en roll i den första introduktionen av en miljö för både spel och film där det bidrar till att 
bygga på handlingen och stämningen redan innan de mest väsentliga och centrala narrativa 
elementen, som karaktärer och dialoger, har påbörjats. 

För att summera så är ljus och ljussättning något vi lätt kan ta för givet, precis som i vardagen, men 
som vi ser här på exempel från filmvärlden är ljussättning något som det läggs mycket tanke och 
planering på för att få till den stämning och berättelse som vill förmedlas. Detta kan också gälla för 
spel, där det även finns möjligheten att bland annat låta ljuset hjälpa till att vägleda spelaren. 



7 
 

2.2 Studier om ljus 

Inom detta avsnitt berörs ljussättning ur ett vetenskapligt perspektiv, med en överblick över det som 
är kopplat till vårt område. Sedan ges en översikt som går mer specifikt in på de områden som är 
mest relevanta för detta arbete, nämligen atmosfär respektive rymlighet. 
 

Att mäta ljusets påverkan i ett rum kan ha varierande syften och tillvägagångssätt. Det kan 
exempelvis mätas hur en persons psykiska välmående och känslor påverkas av olika ljus, hur den 
känslomässiga värderingen av en miljö (atmosfär) påverkas av olika ljus, hur rymligheten (alltså de 
fysiska egenskaperna av ett rum) påverkas av ljus eller hur olika ljus påverkar en persons prestation 
och beteenden. 
 

Studier har visat på att olika ljusförhållanden i interiörer har en inverkan på människors känslor och 
humör (Durak et al., 2007; Goodman, 2009; Knez, 1995, 2001) samt psykiskt välmående i exempelvis 
koppling till arbetsmiljöer (Wang & Boubekri, 2011; Adamsson, Laike & Morita, 2018). Det ger 
indikationer på att ljus är ett möjligt verktyg för att kunna förstärka eller påverka människors 
uppfattning av den miljö de befinner sig i. I en tidig och väletablerad studie lyfter John E. Flynn et al. 
(1973) frågan om ljus ur ett psykologiskt perspektiv kan påverka människors beteenden och 
uppfattning av en miljö.  Flynn var en av de första att göra detta och anses vara en pionjär inom 
fältet. Hans sätt att använda psykologiska tekniker för att mäta den subjektiva bedömningen av en 
miljö har flitigt använts av andra forskare (Veitch, 2001; Boyce, 2003: 210–218; Stamps, 2011; Durak 
et al., 2007; Nieuwdorp, Beresford & Khan, 2014). Ingrid Vogels (2008) belyser vikten av att ha 
lämpliga metoder och mätinstrument för att utforska hur en miljö och dess egenskaper upplevs utan 
att blanda in orelaterade faktorer. Det kan finnas problem i att bedöma uppfattningen av en miljö 
med begrepp så som humör eller känsla. En individs känslotillstånd kan variera, och hur mycket en 
miljö påverkar ens humör i stunden kan med stor sannolikhet skilja sig från värderingen av hur en 
miljö känns och förväntas påverka humöret. Även om det fortfarande är en subjektiv bedömning så 
påverkas den mindre av individens känslotillstånd. Detta kan exemplifieras på sättet som Vogel 
beskriver, att en person fortfarande kan värdera en miljö som avslappnande trots att denne känner 
sig stressad i stunden av andra skäl. Det är i det här syftet som Vogels belyser användandet av 
begreppet atmosfär för att kunna göra en uppskattning av hur en miljö känns snarare än en 
värdering av sitt känslotillstånd (ibid:2). 
 
Atmosfär är ett begrepp som är accepterat och används inom fältet (Stokkermans, 2017; Kuijsters et 
al., 2012; Edensor, 2015), och det finns även de som använts sig av Vogels (2008) slutsatser och 
mätinstrument som inspiration till sina studier (Custers et al., 2010). I en artikel av Mikkel Bille 
(2015) redogörs för en studie som skiljer sig i tillvägagångssätt från de tidigare nämnda i den 
bemärkelsen att den är renodlat kvalitativ med intervjuer om människors relation till ljus i deras 
hem. I artikeln diskuteras även atmosfär i relation till ljus ur en mer filosofisk ståndpunkt och att 
atmosfär är samexistensen av många olika element som exempelvis saker, ljud och erfarenheter och 
hur de upplevs. 
 
Ett annat begrepp som analyserats i samband med fältet är ‘rymlighet’, alltså ett rums fysiska 
dimensioner i höjd, bredd och djup. Flynn et al. (1973) och Barbara Matusiak (2004, 2006) är några 
av de forskare som tittat på hur just ljussättning i ett rum påverkar uppfattningen av rymligheten. 
Det har bland annat undersökts hur dagsljus kontra elektriskt ljus påverkar rymligheten i relation till 
färg och material på ytorna i rummet (Flynn et al., 1973; Matusiak, 2004). Forskning om rymlighet 
och ljus är intressant för att belysa det faktum att ljus i sig kan ha en rent psykologisk inverkan på en 
persons uppfattning av fysiska dimensioner. 
 
Andra områden som behandlas och diskuteras inom forskning kring ljus är exempelvis prestation och 
välmående. Till skillnad från tidigare nämnda områden som kretsar kring hur en person uppfattar sin 
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omvärld, fokuserar dessa på hur ljussättning fysiskt och psykiskt påverkar en person med 
kvantifierbara resultat. Det finns alltså forskning på hur det kan vara möjligt att förhålla sig till 
belysning på arbetsplatser för att påverka de anställdas inställning till arbetet. Detta kan självklart 
vara av stort intresse för företag och dylikt som kan använda sig av dessa slutsatser för att applicera i 
sina kontor, och därmed få sina anställda att prestera och må bättre (Goodman, 2009; Knez, 1995, 
2001; Wang & Boubekri, 2011; Adamsson, Laike & Morita, 2018). Inom dessa områden återfinns 
resultat skulle kunna användas i marknadsföringssyften för att få kunder att känna på ett visst sätt 
när de utsätts för en viss reklam eller produkt, som kan vara en anledning till intresset bakom dessa 
studier då de kan ge en ekonomisk vinning. 

2.2.1 Ljusets inverkan på uppfattning av atmosfär 

Ljuset har en stor påverkan på hur vi uppfattar vår omgivning och vilka intryck vi får av den. Flera 
forskare har försökt definiera hur olika ljus uppfattas eller vilka som kan föredras i olika situationer 
(Boyce, 2003; Flynn et al., 1973; Stokkermans et al., 2017; Durak et al., 2007; Newsham et al., 2005; 
Custers et al., 2010; Bille, 2015). Här menas inte föredras i betydelsen att ett visst ljus eller en 
ljussättning kan föredras framför någon annan, utan att miljön bedöms med hjälp av olika 
beskrivande ord som exempelvis vacker, mysig eller avslappnande. Med denna kunskap är det 
exempelvis möjligt att med hjälp av ljus kunna anpassa atmosfären för olika verksamheter i 
samhället. Med en anpassad ljussättning kan bland annat ett ålderdomshem kännas mer 
avslappnande för äldre (Kuijsters et al., 2012; Knez & Kers, 2000), eller att företag inom exempelvis 
detaljhandel kan påverka eller förstärka uppfattningen av deras profil eller produkter (Custers et al., 
2010; Schielke, 2015). 
 
Det finns olika föreslagna modeller för hur uppfattningen och intrycken av en atmosfär kan 
kvantifieras, och två huvudsakliga som undersöks närmare i denna studie här är Vogels i Atmosphere 
Metrics: a tool to quantify percieved atmosphere (2008) och Flynns et al. i Interim Study of 
Procedures for Investigating the Effect of Light on Impression and Behaviour (1973). Flynn et al. 
använde visserligen inte begreppet atmosfär i sin studie men undersökte delvis hur uppfattningen av 
en miljö påverkas av ljus med liknande utgångspunkt som nämnt tidigare hur Vogels använder 
begreppet atmosfär. I Psychological Processes Influencing Lighting Quality diskuterar och granskar 
Jennifer A. Veitch (2001) forskning som gjorts gällande ljus. Hon kategoriserar olika psykologiska 
processer relaterat till detta, där en kategori är värdering av miljö (environmental appraisal). 
Värdering av miljö handlar inte endast om hur vi blir påverkade emotionellt, utan också om hur vi 
gör estetiska bedömningar och värderingar av en miljös utseende. Hon lyfter att denna aspekt kan 
vara viktig för att utveckla kategorier för att förstå människors preferenser och värderingar av en 
miljö och dess ljus bättre (Veitch, 2001:127–129). Veitch granskar Flynns och hans kollegors (1973) 
studie i relation till just värdering av miljö, vilket stärker påståendet att även Flynn och hans kollegor 
behandlar ämnet i relation till begreppet atmosfär. 
 
Flynn et al. (1973) använde sig av semantiskt differentierade skalor, närmare bestämt 34 stycken, för 
att göra värderingar av hur ett utrymme uppfattas. Med hjälp av faktoranalys så begränsades antalet 
skalor och sorterades in i tre kategorier baserat på utvärderingssyfte. Dessa var: (1) Värdering 
(Evaluative), alltså värderingsbara intryck av en miljö, med skalor som har en positiv respektive 
negativ laddad term, som exempelvis behaglig-obehaglig, intressant-tråkig eller vänlig-fientlig. (2) 
Perceptuell klarhet (Perceptual Clarity), för att utvärdera variationer i ljusstyrka, med skalor som 
exempelvis tydlig-otydlig eller skinande-dov. (3) Rymlighet (spaciousness) som utvärderar utrymmets 
fysiska uppfattning med skalor som exempelvis rymlig-trång eller stor-liten. För att kunna utvärdera 
hur dessa kategorier kan uppfattas med olika ljussättningar beskriver Flynn och hans kollegor ljusets 
perceptuella attribut i tre dimensioner – ojämnt/jämnt fördelat (non-uniform/uniform), 
ovanifrån/perifert (overhead/peripheral) och starkt/svagt (bright/dim). Med begreppet ”perifert” 
avses ljus ifrån sidan eller ljus beläget längsmed utrymmets väggar. Kategorin gällande 



9 
 

värderingsbara intryck av en miljö visade sig vara mest påverkad av de två förstnämnda 
dimensionerna medan starkt/svagt hade en mindre betydande roll. Det kan vara värt att nämna då 
den här kategorin är närmst relaterad till vad detta arbete fokuserar på, alltså 
atmosfärsuppfattningen av ett rum. Resultaten från studien visade på att det fanns gemensamma 
uppfattningar av de olika ljussättningarna hos testdeltagarna, och att denna modell förslagsvis skulle 
kunna användas i framtida forskning för att bedöma uppfattningen av ett utrymme (Flynn et al., 
1973). Precis som Veitch anser, går det att kritisera att studien inte ger någon förklaring kring 
besluten av vilka ord som används i bedömningsskalorna. Det kan argumenteras för osäkerheten 
kring hur giltiga de beskrivande orden är och hur pass mycket testdeltagarna kunde relatera till dem 
(Veitch, 2001:128). 
 
I Vogels studie (2008) har ett frågeformulär med atmosfärstermer skapats och testats för att sedan 
analyseras och slutligen delats upp i fyra olika kategorier (med faktoranalys). I första fasen togs 38 
atmosfärstermer fram när testdeltagare intervjuades och fyllde i ett frågeformulär. Dessa testades 
sedan i fyra experiment där termerna bedömdes på en sjupunkts bedömningsskala mellan “inte 
applicerbar alls” till “mycket applicerbar”. De fyra kategorierna som sedan togs fram var mysighet 
(coziness), livlighet (liveliness), spändhet (tenseness) och avskildhet (detachment). Med 
faktoranalysen visades det på att följande termer var mest applicerbara på följande kategorier: 
 

Kategori -      Term - 
Mysighet        säker, intim, mysig, behaglig (safe, intimate, cozy, pleasant) 
Livlighet         stimulerande, livlig, exalterande (stimulating, lively, exciting) 
Spändhet       skrämmande, hotfull, spänd, besvärande (terrifying, threatening, tense, oppressive) 
Avskildhet      affärsmässig, formell, kylig (business-like, formal, chilly) 
 

 

Vogels slutsats av studien är att den resulterade i ett möjligt mätinstrument för att kvantifiera 
uppfattningen av atmosfär (Vogels, 2008:6). En intressant iakttagelse med Vogels skalor är att det 
inte krävs att deltagaren gör en värdering mellan en positiv eller negativ laddad term till skillnad från 
Flynns et al. (1973) bedömningsskalor, där det behöver göras en värdering på en skala mellan 
exempelvis vacker-ful. 
 
Vogels huvudsyfte var inte att mäta hur ljuset påverkade uppfattningen av en atmosfär utan att ta 
fram ett mätinstrument (Vogels, 2008). Andra forskare har dock använt sig av mätinstrument för att 
mäta just uppfattningen av atmosfär (Custers et al., 2010; Kuijsters et al., 2012). Bland annat har 
Vogels själv medverkat i studier med Stokkermans och andra där det går att se exempel på hur 
mätinstrumentet har modifierats och anpassats. Vid ett tillfälle valdes elva termer ut från 
atmosfärsdimensionerna och mättes på en likertskala, antingen individuellt eller genom parvis 
jämförelse. Även i dessa undersökningar nämns ljusets perceptuella attribut i samma tre 
dimensioner som tidigare nämnts, där en av undersökningarna främst berörde ojämnt/jämnt 
fördelat och starkt/svagt men med endast ljus ovanifrån (Stokkermans et al., 2017:1167–1169; 
Stokkermans et al., 2018:175). I en annan studie valdes 18 termer ut för de fyra kategorierna i syfte 
att mäta atmosfärsuppfattning i olika butiker (Custers et al., 2010). Även Flynns modell (Flynn et al., 
1973) övervägdes här, men det argumenterades för att Vogels (2008) modell var närmare 
‘atmosfärskonceptet’ och passade bättre för miljöerna som undersöktes. Den ansågs även erbjuda 
störst möjlighet att minska antalet termer som behövdes vilket var önskvärt för studiens utformning 
(Custers et al., 2010:338). Flynns modell med differentierade skalor (Flynn et al., 1973) har dock 
använts som grund av andra forskare för att mäta uppfattningen av en miljö (Durak et al., 2007; 
Nieuwdorp, Beresford & Khan, 2014). 
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Tidigare nämndes en kvalitativ undersökning av Bille (2015) som belyser att sättet människor 
ljussätter sina hem kan bero mycket på hur det påverkar känslor och beteenden. Jämfört med denna 
undersökning med Vogels (2008) kategorier så skulle det Bille (2015) undersöker falla mycket under 
mysighet, med slutsatserna att ljuset används för att skapa en atmosfär av mysighet och trygghet i 
hemmet. Artikeln visar på mindre konkreta mätbara data jämfört med tidigare nämnda studier. Dock 
så visas ett intressant perspektiv på hur vi människor på en daglig basis, medvetet eller omedvetet, 
använder effekterna av ljus i vår vardag som påverkar atmosfären runt om oss. 

2.2.2 Ljusets inverkan på rymlighet 

Att ljus kan påverka uppfattning av rymlighet är ett ämne som bland annat Flynn har berört genom 
termen spaciousness (Flynn et al., 1973). De kunde konstatera att ljussättning hade signifikant 
påverkan på hur pass rymligt rummet kändes i olika ljussättningar. Flynns välkända undersökning 
inspirerade andra forskare att fortsätta studera just rymligheten, fast med andra påverkande 
faktorer (ibid.). Matusiak (2004, 2006) genomförde två studier kort efter varandra som berörde just 
rymligheten i ett rum. Hon tittade specifikt på hur dagsljus och elektriska ljus påverkade den 
uppfattade rymligheten till skillnad från Flynns et al. (1973) studie som endast använde elektriskt 
ljus. Matusiaks (2004) tidigare studie hade testrum med ett bord och ett fönster, med olika slags 
reflekterande material (blankhet/matthet/färg) på väggar och golv som fick ljuset att bete sig olika i 
rummen. Matusiak fick fram resultatet att rummen med blanka och/eller vita väggar och golv 
uppfattades som rymligare, i båda slags ljus. I en senare studie (Matusiak, 2006) undersökte hon 
istället hur placering och form på ett fönster påverkar rummets uppfattade rymlighet, och det visade 
sig att fönstret har stor betydelse på uppfattningen. Exempelvis gjorde ett avlångt fönster från golv 
till tak att rummet uppfattades som högre, samtidigt som ett fönster som sträcker sig längs med en 
hel vägg gjorde att rummet uppfattades som bredare, detta trots att testrummen var exakt lika stora 
(Matusiak, 2006). Andra forskare har undersökt rymlighet utan ljus som påverkande faktor, Oberfeld 
och Hecht (2010) undersökte huruvida ytors ljushet påverkar uppfattning av specifikt takhöjd i ett 
rum. Att ett ljusare tak skulle bidra till uppfattning av högre takhöjd var ett resultat som var väntat, 
men de fick också resultatet att om även väggarna var ljusa uppfattades rummet ännu högre, vilket 
Oberfeld och Hecht inte förväntat sig (2010). Deras undersökning visade även på att golvets ljushet 
inte påverkade uppfattningen av takhöjd. 
 
Nieuwdorp, Beresford & Khan (2014) och Durak et al. (2007) har utfört studier som använt sig av 
Flynns et al. (1973) undersökningsmetod. Precis som Flynn så använder de sig av bland annat 
spaciousness i sina undersökningar för att se hur testdeltagarna uppfattar rymligheten i relation till 
ljussättningen. Durak et al. (2007) använde sig av detta begrepp men testade ljussättningar som 
Flynn et al. (1973) inte hade gjort i sin undersökning, såsom cove lighting och jämförde även med 
general lighting och wall-washing. Nieuwdorp, Beresford & Khan (2014) testade Flynns et al. (1973) 
begrepp fast i en interaktiv spelmiljö, och testade om de var applicerbara även här. Båda 
undersökningar kom fram till att undersökningsmetoden fortfarande var applicerbart, och ger 
indikationer på att de undersökningar och slutsatser som Flynn et al. (1973) bidrog med till fältet har 
betytt mycket för och varit mycket användbara inom forskningsområdet. 

2.3 Olika varianter av ljus 

Här presenteras övergripande och betydelsefulla aspekter gällande ljus och ljussättning. Olika 
relativt vanliga ljusförhållanden introduceras och vanliga uppfattningar redogörs för med avsikt att 
ge läsaren en överskådlig bild av hur ljus påverkar perception. 
 

Interiörsdesign kan bland annat handla om planlösning, materialval, färgval, byggnadsdetaljer och 
självklart val av ljuskällor. Huruvida olika typer av ljussättningar påverkar uppfattningen av en miljö 
skiljer. Det går att anpassa ljus i en miljö beroende på vilket ändamål som eftersöks, kanske ett 
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ålderdomshem skulle använda sig av en specifikt slags upplyst miljö (Kuijsters et al., 2012) medan 
exempelvis en bar kanske skulle ha en annan ljussättning beroende på profil.  
 

Ljusstyrkan spelar stor roll på uppfattningen av en miljö, då vi behöver ljus för att se. Visuell 
obekvämhet skapas lätt om ljuset i en miljö är för under- eller överstimulerande, på ett sådant sätt 
att det blir för mycket eller för lite ljusinformation. Ifall ljusstyrkan hos en lampa är mycket stark kan 
den alltså ‘göra mer skada än nytta’ och kan, bortsett från att försämra förmågan att se, även 
resultera i fysiska åkommor som exempelvis huvudvärk eller migrän (Boyce, 2003). För att ange hur 
mycket ljus en lampa ger används ofta lumen (lm) och lux (L). Watt (W) indikerar hur mycket ström 
en lampa förbrukar, men i och med att efterfrågan och användning av LED-lampor blir allt vanligare 
flyttas fokus från watt till lumen och lux då LED-lampor är energisnåla. Lumen används för att visa 
den totala mängden ljus som emitteras från ljuskällan medan lux används för att visa hur tätt 
ljusstrålarna hamnar på en yta. Lumen kan förklaras som ljusflöde från lampan och lux kan sägas är 
ljusstyrkan på det av ljusflödet belysta området (Se figur 2.9). 
 

 
Figur 2.9 I fallet till vänster har ljuset en snäv spridning och ytan ljuset träffas på mäts till 1000 L. I fallet till höger är 

spridningen på ljuset större och ljusstyrkan på ytan mäts till 100 L. Notera att ljuskällan strålar ut 1000 lm i båda exempel. 
(Xrayvision, 2012) 

 
Vogels (2008) fann att ett rums ‘mysighet’ och ‘spändhet’ hade en tydlig minskning när ljusstyrkan 
ökades, samtidigt som att uppfattningen av ‘livlighet’ och ‘avskildhet’ tydligt ökade. Hidayetoglus 
undersökning som rörde offentliga miljöer och navigering i korridorer visade på att miljön 
uppfattades som mer positiv och att navigationen förbättras när ljusstyrkan ökade. De fick även 
resultatet att kvinnor föredrog högre ljusstyrka i detta experiment (Hidayetoglu, 2011). 
 
En annan aspekt av ljussättning är huruvida den är indirekt eller direkt. Direkt ljus är när majoriteten 
av ljuset från en lampa faller på ett specifikt objekt eller area, och finns oftast hos armaturer med 
nedljus. Dessa slags ljus kan ofta skapa skarpa och dramatiska skuggor. Indirekt ljus är det ljus som 
sprids utanför det direkta ljusomfånget och lyser på de objekt och area som inte lyses upp av det 
direkta ljuset. Detta slags ljus kan återfinnas i armaturer som kastar sitt ljus uppåt och lyser upp tak 
och väggar som ger resterande miljö mjukt och jämnt ljus med mjuka skuggor, vilket ger ett 
rymligare intryck till rummet (Shin et al., 2015). Det finns armaturer som kombinerar dessa metoder. 
I en studie visades att denna typ av ljussättning ger ett mer behagligt och ‘kyligare’ intryck än direkt 
ljus, trots att de olika ljussättningarna i undersökningen hade samma färgtemperatur (ibid.).  
 
Lampor och ljuskällor kan uppfattas som ‘varma’ eller ‘kalla’. Detta beror på vilken färgtemperatur 
ljuset har, och har ingenting att göra med temperatur, utan om vilken färg ljuset utstrålar. 
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Färgtemperatur mäts i Kelvin (K) och säger vilken nyans av vitt ljuset har. Ju lägre antal Kelvin desto 
varmare upplevs ljuset och går då mot det röda hållet. På andra sidan skalan är blått, och ju högre 
Kelvin desto kallare upplevs ljuset (se figur 2.10). Ett värde kring 1700 K motsvarar färgtemperaturen 
för ett stearinljus. LED-lampor som säljs idag brukar finnas i en skala från ‘varmvit’ 2700 K till ‘kallvit’ 
7500 K. En vanlig färgtemperatur som används för lysrör och halogenlampor är 3500 K (Stokkermans 
et al. 2017). Wilms & Oberfeld (2018) undersökte huruvida färger fysiskt påverkade människor och 
visade på att kalla färger, såsom blå, gav lägre upphetsning än varma färger, såsom röd. Det kan 
liknas med Stones (2003) som kom fram till att varma färger får människor utåtriktade och ökade 
deras medvetenhet, medan kalla färger får människor inåtriktade och hjälpte dem fokusera på 
visuella och kognitiva uppgifter (Stone, 2003). Detta resultat i kombination med ljus, det vill säga att 
en lampa har en viss kulör eller färgtemperatur, kan alltså ge upphov till fysiologiska skillnader vid 
interaktion (Wilms & Oberfeld, 2018; Shin et al., 2015).  
 

 
Figur 2.10 Illustration av Kelvinskala (Suriya, 2016) 

 

Hidayetoglu et al. (2011) undersökte hur ljusstyrka och färgtemperatur påverkade navigation och 
uppfattningen av interiörmiljöer. De kunde dra slutsatser att båda dessa faktorer påverkade både 
navigation och uppfattning, och att varma färger uppfattades som mer attraktiva än kalla färger, 
men att kalla färger förbättrade navigationen hos människor (Hidayetoglu, 2011). Knez (1995, 1997) 
visade på att varm ljussättning, jämfört med kall, framkallade mer positiva känslor hos kvinnor än 
hos män. Även ålder är en faktor som kan påverka uppfattningen, Knez och Kers (2000) visade på att 
en kallare ljussättning bringade en mer positiv känsla hos yngre testdeltagare jämfört med äldre, och 
visade också på motsatt effekt när ljussättningen var varmtonad (ibid.).  
 
Knez (2001) undersökte huruvida färgtemperaturen på ljussättning påverkade människors 
prestation. Testdeltagarna fick lösa uppgifter i olika färgtemperaturer och resultaten visade att de 
presterade bättre då ljuset var av en varmare karaktär (Knez, 2001). Knez (2008) tog vidare denna 
hypotes, och undersökte huruvida spelmiljöer och prestation påverkas av ljussättningen, bland 
annat färgtemperaturen. Han utförde speltester och fick resultatet att spelarna presterade bättre 
och snabbare då spelmiljön var upplyst i en varmare ljussättning jämfört med den kallare 
ljussättningen, vilket konfirmerade resultatet av hans tidigare undersökning (Knez, 2001, 2008). Knez 
(2008) fick även resultatet att spelarna kände sig bättre prestationsmässigt i den varma 
ljussättningen samt att de kände sig gladare, mer entusiastiska och ‘taggade’, jämfört med den kalla, 
och han resonerade att dessa känslor var det som fick spelarna att prestera bättre i speltesterna 
(Knez, 2008). Dock bör det tas i åtanke att datorspel ofta influeras av många olika element som kan 
påverka spelares uppfattning och prestation.  
 
Dagsljus är det ljus som människor föredrar att en plats är upplyst av, jämfört med elektriskt ljus 
(Heerwagen & Heerwagen, 1986) och resulterar ofta i mer positiva utvärderingar av en miljö (Haans, 
2014; Moscoso & Matusiak, 2015). Matusiak (2004) gjorde en undersökning då hon tittade specifikt 
på hur dagsljus och elektriska ljus påverkade den uppfattade rymligheten av ett rum. Hon fick bland 
annat resultatet att rummet upplyst av dagsljus upplevdes mer positivt än det elektriskt upplysta 
rummet och drog slutsatsen att dagsljus har en positiv påverkan på den estetiska värderingen av en 
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miljö (Matusiak, 2004:119). I kontorsmiljöer har det visat sig att människor föredrar elektriska 
ljussättningar med inslag av dagsljus såvida det inte stör dem i form av temperatur eller visuellt 
obehag som exempelvis reflektioner på skärmar och dylikt (Boyce, 2003). Dagsljus bidrar till en 
variation i ljuset vilket ger en stimulerande arbetsmiljö. En arbetsmiljö endast ljussatt av elektriska 
ljuskällor ger förvisso goda visuella förutsättningar att klara en uppgift, men avsaknaden av variation 
i ljuset kan konstateras (Boyce, 2003). Dagsljus kan se mycket varierande ut då det kan påverkas av 
många faktorer såsom varierad färgtemperatur beroende på klockslag, geografisk position och 
väderlek (Stokkermans et al., 2018), vilket kan ge upphov till olika uppfattningar. Detta faktum är 
något som kan försvåra forskning om hur miljöer upplysta av dagsljus uppfattas då många variabler 
inblandas. 
 
En uniform belysning kan beskrivas som att jämnt fördela ljus över rummets samtliga ytor. Detta 
minimerar tydliga skuggor i rummet avsevärt och förenklar för människan att urskilja miljön. Att 
använda sig av en uniform belysning med indirekt ljus ovanifrån i ett rum gör att rummet upplevs 
som rymligare (Shin et al., 2015). Ljussättningen kan dock ge ett livlöst intryck (Calahan, 1996). 
Jämnt fördelat ljus kan göra att ett rum känns mindre spänt, och öka avskildheten (Stokkermans et 
al., 2018). En uniform belysning är kan tänkas passande för exempelvis kontorsmiljöer, sjukhus eller 
klassrum för att minimera störande skuggor vid utförande av olika uppgifter. I en mindre miljö, 
exempelvis en persons egna kontor, kan dock en uniform belysning ratas. Boyce (1979) undersökte 
uniform belysning i ett rum där testdeltagarna utförde en uppgift vid ett skrivbord. Resultatet visade 
på att en uniform belysning föredras i området som uppgiften utförs i, det vill säga skrivbordsytan. 
När den uniforma belysningen även var utanför arbetsytan uppfattades det mer som distraherande 
och irriterande för att det tog fokus från uppgiften (Boyce, 1979). En uniform ljussättning föredras 
att vara i en hög ljusstyrka (cirka 500 lux) och bidrar till ett klart och tydligt intryck av rummet (Durak 
et al., 2007). Se figur 2.11 för exempel på jämnt fördelat ljus. 
 

 
 

  
Figur 2.11 Exempel på uniform belysning. Ett jämnt ljus utan tydliga skuggor. Överst: Kontorsmiljö. (Giva Solar, u.å.). T.v. 

Skolmiljö. (Lighting for people, 2016). T.h. Hemmiljö. (Ved group, u.å.) ©2019 Ved Group 
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Att ha ojämnt fördelat ljus ökar attraktiviteten i ett rum, men vid överdrift kan attraktiviteten minska 
(Newsham et al., 2005). Detta gäller främst när ljuskällorna skiljer mycket i ljusstyrka och när det 
skapar oklara reflektioner, då all ljusinformation i området kan bli distraherande och förvirrande. 
Ljussättning är viktig för människan och som tidigare nämnt tar Boyce (2003) upp vikten av hur för 
mycket eller för lite ljusinformation kan få oss att bli under- eller överstimulerade av en 
miljö.  Resultaten från Flynn et al. (1973) visade att de mest positiva värderingarna av 
ljussättningarna de undersökte var de som innehöll ojämnt fördelat ljus, oavsett vilken ljusstyrka de 
hade. Se figur 2.12 för exempel på belysning med ojämnt fördelat ljus. 
 

 

 
 

  
Figur 2.12 Exempel på belysning med ojämnt fördelat ljus. Överst: Hemmiljö. ©Comalli Group, Inc. (Comalli, 2016). T.v. Restaurangmiljö. 

©2018 Swire Properties Hotel Management Ltd. (East Beijing, u.å.). T.h. Loungemiljö. ©Guardian News and Media Limited 2019. (The 
Guardian Soulmates, 2018) 
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Genom att lysa upp ett rum och använda sig av perifert ljus i form av väggbelysning, som även finns i 
en modern tappning kallat ‘wall-washing’, kan ett rum uppfattas som mer rymligt (Flynn et al., 1973; 
Durak et al., 2007). Denna slags ljussättning är baserad på ojämnt fördelat ljus. Armaturen(-erna) är 
placerad på ett sådant sätt att lampan är vänd ‘inåt’ mot väggen, så att ljuskäglan(-orna) träffar 
väggen och kastar en slöja(-or) över väggytan utan att lysa inåt mot rummet. Med en tillräckligt hög 
ljusstyrka kan resterande miljö lysas upp baserat på det indirekta ljuset som reflekteras in i rummet 
från den upplysta väggen. Att öka ljusstyrkan på dessa lampor ökar uppfattningen av rymlighet 
ytterligare (ibid.). Wall-washing uppfattas som en behaglig ljussättning, och föredras att ha en hög 
ljusstyrka (cirka 500 lux) för att bibehålla en visuell ordning i rummet (Durak et al., 2007). När Flynn 
et al. (1973) undersökte hur olika ljussättningar upplevdes var resultatet att de ljussättningar som 
innehöll perifert ljus i form av väggbelysning även var de som upplevdes som mest positiva, oavsett 
ljusstyrka. Se figur 2.13 för exempel på perifert ljus. 
 

 

 
 

  
Figur 2.13 Exempel på perifert ljus. Överst: Hemmiljö. (BricoBistro, u.å.). T.v. Hemmiljö. ©2019 John Cullen Lighting. 

(Cullen, 2011) T.h. Utomhus, fasad. ©2019 Konstsmide AB (Konstsmide, u.å.)  
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‘Cove lighting’ är en relativt modern ljussättning som Durak et al. (2007) studerade när de 
applicerade Flynns et al. (1973) ljuskoncept på en undersökning de gjorde 2007. Det är en typ av 
indirekt belysning som vanligtvis är installerad i exempelvis en kronformning, och är konstruerad så 
att självaste ljuskällan är dold. Det enda som ögat ser av lampan är hur ljuset mjukt sprids över tak 
eller vägg. Cove-ljussättning ger rummet ett behagligt, avslappnande och privat intryck, och föredras 
att behålla en låg ljusstyrka (cirka 320 lux) (Durak et al., 2007). En nackdel med cove-ljussättning är 
strömförbrukningen. För att återskapa ett godtagbart ljus av de mjuka indirekta ljusslöjorna som har 
relativt låg ljusstyrka (lux), måste ljuskällan i sig ha ett högt ljusflöde (lumen) då ljussättningen 
baseras på en gömd ljuskälla. Detta är ur ett ekonomiskt perspektiv en av orsakerna varför denna 
typ av ljussättning inte används på exempelvis kontor eller andra stora miljöer, det är mycket 
strömförbrukning för lite ljus (Boyce, 2013:256–257). Se figur 2.14 för exempel på cove-ljussättning. 
 

 
 

  
Figur 2.14 Exempel på cove-ljussättning. Överst: Offentlig utomhusmiljö. ©2019 Anolis LED Lighting. (Anolis lighting, 2018). 

T.v. Hemmiljö. (China News, 2009). T.h. Närbild, konstruktion. (Restoreyourhealth.club, 2017). 

 
 

Sammanfattningsvis kan ljusets egenskaper vara många, varav några av de mest etablerade är 
ljusstyrkan i lux, ljusflödet i lumen samt färgtemperaturen i Kelvin. Ljussättningar kan se ut på 
varierande sätt beroende på bland annat ljuskälla, om det är direkt eller indirekt ljus, eller i specifika 
konstellationer som cove-belysning. Ljussättningar kan även delas in i olika perceptuella attribut 
baserat på hur ljuset ser ut, exempelvis om det är jämnt/ojämnt fördelat, starkt eller svagt ljus samt 
om det faller perifert eller ovanifrån. 
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2.4 Presentation av betydande resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från de huvudsakliga studierna som berörts undersökas närmare 
och mer överskådligt. Dessa studier är de som är mest centrala för detta arbete. 
 
Flynn et al. (1973) undersökte hur olika ljussättningar i ett rum uppfattades. Experimenten rörde 
endast elektriska ljuskällor och de fick fram vitt skilda resultat i testpersonernas uppfattningar av 
miljön. De testade sex olika slags ljussättningar i ett möblerat konferensrum (ibid.). Ljussättningarna 
som testades var (1) tydligt riktat svagt ljus (ovanifrån), (2) perifert ljus i form av väggbelysning, (3) 
diffust svagt ljus (ovanifrån), (4) tydligt riktat starkt ljus (ovanifrån) i kombination med perifert ljus i 
form av väggbelysning, (5) diffust starkt ljus (ovanifrån), (6) tydligt riktat ljus (ovanifrån) kombinerat 
med diffust ljus samt perifert ljus i form av väggbelysning, alltså en kombination av ljussättning 1, 2 
och 3 (se figur 2.15). 
 

 

 
Figur 2.15 Skiss från Flynns et al. (1973) artikel som visar de sex olika ljussättningarna som testades 

 

Ljussättningarna som Flynn et al. (1973) använder kan visualiseras i ett tredimensionellt 
koordinatsystem hur de förhåller sig till de perceptuella attributen. Dessa är ojämnt/jämnt fördelat 
ljus, ovanifrån/perifert och starkt/svagt. Då det tidigare konstaterats att dimensionen starkt/svagt 
hade en mindre betydande roll gällande värderingsbara intryck av en miljö har denna dimension 
placerats längs med z-axeln i koordinatsystemet. Det betyder att ojämnt/jämnt fördelat ljus placeras 
längs med x-axeln och ovanifrån/perifert placeras längs med y-axeln (se figur 2.16). Bortsett från 
dimensionen starkt/svagt skulle då koordinatsystemet hållas tvådimensionellt och se ut som figur 
2.17. På detta sätt kan vi på ett överskådligt sätt se hur Flynns et al. (1973) olika typer av 
ljussättningar förhåller sig till de perceptuella attributen. 
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Figur 2.16 Modellen visar hur Flynns et al. ljussättningar förhåller sig till de tre dimensionerna  

 

 
 
 

Figur 2.17 Visar hur Flynns (et al., 1973) ljussättningar förhåller sig enligt dimensionerna ojämnt/jämnt fördelat ljus samt 
ovanifrån/perifert ljus 

 

De ljussättningar som föredrogs i testet innehöll båda perifert ljus (4,6). De som föredrogs minst 
innehöll endast diffust ljus ovanifrån (3,5). I ljussättningarna med mycket inslag av perifert ljus (2,6) 
uppfattades rummet som rymligare jämfört med de andra ljussättningarna, och ljussättningarna 
med låg ljusstyrka (1,3) ansågs vara minst rymliga jämfört med övriga ljussättningar. 
 
Både Durak et al. (2007) och Flynn et al. (1973) fick resultatet att perifert ljus i form av 
väggbelysning, wall-washing, fick rummet att uppfattas som rymligare, samt att denna typ av 
ljussättning föredrogs jämfört med en uniform belysning. Båda undersökningar fick även fram 
resultatet att en uniform belysning gav ett klart och tydligt intryck av rummet, samt att det 
upplevdes som rymligare än belysningar som hade lägre ljusstyrka. Wall-washing (perifert) samt 
cove-belysning uppfattades som mest behagliga jämfört med en uniform ljussättning. 
 
Veitch (2001) anser att det bör uppmärksammas att Flynn et al. (1973) formulerade sin rapport som 
en just interimsanalys, alltså att studien är tänkt att byggas vidare på och är en del i vad som är tänkt 
att vara ett större projekt i flera delar. Trots detta inkluderades Flynns et al. (ibid.) resultat bland 
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annat i IESNA Lighting Handbook (Rea, 1993), och hans resultat tas som sanning av många, även om 
de bara var baserade på en studie (Veitch, 2001). 
 

Som en interimsanalys använde Flynn och hans kollegor (1973) endast sex ljussättningar som 
undersöktes, detta för att testa med deras studie om resultatet tydde på något intressant gällande 
området som kunde utvecklas vidare på. I studien av Stokkermans & Vogels et al. (2017) undersöks 
många ljussättningar, närmare bestämt 105 olika, då det är kombinationer av olika nivåer av 
ljusflöde, utplaceringar och typer av ljus (dock hade alla samma kelvinvärde på 3500 K). Som nämnt 
tidigare undersöks ljussättningarnas relation till atmosfärsuppfattning. Se Figur 2.18 på hur dessa 
ljussättningar såg ut (med en nivå av ljusflöde, av de tre som undersöktes). 
 

 
Figur 2.18 Bild från Stokkermans & Vogels et al. (2017) artikel som visar exempel på deras ljussättningar 

 
I studien konstaterades att dimensionen ‘starkt/svagt’ påverkades mest vid variationer i ljusflöde 
vilket kan anses väntat. Uppfattningen av dimensionen ‘ojämnt/jämnt fördelat’ påverkades däremot 
mest av vilka slags ljuskällor som användes i testet samt utplaceringen av dem. Ljuset uppfattades 
mindre jämnt fördelat i rummet då ljuskällorna var placerade närmare väggarna, och ljussättningar 
med högre ljusstyrka uppfattades som mer jämnt fördelat. Generellt ju fler ljuskällor som var tända i 
rummet - desto mer jämnt fördelat upplevdes ljuset. 
 

I figur 2.19 kan vi se på färgskalan hur applicerbara de olika ljussättningarna var till 
atmosfärskategorierna (mysighet, livlighet, spändhet och avskildhet). Färgerna representerar 
bedömningsskalorna ‘mycket applicerbar-inte applicerbar alls’ (gult-blått) och de grå prickarna 
representerar samtliga ljussättningar.  
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Figur 2.19 Bild från artikeln (Stokkermans et al., 2017) som visar ljussättningarna i relation till atmosfärskategorierna 

 
Mysighet påverkades mest av hur ljuskällorna var placerade i rummet. Rummet upplevs som mest 
mysigt då ljuset varken är för starkt eller svagt, samt för jämnt eller ojämnt fördelat. Ju mer ljuset 
skiftar åt någon av dessa poler i dimensionerna, desto mindre mysigt upplevdes rummet. Livlighet 
influerades mest av ljusflödet och rummet uppfattades som mest livligt ju starkare ljuset var. Det 
uppfattades även som mest livligt när rummet varken var för jämnt eller ojämnt fördelat. Spändhet 
influerades mest av ljusflödet och rummet uppfattades som minst spänt då ljuset var relativt jämnt 
fördelat och relativt starkt. Om detta ökar eller minskar ökar även spändheten. Avskildhet 
påverkades mest av ljusflöde och typ av ljuskälla. Rummet upplevdes som mest avskilt om ljuset var 
jämnt fördelat och starkt.  

2.5 Rum i kontext 

Om uppfattning av ljus undersöks i ett rum finns det självklart fler faktorer som påverkar än bara 
ljuset. Vilka objekt och vilken utformning rummet har och hur detta interagerar med ljuset 
introducerar dessa faktorer, och är något som diskuteras i detta avsnitt.    
 
Vi har sett exempel på undersökningar som gjorts som berört kontorsmiljöer, men också 
hemmamiljöer eller offentliga miljöer såsom butiker (Wang & Boubekri, 2011; Bille, 2013; Custers et 
al., 2010). Att använda sig av en mer “steril” labbmiljö är viktigt för att undvika att experimentet ska 
påverkas av fler variabler, samtidigt som fältstudier kan göras för att undersöka uppfattning av ljus i 
mer vanligt förekommande miljöer och rum. Dessa kan förekomma i komplexa interiörsmiljöer, som 
då introducerar fler variabler (färger, utseende eller placering av möbler) som kan resultera i 
osäkrare resultat, eller att skillnaderna mellan resultaten blir mindre tydliga. Det är dock fortfarande 
möjligt att undersöka. I sin bok Human Factors in Lighting skriver Peter R. Boyce under kapitlet 
Lighting and the perception of spaces and objects att: 
  

This does not mean that lighting does not matter, rather that the more the perception of a space is 
determined by peoples expectations and hence by their past experience, the less likely it is that 

simple lighting variables, such as light distribution, are the only factors that matters   
 

             (Boyce, 2003:218)     
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Stokkermans studier (Stokkermans et al., 2017; Stokkermans et al., 2018) använde sig av ett digitalt 
visualiserat, tämligen sterilt, rum på 6.3x3.8x3 meter utan visuellt synliga fönster. Rummet innehöll 
dock en möbel i form av ett bord, men det hade ingen större betydelse för undersökningen. 
Intresset för att undersöka ljusets påverkan på atmosfärsuppfattning i mer möblerade miljöer lyfts 
fram för framtida forskning (ibid.).  Det är dock något som har påbörjats av andra, och däribland 
även Flynn et al. (1973) som använde sig av ett konferensrum samt en kafélokal med tillhörande 
möbler. När ljusets påverkan mättes i konferensrummet ändrades inte möblemanget, den enda 
skillnaden var i ljusförhållandena (ibid.). Fler studier använder samma tillvägagångssätt för att 
undersöka uppfattningen av ett möblerat rum, i olika ljusförhållanden, utan att ändra möblemangets 
placering (Durak et al., 2007; Kuijsters et al., 2012). Därav är det mer troligt att resultaten 
representerar skillnader i uppfattningen baserat på skillnader i ljus, inte variation i möbleringen. En 
studie utförd av Durak et al. (2007) använde sig av ett rum med dimensionerna 4x4x3 meter utan 
fönster, som var möblerat likt ett arbetsrum med tillhörande dekor. Testerna utfördes endast i detta 
rum med olika ljussättningar och resultaten visade på att rummet gav olika intryck för olika 
ljusförhållanden. Custers et al. (2010) gjorde dock i sin studie motsatsen till de som nämnts ovan och 
använde 57 olika miljöer, specifikt klädbutiker, som var betydligt mer komplexa i benämning av 
mängden visuella stimuli. Klädbutikerna som valdes baserat på profil kategoriserades enligt olika 
ljusförhållanden med hjälp av sju ljusexperter. Trots den stora variation av butikernas utformning 
lyckades Custers et al. koppla och se samband mellan olika atmosfärsuppfattningar och 
ljusförhållanden. I Custers studie fanns det även likheter med resultatet i Stokkermans och Vogels 
studie (Stokkermans et al.,2017:1176; Custers et al., 2010:341). Dock var resultaten för de olika 
ljusförhållandena och deras koppling till upplevd atmosfär i vissa fall ringa, vilket troligtvis beror på 
den stora variation av olika faktorer som påverkade uppfattningen (Custers et al., 2010:342). 
 
Boyce (2003) påpekar att det finns svårigheter att försöka koppla samman ljusförhållanden och 
uppfattningar på ett högre plan (som exempelvis atmosfärsuppfattning) för att sedan appliceras till 
flera olika miljöer i kontext. Detta då det finns för många varierande faktorer som kan påverka 
uppfattningen (Boyce, 2003:219). Det finns ett exempel på en undersökning där kontexten av 
rummet inte tycktes påverka specifikt atmosfärsuppfattning. Vogels och Bronckers (2009) har 
undersökt hur sambandet mellan ljus och kontext påverkar uppfattningen av en atmosfär i ett tomt 
rum, vardagsrum och ett kontorsrum. Hypotesen var att ljusets påverkan beror på kontexten av 
rummet. Till deras förvåning visade resultatet att ljuset påverkade, men att rummets kontext inte, 
eller knappt, påverkade atmosfärsuppfattningen (Vogels & Bronckers, 2009:40). 
 
För att sammanfatta behöver det inte uteslutas att det går att undersöka ljusets koppling till 
uppfattningar på högre nivå i komplexa miljöer. Särskilt om metoden som nämnts tidigare anammas, 
att använda sig av samma komplexa rum med endast ändringar i ljuset. En aspekt som dock är viktig 
att tänka på är vad som undersöks. Ett specifikt sorts rum kan ha stora variationer i utseende och 
utformning. Det finns inga garantier att uppfattningen av ett sorts rum kan appliceras på alla rum av 
den sorten, för detta skulle det krävas att ett mycket brett urval undersöks. “There is little merit in 
determining what type of lighting makes a meeting room look formal if that perception change 
dramatically when the furniture is changed.” (Boyce, 2003:219). Det kan vara mer rimligt att 
undersöka om ljuset fortfarande har en tydlig påverkan på uppfattningen av ett rum trots faktorerna 
ett rum i kontext introducerar.   

2.5.1 Objekts interaktion med ljus 

Ett objekt upplyst på olika sätt kan ge olika uppfattningar över bland annat hur visuellt intressant 
objektet blir. Boyce tar upp ett exempel att när ett specifikt föremål beskådas (som i exemplet är en 
docka med varierande färger, texturer och material) under olika ljusförhållanden så kan 
uppfattningen skilja sig. I ett jämnt utspritt diffust ljus uppfattades föremålet exempelvis oattraktivt 
eller tråkigt medan i ett tydligt riktat ljus i form av en trepunktsbelysning (huvudljus, lättningsljus 
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och bakljus) så ansågs det intressant, iögonfallande eller dramatiskt (Boyce, 2003:219). Detta visar 
på att om ljuset ändras kan det dramatiskt ändra uppfattningen av objektet på högre plan, med 
högre plan menas exempelvis dessa värdeladdade ord (i.e. oattraktivt, attraktivt etcetera). En 
bidragande faktor till detta är hur objektets egenskaper så som färger, texturer, material och former 
interagerar med ljuset.  
 

Sedan finns det självklart en skillnad med att utvärdera ett specifikt utställningsobjekt, då den 
extrema variation olika objekt kan ha i färger, form etcetera får mycket stort fokus, i jämförelse med 
ett rum i kontext där rummet och dess objekt utvärderas i sin helhet. Angående detta kommenterar 
dock Boyce (2003:220) att hur uppfattning av ett rum kan variera baserat på olika ljus beror även 
mycket på hur ljuset kan påverka olika ytor som finns i rummet (med dess texturer, färger och 
former).  

2.5.2 Ljus och mörker i rum 

När man tänker sig en hemmiljö och sitt eget hem kan de instinktiva associationerna vara till en 
privat säker plats, skyddad från det offentliga eller faror i det ‘vilda’. Robert Shaw diskuterar bland 
annat detta i Controlling Darkness: self, dark and the domestic night (2014), där han poängterar att 
hemmet är mycket mer än bara en trygg plats, det finns många erfarenheter och associationer 
kopplat till det som gör att ens relation till hemmet exempelvis kan skifta från säkerhet och skydd till 
osäkerhet och fara. Med detta fokuserar han på mörkrets roll, och argumenterar för att den är 
central för hur en person kan ha makten att kontrollera hur denne känner sig i hemmet. Intressant 
nog lyfter Shaw även möjlighet att ljus i vissa fall kan associeras med osäkerhet, och mörker med 
säkerhet, i kontrast till vad som vanligtvis kan tänkas. Exempelvis kan det göra att en person känner 
sig exponerad och övervakad när denne befinner sig i ett upplyst område och att mörker kan bidra 
till motsatsen som att göra en situation mer intim och avslappnande (Shaw, 2014:592–594). Syftet 
med att nämna detta är att gällande ljus är det inte bara själva ljuset som kan påverka atmosfären i 
ett rum, utan även mörkret och skuggorna kopplat till det.  
 
Tydliga skuggor skapas när ljusets riktning bryts av när det träffar ogenomskinliga objekt i sin väg. 
Detta mörker som introduceras av skuggor har en betydande roll i hur någonting ser ut och upplevs 
särskilt då det är detta som avslöjar ett tredimensionellt objekts form. Skuggor som uppstår beror på 
antalet och storleken av ljuskällor och möjligheten som finns för ljuset att reflektera mot ytor i 
miljön (Boyce, 2003:184). I ett möblerat rum finns det självklart många objekt som kan förhindra 
ljusets framfart och skapar skuggor som i sin tur också kan påverka helheten hur ett rum upplevs och 
visuellt synbart dess olika delar är.  Apropå mörker så visade det sig även i Flynn och hans kollegors 
undersökning att när deltagarna fick välja en plats i ett rum som undersöktes så föredrogs det att 
beskåda rummet från den delen som var mörkast och minst påverkad av ljuset (Flynn et al., 
1973:94–94). 

2.6 Metoder - att mäta uppfattningen av en miljö 

Det finns olika exempel på metoder som används för att mäta ljusets inverkan på uppfattningen av 
en miljö, vilket också kan påverka resultatet. Bedömningsskalor är ett vanligt mätinstrument som 
har nämnts tidigare. Stokkermans och Vogels har studerat olika metoder inom området och belyser 
huvudsakliga utformningar som används, exempelvis bedömningsskalor och parvis jämförelse 
(Stokkermans et al., 2018). Genom parvis jämförelse får testdeltagare jämföra två utav testets 
stimuli samtidigt, och låter sedan på detta sätt alla olika kombinationer av stimuli testas parvis för 
att sedan kunna jämföra samtliga resultat och dra slutsatser. Denna metod kan resultera att små 
skillnader mellan olika stimuli uppmärksammas (ibid:169–189). När dessa typer av undersökningar 
görs kan testdeltagare också delas upp i grupper där de olika grupperna svarar på olika delar av 
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experimentet. En nackdel med att använda sig av denna typ kan vara att deltagarna inte har något 
att jämföra med och kan ge mindre skillnader i resultaten (ibid.169). 
 
Syftet med Stokkermans och Vogels studie (2018) var att identifiera lämpliga undersökningsmetoder 
inom forskningsområdet och kom överskådligt fram till att resultaten från de olika metoderna skilde 
sig sinsemellan, men dessa skillnader ledde inte till vitt skilda slutsatser, utan höll sig tämligen lika. 
De kom fram till att både parvis jämförelse och bedömningsskalor var användbara som metod i fältet 
och att randomisering var mycket mer föredraget än grupperingsmetoden. Bedömningsskalor 
föredras då de är bekväma, men om studien syftar till att undersöka små skillnader mellan resultat 
föredras parvis jämförelse (Stokkermans et al., 2018:169–189). 
 
Hur ljus uppfattas kan variera beroende på exempelvis kön eller ålder (Knez & Kers, 2000; Knez, 
1995, 1997). Resultat visar på att många äldre uppfattar ljus mörkare än yngre testdeltagare 
(Kuijsters et al., 2012). Detta kan påverka hur en miljö uppfattas och föredras hos olika kategorier av 
testdeltagare vilket kan vara intressant att undersöka vidare, men även viktigt att ta hänsyn till i en 
undersöknings urval och dess analys av resultaten. Boyce tar även upp faktumet att kultur är en 
faktor som mycket väl kan påverka uppfattning av ljussättning (Boyce, 2003:246).  

2.6.1 Visualiseringar 

Många tidigare studier om ljussättning och dess påverkan har kretsat kring verkliga miljöer (Flynn et 
al., 1973; Knez, 1995; McCloughan, 1999; Matusiak, 2004). Detta är inte förvånande då möjligheten 
för andra visualiseringar har varit begränsade. Senare har det möjliggjorts att mäta ljus i virtuella 
miljöer som datorspel eller digitalt skapade visualiseringar av exempelvis en interiör. Det har även 
gjorts tidigare jämförelser med riktiga miljöer genom andra slags visualiseringar, exempelvis 
användandet av småskaliga modeller av ett rum (Lau, 1969). Några av de studier som har 
genomgåtts i denna litteraturöversikt använder sig av just 3D-renderade visualiseringar i sina 
undersökningar (Newsham et al., 2005; Stokkerman et al., 2017, 2018). Den traditionella metoden 
av att använda fullskaliga riktiga miljöer är ur en praktisk synvinkel dyra och krångliga att genomföra. 
Det finns ekonomiska och praktiska intressen att kunna använda sig av 3D-renderade visualiseringar 
för att bedöma ljusförhållanden i miljöer (Newsham et al., 2005:93). 
 
I studier utförda av Newsham et al. (2005) och Murdoch et al. (2015) används 3D-renderade 
visualiseringar med utgångspunkt att de ska representera förhållanden i verkliga miljöer så realistiskt 
som möjligt. Båda framhäver hur de lyckats producera visualiseringar som kan användas för att 
värdera uppfattningen av miljöer jämförbart med resultat från miljöer i riktiga världen, där 
skillnaderna mellan dem var mycket små (Murdoch et al., 2015:17; Newsham et al., 2005:111). 
 
Schielke (2016) utförde en studie för att undersöka validiteten i att använda 3D-renderade bilder i 
jämförelse med riktiga miljöer. Resultatet visade på att en 3D-renderad bild av ett rum utav 
medelgod kvalité var god nog att få samma resultat som en riktig miljö, och visade på potentialen att 
i framtiden använda sig av 3D-visualiseringar i undersökningar inom detta fält. 
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3    Problemformulering 

 
Att mäta ljusets påverkan kan ha många syften, från att mäta ljusets direkta inverkan på oss 
människor relaterat till känslor, prestation eller beteenden till hur det påverkar vår uppfattning av 
en miljö. Till det sistnämnda hör resultat som säger hur den atmosfäriska stämningen eller hur själva 
rymligheten av miljön upplevs, som i sin tur kan användas av ljusdesigners inom exempelvis 
arkitektur men som också kan vara relevant inom film- och spelindustrin. I film är arkitektoniska 
element viktiga att förmedla i exempelvis etableringsbilden, likaså för spel. Relaterat till ljus kan då 
olika ljusförhållanden bidra till att snabbt sätta en viss stämning för en scen eller ett rum redan i 
introduktionen eller första bilden av miljön. Det finns varierande teorier och modeller gällande hur 
ljusets påverkan på uppfattningen av en miljö bäst kan undersökas, vilket delvis bidrar till att det är 
svårt att se några tydliga fastställda resultat. Senare forskning har kretsat kring begreppet atmosfär i 
relation till vår uppfattning av en miljö och dragit slutsatsen att det är ett mer stabilt begrepp för att 
mäta detta med, utan att blanda in värderingar av sitt känslotillstånd. Det finns studier som har valt 
att dela upp ljusets perceptuella attribut i olika dimensioner som utgångspunkt för att skapa och 
testa olika ljussättningar (Flynn et al., 1973; Vogels, 2008; Stokkermans et al., 2017). 

 
Det finns ett behov av att forska ytterligare kring hur ljus påverkar uppfattningen i möblerade miljöer, 
alltså mer komplexa miljöer i kontext, i förhållande till exempelvis begreppet atmosfär. Detta 
introducerar dock fler faktorer som kan påverka uppfattningen, som typ av rum, utseende på objekt, 
och dess material samt färger. Det kan här vara rekommenderat att, som i andra studier, begränsa en 
sådan undersökning till endast ett rum med samma utformning fast med variation i ljusförhållanden 
för att få ett mer reliabelt resultat som fortfarande fokuserar på ljusets påverkan. På senare tid är det 
även möjligt att utforska detta med hjälp av digitala 3D-visualiseringar som visat sig vara jämförbara 
med resultat från verkliga miljöer (Schielke, 2016; Stokkermans et al., 2018). Med visualiseringar kan 
även variation av texturer och färger minimeras och mer fokus kan läggas på hur själva känslan av ett 
associerbart möblerat rum kan påverka ljusets inverkan på atmosfärsuppfattningen, utan att ge för 
stort utrymme till färgperceptions och de enskilda objektens påverkan. 

 
Forskning inom detta område kan utöka förståelsen för vilka ljusförhållanden som bidrar till att få 
oss att känna på ett visst sätt över en plats, alltså vilken atmosfärisk stämning som förmedlas. Detta 
kan leda till kunskap om hur ljuset kan användas som ett verktyg för att påverka eller förstärka 
uppfattningen av en miljös atmosfär eller rymlighet. Studier av Flynn et al. (1973) och Vogels (2008) 
samt Stokkermans et al. (2017) är exempel på teorier och metoder som är möjliga att bygga vidare 
på och tillsammans med 3D-visualiseringar undersöka hur upplevelsen av atmosfär i ett komplext 
rum kan påverkas av olika ljussättningar. Då är det även möjligt att jämföra till vilken grad resultaten 
stämmer överens med tidigare undersökningar relaterat till dessa teorier, för att möjligtvis göra 
bedömningen hur tillförlitligt det är att mäta ljusets atmosfärspåverkan i mer komplexa rum i 
kontext. Resultatet kan också indikera vilken vikt ljusets roll har på uppfattningen av ett rum när 
andra likvärdiga faktorer, som rummets kontext, är närvarande. Detta för att se vilka möjligheter 
som finns med att etablera en viss stämning eller ändra uppfattningen av ett rum, med befintlig 
arkitektur och möblering, genom vanligt förekommande verklighetstrogna ljussättningar som 
nödvändigtvis inte skiljer sig dramatiskt från varandra. Till exempel i film där man möjligtvis redan i 
etableringsbilden av en scen (i ett rum) kan leda in åskådaren i en viss sinnesstämning med hjälp av 
ljussättningen innan de mer konkreta narrativa elementen som karaktärer och dialoger har 
etablerats. 

 
Utifrån detta har vi tagit fram frågeställningarna:  
Hur kan atmosfärsuppfattningen av ett möblerat rum förändras med enbart olika ljussättningar? 
Hur påverkar olika ljussättningar uppfattningen av ett rums rymlighet? 



25 
 

 
För att besvara frågeställningen har fyra olika ljussättningar tagits fram efter perceptuella attribut 
kopplat till ljus baserat på tidigare forskning. Utifrån vad som påvisats av tidigare forskning bottnar 
frågeställningen i en hypotes att ljussättningen har betydelse för uppfattningen av atmosfär och 
rymlighet samt att förändringar i ljus påverkar denna uppfattning. Då den tidigare forskning som 
undersökts i litteraturgenomgången, berörande atmosfär och ljus, har fokuserat mycket på 
dimensionerna starkt/svagt ljus och ojämnt/jämnt fördelat ljus kommer denna undersökning därför 
istället fokusera på dimensionerna ojämnt/jämnt fördelat och perifert/ovanifrån. I samband med 
detta vill vi även undersöka hur uppfattningen av rymlighet, ett rums fysiska dimensioner i höjd, 
bredd och djup, påverkas av förändringar i ljuset enligt dessa dimensioner och perceptuella attribut i 
koppling till atmosfärsuppfattningen. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefaktens utformning 

Artefakten som ligger till stöd för att svara på frågeställningen består utav fyra bilder. Grundtanken 
var att även undersöka en femte bild men som dessvärre blev ett bortfall (detta förklaras utförligt 
under kapitel 4.3, figur 4.12). De fyra bilderna är renderingar av ett rum med samma utformning ur 
samma vinkel men endast med skillnader i ljus och ljussättning. På detta sätt minimeras variation av 
faktorer som är utanför undersökningens ramar. Med andra ord är den främsta förändringen i 
rummets utseende skapad utav ljussättningarna så att resultaten kan kopplas till detta och inte 
variation av exempelvis möblemang eller kameravinkel. Objektens textur och färg är också något 
som kan leda till förändringar i rummets utseende, delvis baserat på hur ljuset interagerar med 
dessa. Som nämnt tidigare har Boyce uttryckt att effekten av rummets ljus kopplat till uppfattningar 
på högre plan, så som atmosfärsuppfattning, är osäker. Det kan vara svårt att fastställa då det är så 
många faktorer som kan påverka, särskilt i ett möblerat rum med många objekt. Stor variation av 
färger och texturer skulle introducera fler betydande variabler som kan försvåra undersökningen, 
och ge ett spretigt resultat beroende på var och hur ljuset faller i rummet (Boyce, 2003:219–220). 
Färgperception är ingen central del för undersökningen då det är känslan av ett rum i kontext som 
eftersöks. Det ligger därför i vårt intresse att inte använda oss av texturer på objekten som 
introducerar variation i färger och istället avgränsa oss till att rummet just är i ett kontext och inte på 
de specifika enskilda objekten som finns i rummet. Det har också ur ett produktionsperspektiv varit 
mer hanterbart att utföra den här studien inom given tidsram och denna (enklare) nivå.  

 
Ett möblerat rum kan se ut på många olika sätt beroende på vilken typ av rum det är och vilka 
möbler som finns samt utplaceringen av dessa. För att kunna fastställa exakt vilken ljussättning som 
får en viss typ av rum att uppfattas på ett visst sätt skulle det krävas att artefakter med mycket stor 
omfattning undersöks, där många olika variationer av ett eller flera typer av rum representeras. 
Detta är inte möjligt för en undersökning av den här storleken. Därav ligger fokus mer på att 
representera känslan av ett funktionellt associerbart möblerat rum i artefakten. Detta blir då i 
kontrast till ett mer sterilt rum utan möbler som visserligen skapar mer konkreta kopplingar mellan 
ljussättningarna och resultaten, men som ger en mycket mer abstrakt association till rummet. Vilket 
kan göra det mer osäkert om resultaten faktiskt representerar ljusets roll i uppfattningen av en miljö 
i “verkliga” komplexa funktionella rum. För detta används då ett typ av rum som en bred grupp lätt 
kan relatera till vilket fått oss att landa i en porträttering av ett slags vardagsrum/allrum. Det bör 
dock understrykas att det inte behöver vara någon större vikt i vad rummet ger för några initiala 
associationer, som att exempelvis rummets typ skulle kunna ge det en mer mysig uppfattning, då 
det intressanta i undersökningen är att se hur (eller om) resultaten skiftar bilderna och 
ljussättningarna sinsemellan. 
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Rummet porträtterar ett vardagsrum/allrum i en västerländsk, främst skandinavisk, tappning. Detta 
eftersom det ur ett produktionsperspektiv har varit enklare för oss som skapare att förhålla oss till 
föremål som ‘står oss nära’, både geografiskt och kulturmässigt. Exempelvis skulle det kanske inte 
finnas en kamin i ett rum som befinner sig i ett land runt ekvatorn där det oftast är en temperatur 
utan behov av externa värmeanordningar i hemmet, men skulle tänkas fullkomligt normalt i ett rum 
i Sverige. Detta kan även ur ett kulturellt perspektiv vara positivt då undersökningen utförs på 
svenska och testdeltagarna måste behärska språket och är därmed bekanta med svensk kultur, vilket 
underlättar för testdeltagarna att relatera till rummets utformning. Inredningen i form av möbler 
och andra objekt har undvikits att utformas för personliga, då det kan påverka bedömningen. Ett 
exempel på ett inrett rum som ändå kan vara tämligen opersonligt skulle vara en inredningsbild ur 
en katalog, tänk IKEA-katalog. Rummet syftades till att bedömas som en helhet. Möblemanget är 
sålunda inte heller för säreget utan håller sig till objekt som kan återfinnas i ett hem, och inte till 
några extremer såsom möbler i en lyxig rikemansvilla eller ett sjaskigt motellrum. 

 
De fyra olika ljussättningarna som skildras i artefakten är främst inspirerade och baserade på de 
olika ljusdimensionerna som Flynn et al. (1973) och Stokkermans et al. (2017) använder sig av för att 
kategorisera ljusets perceptuella attribut och utforma sina ljussättningar i deras undersökningar. 
Arbetet har avgränsats till att främst undersöka placering och riktning av ljuset genom 
dimensionerna jämnt/ojämnt fördelat och perifert/ovanifrån, och utelämnar starkt/svagt. Denna 
avvägning gjordes delvis med anledning av att Flynn och hans kollegor fick resultatet att 
dimensionen starkt/svagt påverkade minst i kategorin värderingsbara intryck av en miljö vilket kan 
kopplas till atmosfärsuppfattning (Flynn et al., 1973:92). En begränsning till två dimensioner minskar 
även antalet ljussättningar som krävs. Samtliga ljussättningar är i kelvinvärdet 4000 K i för att 
efterlikna Stokkermans & Vogels et al. (2017) studie där värdet 3500 K användes, då dessa är vanligt 
förekommande färgtemperaturer på inomhusbelysning. En av ljussättningarna består av jämnt 
fördelat ljus. I en sådan ljussättning kan ljuset exempelvis komma från infällda armaturer i taket som 
sprider jämnt och starkt ljus (tänk ledplattor, se figur 3.1). 
 

 
Figur 3.1 Exempel på hur en belysning med jämnt fördelat ljus skulle kunna se ut produktionsmässigt 

 

Som motpol till ovan nämnd dimension, och föregående ljussättning, undersöks även en ljussättning 
med mer ojämnt fördelat ljus. En sådan ljussättning kan bestå utav infällda armaturer i taket som 
kastar en tydligare ljuskägla i rummet (tänk spotlights, ‘spottar’, se figur 3.2). 

 
Figur 3.2 Exempel på hur en belysning med ojämnt fördelat ljus skulle kunna se ut produktionsmässigt 
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Ovan nämnda ljussättningar rör alltså främst dimensionen jämnt/ojämnt fördelat ljus. Men de vidrör 
också dimensionen perifert/ovanifrån i bemärkelsen att samtliga ljus riktas rakt ner ovanifrån. Vi 
undersöker även en ljussättning på andra sidan av det spektrumet, som har mer dominanta inslag av 
perifert ljus. Denna ljussättning kan uppnås genom infällda armaturer i taket nära väggarna, som 
sedan vinklas mot väggarna för att låta ljuskäglorna kastas över väggarna (tänk vippbara spotlights, se 
figur 3.3). Denna typ av ljussättning är också berörd utav två olika dimensioner, i betydelsen att den 
består utav ojämnt fördelat ljus. 

 
Figur 3.3 Exempel på hur en belysning med perifert ljus skulle kunna se ut produktionsmässigt 

 

Den femte ljussättningen som ansågs intressant att undersöka, men som senare blev ett bortfall, var 
cove-belysning. Denna förhåller sig inte tydligt till dessa dimensioner, men skulle kanske inte dra 
mot någon av extremerna på tidigare nämnda dimensioner. Den är förvisso ovanifrån, men befinner 
sig oftast närmare väggarna, vilket kan få den att kännas perifert. I fråga om cove-belysning är mest 
jämnt eller ojämnt fördelat ljus är också svårt att fastställa då det generella ljuset i rummet ofta blir 
tämligen jämnt med otydliga skuggor, men ljuskällan i sig kan uppfattas som ojämnt fördelad då den 
är utav speciell karaktär och har en väldigt tydlig area där det direkta ljuset träffar (se figur 3.4). 
 

 
Figur 3.4 Exempel på hur en belysning med cove-belysning skulle kunna se ut produktionsmässigt 

 

Avslutningsvis undersöks uppfattningen i en mer “verklighetstrogen” ljussättning. En sådan 
ljussättning kan ha större inslag av ojämnt fördelat och perifert ljus i kombination. Det kan tänkas att 
en hemmiljö såsom ett vardagsrum är upplyst med flera ljuskällor, som nödvändigtvis inte befinner 
sig i takarmaturer. I likhet med Flynns et al., (1973) undersökning där deras Ljussättning 4 & 6, med 
en kombination av olika sorters ljus kombinerade, uppfattades som mest behaglig (se figur 3.5). 

 
Figur 3.5 Exempel på hur en belysning med “verklighetstrogen” belysning skulle kunna se ut 

produktionsmässigt 
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3.1.2 Undersökningsmetod 

Undersökningen använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt och svar samlas in med hjälp av en 
webbenkät. Enkäten centreras kring de fyra bilder och ljussättningar som har diskuterats i 
föregående avsnitt där deltagarna bedömer, med hjälp av bedömningsskalor, hur applicerbara olika 
beskrivande ord (atmosfärstermer) är till varje bild. Detta görs genom sjupunkts likertskalor från 
“inte applicerbar alls” till “mycket applicerbar”. Precis som Rolf Ejvegård argumenterar i sin bok 
Vetenskaplig Metod (2017:59) kan det vara fördelaktigt att använda ett udda antal steg på skalan, så 
det finns möjlighet för testdeltagaren att svara “neutralt” om denne är osäker. Ett jämnt antal steg 
skulle tvinga deltagaren att ta ställning, detta kan dock innebära att vissa data inte representerar 
den faktiska åsikten hos vissa deltagare och att svaret istället är ogenomtänkt då de egentligen hade 
föredragit att svara mer neutralt. Ejvegård skriver även att mittensvaret vid användandet av udda 
antal steg kan utelämnas vid uträkning då detta kan representera osäkerhet i svaret (2017:59). Detta 
är inte lika aktuellt i denna undersökning då vi är ute efter att kunna jämföra resultaten från bilderna 
och ljussättningarna sinsemellan. Här har även mittensvaret, eller det neutrala svaret, en roll för att 
se om det går att urskilja hur eller om atmosfärsuppfattningen skiftar baserat på olika 
ljusförhållanden. Denna utformning på undersökningsmetoden är inspirerad av studien Relation 
between the percieved atmosphere of a lit environment and perceptual attributes of light av 
Stokkermans & Vogels et al. (2017) vilket i sin tur även är baserat på det mätinstrument som Vogels 
utvecklat och undersökt (2008). Två termer valdes ut från varje kategori, i likhet med vad som 
gjordes i Stokkermans & Vogels et al. (2017) undersökning (två till tre termer från varje kategori) och 
Custers et al. (2010) undersökning (fyra till fem termer från varje kategori). På så sätt underlättade 
det för deltagarna som svarade på enkäten och begränsade mängden data som behövde analyseras. 
Bedömningsskalorna används för att samla in data relaterat till den första och huvudsakliga 
frågeställningen Hur kan atmosfärsuppfattningen av ett möblerat rum förändras med enbart olika 
ljussättningar? Den andra frågeställningen rörande rymlighet (Hur påverkar olika ljussättningar 
uppfattningen av ett rums rymlighet?) undersöks med hjälp av en enklare utformning där deltagarna 
får svara på en semantiskt differentierande skala hur de uppfattade rummet mellan rymligt och 
trångt (inspirerat från Flynns et al. (1973) undersökning). Tidigare nämnda undersökningar 
(Stokkermans & Vogels et al., 2017; Custers et al., 2010; Flynn et al., 1973) har delats upp i flera 
delar där en grupp deltagare även bedömer hur de uppfattar ljusets perceptuella attribut. Sedan 
jämförs data med gruppen som bedömer uppfattningen av miljön. Då detta kräver fler grupper av 
deltagare för att få ett betydelsefullt resultat blev en sådan utformning för stor för denna 
undersökning. Vi har därför själva tolkat dessa attribut utifrån den information som samlats från 
kapitlet Tidigare forskning för att sedan representera det i de utformade ljussättningarna. 
 

Det finns för- och nackdelar med den valda kvantitativa metoden, men övervägande fördelar givet 
arbetets utformning och syfte vilket är att undersöka hur uppfattningen av ett rum skiljer sig vid 
olika ljussättningar. Med andra ord undersöks allmänhetens generella inställning och åsikter om 
detta. För att få ett tillräckligt resultat för att kunna svara på frågeställningen och dra slutsatser 
ansågs ett kvantitativt tillvägagångssätt med en enkät föredraget (Ejvegård, 2017:55). Denna metod 
underlättar även sammanställning av resultaten väsentligt, som gör det möjligt att kvantifiera 
resultatet och tydligt skapa översiktlig faktauppställning i form av exempelvis tabeller och diagram. I 
sin tur förenklas på så sätt både för läsarna och oss som “forskare” att förstå data. En kvalitativ 
metod i form av exempelvis en intervju skulle driva in mycket data som kan vara tidskrävande att gå 
igenom. Att se samband mellan de olika intervjuerna som hållits kan även vara svårt då svaren kan 
skilja mycket om det är öppna frågor som ges. Däremot kan en intervju ge rum åt djupare förståelse 
för respondentens tankar om undersökningen och frågorna då det finns möjlighet att reda ut 
missförstånd men även ställa följdfrågor till denne (Ejvegård, 2017:63).  
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För att få en del av dessa fördelar inkluderades öppna frågor i enkäten som resulterar i mer djup och 
förståelse av data. Respondenternas svar till de öppna frågorna kan även ligga som grund för 
intressanta tankar och citat som kan resultera i ett mer nyanserat arbete och slutsats. 
 
I en intervju kanske respondenten känner sig litet stressad eller påverkad i situationen av exempelvis 
intervjuaren eller en eventuell inspelning som kan resultera i att denne inte ger svar som är helt 
genomtänkta eller som är framtvingade. En fördel med att testdeltagarna svarar på en enkät är att 
de kan sitta i lugn och ro och fundera över svaren och frågorna och alltså inte känna någon press. 
Däremot kan det också vara så att respondenten svarar på enkäten i en mycket stressig eller bullrig 
situation, och kanske inte alls kan tänka över sina svar. Detta är ingenting som forskaren kan 
kontrollera, men är en utav nackdelarna som är ofrånkomliga i metoden, såvida inte respondenterna 
genomför enkäten i en kontrollerad situation, exempelvis ett labb. Metodologisk triangulering i form 
av semi-strukturerade intervjuer kombinerat med enkäten som utförs i ”labbmiljö” hade kunnat 
stärka projektets validitet (Østbye et al., 2004:122). Detta fick tyvärr uteslutas i brist på tid men hade 
kunnat ge rum till att förstå deltagarnas motiveringar bättre, och låta arbetet få ett större djup. 
Semi-strukturerade intervjuer utfördes dock via telefon i samband med pilotundersökningen. Där 
tillfrågades även testdeltagarna om de accepterade att bli inspelade och blev informerade om att de 
när som helst kunde avbryta intervjun men att vi då kan använda det material som dokumenterats 
fram till dess, i enlighet med 19 § i Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(2003:460). 

3.1.3 Enkätens utformning  

En webbenkät underlättar utformning och utskickandet av enkäten då dessa sker digitalt och kan 
teoretiskt på så sätt lättare nå ut till en större mängd testdeltagare på spridda orter i landet. Då de 
flesta hushåll idag innehar en dator är det även ur en praktisk synpunkt föredraget. En nackdel med 
att undersöka visuell perception av detta slag genom en webbaserad enkät är naturligtvis skillnader i 
datorer och skärmar som testdeltagarna använder sig av. Skärmar kan vara olika kalibrerade, och på 
så sätt ge exempelvis färgerna eller ljusstyrkan på skärmen en viss karaktär. Detta i sin tur kan göra 
så att webbenkäten varierar i utseende för testdeltagarna och därmed påverkar deras svar. Apropå 
färg så svarar även testdeltagarna på en fråga utdraget från Ishihara-testet, med syftet att bedöma 
om personer visar tecken på syndefekt så som färgblindhet (Zamitto, 2005:2). Detta då det kan vara 
nödvändigt att se om alla testdeltagare har samma förutsättning att uppfatta färgtemperaturen i 
bilderna orsakad av kelvinvärdet. 
 

Bilderna var tänkta att presenteras i slumpmässig ordning för att undvika att samband eller mönster 
i resultatet inte orsakas av bildernas sekventiella ordning. Detta styrks av Stokkermans et al. (2018) 
studie om metodval där de bland annat kom fram till att slumpmässig ordning oftast bör användas, 
såvida inte små skillnader önskas upptäckas då parvis jämförelse uppmuntras. Detta var tyvärr inte 
möjligt inom undersökningens budget, vilket redogörs under 5.1 Enkätens Utformning. För detta 
arbete presenterades samtliga bilder för testdeltagaren att beskåda, innan själva bedömningen med 
bedömningsskalor. Skälet till detta var att de ska få en föraning om vilken typ av miljö som kommer 
undersökas och att det inte kommer vara vitt skilda sådana. Den första bilden ligger troligtvis 
grunden för bedömningen av nästkommande bilder då de har liknande utformning. Genom att alla 
bilder visas före bedömningen minskas risken att den initiala bedömningen skiljer sig stort mellan 
deltagarna beroende på vilken bild som visas först. Om deltagarna inte vet vilka bilder som 
undersöks kan det göra att de avstår från att svara instinktivt på skalorna på de första bilderna, i tron 
om att det kommer att presenteras något senare som har större skillnader i visuell utformning. När 
bilderna presenterades tillsammans var de dock i mindre format så att de inte går att beskådas i 
detalj och därmed inte låta dem bekanta sig för väl med bilderna (för att inte avslöja för mycket av 
undersökningens syfte). I enkäten samlades information gällande deltagarnas ålder och kön så att 
det gick att presentera fördelning gällande detta och se hur pass bred variation som uppnåddes i 



30 
 

undersökningen gällande ålders- och könsfördelning. Det fanns inte några mer personidentifierande 
uppgifter än så och därmed hölls deltagandet och svaren anonyma. Testdeltagarna försäkrades även 
om sin anonymitet i enkäten samt att deltagandet var frivilligt och kunder avbrytas när som helst, 
utan konsekvenser. 

3.1.4 Urval 

I och med att det är generellt tycke och attityder som efterfrågas ansågs det fördelaktigt att få en 
bred skara testdeltagare till undersökningen, det vill säga en variation av ålder, kön samt bakgrund 
som medför att urvalet inte riktas mot en specifik målgrupp (Ejvegård, 2017:55). En målgrupp som 
medvetet inte eftersöktes var de som har särskild kunskap om ljusdesign kopplat till arkitektur. Det 
kunde då blivit uppenbart vad studien handlar om vilket gör det svårt att fastställa om deras svar 
grundar sig i förkunskaper eller deras impulsiva personliga åsikt. Ejvegård påpekar att frågorna i en 
enkät ska vara utformade på det sätt att deltagarna har kännedom eller åsikt om ämnet (Ejvegård, 
2017:60). I vårt fall är undersökningsområdet så pass allmänt och relaterbart, då det handlar om hur 
man tycker ett rum uppfattas, så det är något majoriteten bör ha möjlighet att svara på och kräver 
inte någon specifik förkunskap. Givetvis eftersöktes även så många deltagare och svar som möjligt så 
att intressanta samband och mönster kunde urskiljas. Genom den kvantitativa metod som användes 
kunde ett större antal deltagare nås, samt att det ökade chansen för en större geografisk variation 
av deltagare. Utav både praktiska och kulturella skäl avgränsades enkäten att endast skickas ut till 
personer i Sverige, då bedömning av atmosfär kan påverkas av bland annat ens kulturella 
tillhörighet. Med en mer kulturellt homogen grupp är det möjligt att urskilja tillförlitligare samband 
mellan ljuset inverkan på upplevd atmosfär (Stokkermans & Vogels et al., 2017:1165). I och med 
detta var en konsekvens att en bredare grupp från olika kulturer inte är representerade i 
undersökningen. 
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4    Projektbeskrivning 
 

Den slutgiltiga artefakten består av ett möblerat rum utrenderat till stillbilder i fyra olika versioner 
med olika ljussättningar. Grundförutsättningarna för dessa ljussättningar presenterades tidigare 
under 3.1.1 Artefaktens utformning varav cove-belysningen i slutändan valdes bort att utvärderas i 
undersökningen. I kommande delar under detta kapitel kommer det praktiska arbetet presenteras 
från förstudie och förarbete fram till det finala renderingsstadiet, och de kronologiska stegen 
däremellan. Viktiga designval och bortfall kommer även att presenteras och diskuteras. 

4.1 Inspiration & Förarbete 

Inför produktion av artefakten finns många aspekter och ha i åtanke under progressionens gång och 
som utgångspunkt sammanställdes några övergripande riktlinjer över bland annat utformning och 
stilval. Då artefakten även används i forskningssyfte för verkliga miljöer är det essentiellt att den 
uppfattas som trovärdig och realistisk för att kunna utvärderas så effektivt som möjligt. Detta är en 
bidragande faktor till varför objekten i scenen strävar efter ett realistiskt formspråk och 
helhetsintryck. Inredningsdetaljerna och rummets dimensioner förhåller sig sålunda till realistiska 
mått för att uppfattas som trovärdiga.  

 
En aspekt som varit viktig vid designval av rummet är den personliga faktorn. Att skapa ett möblerat 
rum i detta utvärderingssyfte kräver eftertanke i betydelse att scenen ska tolkas som ett vardagsrum 
i ett hem. Hur ett hem ser ut är synnerligen individuellt och människors relation till ett hem likaså. 
Objekt, möbler och färgval är något som kan uppfattas mycket olika beroende på vem som frågas, 
och har således varit en utmaning att bena ut. Ett första fastställande var att objekten som valts till 
rummet inte skulle tolkas som alltför personliga, men fortfarande kunna tillhöra ett hem, specifikt 
ett vardagsrum. Ett viktigt designval som uppträdde ur denna idé var att objekten inte skulle vara 
nötta eller skadade, med andra ord använda. Detta skulle vara en indikation på mänsklig interaktion 
i rummet och ett förseende av en slags “historik” till objekten, och därför på så sätt bidra till ett mer 
personligt intryck. Även objekt som kan tänkas ‘sällsynta’, unika eller visa på ett slags intresse, såsom 
exempelvis en unik staty, en fotboll eller ett instrument, skulle kunna bidra till detta intryck. Studien 
syftar till att undersöka ljussättningar i en komplex miljö, specifikt en hemmiljö, och hur dessa 
påverkar atmosfärsuppfattningen av en miljö. Skiljs uppfattningarna av ljussättningarna åt när de 
appliceras i ett rum med kontext? Fokus är ämnat att röra atmosfären som helhet och intryck av ett 
vardagsrum i ett hem, inte en analys kring objekten och vem de kan tänkas tillhöra. Detta är varför vi 
också strävat till att inte få rummet att tolkas som en tydlig ‘typ’ av rum, exempelvis ett “barn-rum” 
eller “tjej-rum”, genom att noggrant välja ut objekt som skulle kunna tillhöra en variation av 
målgrupper. Vi har även strävat efter att inte rummet uppfattas som exempelvis ett typiskt 
vardagsrum eller sovrum, då detta skulle kunna ge upphov till tankar om att ett rum med ett 
specifikt syfte bör vara ljussatt på ett visst sätt för att “passa”, och därför rikta svaren enligt dessa 
idéer. Ett exempel skulle kunna vara att “ett sovrum bör vara ljussatt med dämpad belysning och få 
ljuskällor”. För att minska risken för dessa slags tankar hos respondenterna uppkom idén av att 
kombinera olika rum. Vi ansåg att ett vardagsrum med fördel kan kombineras med matsal (läs 
matplats) men också ha inslag av en arbetsplats, med andra ord en slags arbetshörna med skrivbord 
och tillhörande stol. Dessa designval skulle ge upphov till ett rum med varierad inredning och syfte 
och inte förknippas med en specifik ljussättning vilket lämpas till undersökningens intentioner. Valet 
att utvärdera just ett vardagsrum är för att det som allrum kan förknippas med en bred variation av 
sysslor. Inredningen i det mångsidiga rummet skulle förhålla sig till ett alldagligt utseende som kan 
tänkas förekomma i typiskt skandinaviskt hem. Detta uppnåddes genom att studera möbelföretaget 
IKEA:s inspirationskatalog för vardagsrum (IKEA, 2019). Majoriteten av vardagsrummen som 
presenteras här utelämnar personliga föremål (i ovan förklarad benämning) och pryds istället av 
alldagliga inredningsdetaljer såsom vaser, ljusstakar, plädar och böcker. Möblemanget är givetvis 
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nytt och ingår i IKEA:s eget sortiment. Många av vardagsrummen som inretts till katalogen innehåller 
matplats med bord och stolar, och somliga rum innehåller även inslag av arbetsplats (se figur 4.1). 

 

 
Figur 4.1 Vardagsrum ur IKEA:s inspirationskatalog (IKEA, 2019). ©Inter IKEA Systems 

 
Trots att IKEA är en bra inspirationskälla för principen att möblera ett rum med tämligen vanligt 
förekommande objekt vill vi inte endast hämta referenser från företagets sortiment, då det kan 
tänkas att ett typiskt vardagsrum inte endast är inrett med objekt från IKEA. Därför har 
referensmaterial samlats från olika välkända möbelvaruhus och resulterat i ett rum med 
trovärdigare variation och som sammanställts i ett referensplank (se figur 4.2). 

 

 
Figur 4.2 Referensplank över inspiration till olika möbler och objekt som kan finnas i rummet 
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4.1.1 Den första versionen 

Inför det tidiga praktiska arbetet av den första versionen av artefakten hade de specifika riktlinjerna 
för undersökningen som presenterats hittills ännu inte etablerats. Det var inte förens ett bredare 
och mer djupgående informationssamlande hade gjorts som producerandet av den andra versionen 
av artefakten påbörjades. Då fanns en större förståelse för hur artefakter och 
undersökningsförhållanden vanligtvis kan se ut i forskningsstudier inom detta område. Inkluderat i 
detta är exempelvis utformning av undersökningsrummen eller indelning av ljusförhållanden enligt 
särskilda perceptuella attribut som grund för hur ljussättningar kan utformas. I detta avsnitt kommer 
den första versionen av artefakten presenteras och anledningarna till varför den valdes bort. 

 
Startskottet till inspirationen för att skapa ett arbete kring ljussättning i ett rum var artikeln Lighting 
for Computer Graphics (Kahrs, 1996) från konferenspappret Pixel Cinematography - A Lighting 
Approach for Computer Graphic. Det var intressant att se hur från ett sådant daterat (inom 
datorgrafikens värld) arbetssätt från år 1996 gick att få en godtagbar realistisk ljussättning i en så 
pass enkelt utformad miljö (se figur 4.3). 

 

 
Figur 4.3 Sammansatta skärmdumpar från Kahrs (1996) artikel som visar stegen hur han skapade en 

dagsljussättning till ett rum  
 

När den första versionen av rummet modellerades var det huvudsakligen utformningen på denna 
vindsvåning från artikeln som vi tog inspiration av. Att göra just en sådan här slags vindsvåning gav 
fler möjligheter att testa olika fysiska dimensioner på rummet med exempelvis snedtak och 
infällningar för fönstren som avviker från den typiska kvadratiska planlösningen. En tanke med detta 
tillsammans med utstickande vägghörn och två fönster för ljusinsläpp på vardera sida av rummet var 
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att det skulle göra rummet mer komplext och visuellt intressant. Med detta som grund var det första 
steget att göra en utblockering av rummet med tänkta möbler, se figur 4.4. En utblockering i 3D kan 
jämföras med en skiss i 2D där 3D-modellerna skapas av enkla primitivformer i lågdetaljerat format, 
det vill säga ett lågt polygonantal, för att få en snabb visualisering av sin idé. 

 

 
Figur 4.4 Ett första utkast av första versionen i form av en utblockering 

 
Med en visualisering av idéen och utformning var nästkommande steg att påbörja det huvudsakliga 
och mycket mer tidskrävande arbetet, att skapa högdetaljerade färdigställda modeller av både 
rummet och möblerna som överensstämmer med en realistisk stil som kan ses i Figur 4.5 nedan.  

 

 
Figur 4.5 Den första, senare slopade, versionen av artefakten. Färdigställd gällande såväl modellering som 

ljussättning. 
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Som kan ses i figuren är även en ljussättning färdigställd, här i form av en dagsljussättning renderad i 
Arnolds tilläggsprogram för modelleringsprogrammet Autodesk Maya (Solid Angle, 2018a; Autodesk, 
2018). Detta var den enda ljussättningen som gjordes för denna version då det beslutades efter 
detta att följa en annan design för undersökningen gällande rummet och dess ljussättningar. 
Dagsljussättningen var först tänkt att göras med hjälp av en HDR-bild kopplat till ett skydome-light 
(en Arnold-ljuskälla), det vill säga en bild med mycket stort intensitetsomfång som lagrar både färg 
och ljusinformation som sedan kan användas för att skapa och rendera en ljussättning. Detta visade 
sig dock skapa problem ur ett tekniskt perspektiv då det inte är lika väl anpassat i programmet för 
att rendera interiörer. Det resulterade i mycket lång renderingstid med höga inställningar till följd av 
det brus som skapas av den enda indirekta ljuskällan som lyser upp rummet i form av skydome-
ljuskällan (Solid Angle, 2018b). Istället skapades en ljussättning ‘manuellt’ det vill säga en 
kombination av flera ljuskällor i stil med vad Kahrs (1996) gjorde i figur 4.3 fast med den teknik som 
finns tillgänglig idag och med de programmen som används. Till ljussättningen användes ett 
directional light för det direkta solljuset, två area lights för ljusinsläppet genom fönstren och två 
spotlights kopplat till en atmosphere volume-shader för att simulera en (diskret) volumetrisk 
ljuseffekt, se figur 4.6 för en överskådlig bild.  

 

 
Figur 4.6 En överskådlig bild av de olika ljuskällornas placering i den första versionen 

 
Den primära anledningen till att denna version blev ett bortfall var främst att dagsljussättning inte 
blev aktuellt för undersökningen. En ljussättning med dagsljus anses oftast mer estetiskt tilltalande 
men kan ha ett mindre undersökningsvärde än artificiellt ljus (Stokkermans et al., 2018:168). Särskilt 
då det är svårare att förlita sig på att det är fysiskt korrekt och stämmer överens med verkligheten. I 
den första versionen får fönstren ett stort fokus då det upptar i stort sett hälften av den synliga 
väggytan vilket inte är optimalt vid undersökning av just artificiella ljuskällor. Exempelvis i fallet av 
perifert ljus som behöver träffa och studsa mot väggytan. Materialet på fönsterglaset skulle även 
skapa starka reflektioner när det träffas av ljuset vilket skulle kunna uppfattas som distraherande för 
utvärderingen. Ett annat problem med just fönstren är vad som finns utanför, olika utomhusmiljöer 
kan påverka uppfattningen av platsen och dess ljus (Stokkermans et al., 2018:170). När elektriskt ljus 
är det centrala i artefakten uppskattas minimal påverkan av ljus från exteriören. Detta skulle 
innebära en mörk bakgrund synligt genom fönstren vilket även kan ha en inverkan på uppfattningen, 
då det kan uppfattas som nattetid. Andra anledningar till att rummet fick en renovering var att 
snedtak inte alltid är vanligt förekommande och tämligen specifikt för en vindsvåning samt att ljuset 
interagerar annorlunda med utrymmet än med mer vanligt förekommande lodräta väggar. Med ett 
snedtak försvåras även utplaceringen av eventuella taklampor väsentligt. Rummets storlek ansågs 
även för litet och att det tillsammans med objekten var skapade mer efter ögonmått än skalenligt 
mätta proportioner. Med dessa tankar i bagaget inleddes därför arbetet på den andra versionen. 
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4.2 Genomförandet av den slutgiltiga versionen 

Här presenteras färdigställandet av den finala versionen av rummet som används i undersökningen. 
Under projektets gång har två programvaror använts för skapandet av artefakten vilket var Autodesk 
Maya (2018) och Adobe Photoshop (2015). Adobe Photoshop har använts för efterkorrigering av 
bilderna. Autodesk Maya har använts för 3D-modellering, ljussättning, skapande av material och 
rendering. Till de tre sistnämnda används huvudsakligen funktioner från Arnolds tilläggsprogram för 
Maya (Solid Angle, 2018a) vilket i skrivande stund numera finns inkluderat och inbyggt att installera 
tillsammans med Autodesk Maya. Arnold är en avancerad fysikbaserad Monte Carlo 
strålföljningsrenderare (Ray Path Tracer) som kan användas till realistisk rendering av 3D-grafik 
(Georgiev et al., 2018). Programvaran valdes för att det finns en vana att arbeta med och det faktum 
att renderaren, Arnold, är väl integrerad. Det blir då bekvämt och effektivt med möjlighet att snabbt 
kunna få en indikation hur ens arbete kommer se ut i den finala produkten, utan att behöva förflytta 
mellan olika programvaror. 
 
Det första steget för andra versionen var att återigen göra en utblockering för ett rum i nytt stuk 
baserat på tidigare argumentation. Denna gång så användes dock flera av de färdigställda objekten 
från den tidigare versionen tillsammans med enklare utblockeringar av nya objekt. Till skillnad från 
den första versionen av rummet är nu väggarna lodräta och formen helt kvadratisk. Fönstret är nu 
bara ett och är flyttat till sidan av rummet främst för att inte ge mycket plats till det och för att 
undvika etablering av en värld utanför. Genom detta designval har vi fortfarande möjlighet att ha 
kvar fönstret som blir en del av inredningen, och som troligtvis får rummet mer trovärdigt för 
deltagarna att tolka som ett hem då det är vanligt att rum innehåller fönster. Nu har istället dörren 
fått en stor del av väggytan och en nyintroducerad TV med tillhörande bänk likaså. Då rummets 
dimensioner nu hade blivit större uppstod alternativet att införa fler objekt till scenen. TV:n och dess 
möbel var ett designval som passade i miljön då det är en vanligt förekommande pryl i svenska hem. 
Även en soffa kändes passande för rummets ändamål och är också den ett vanligt inslag i 
vardagsrum. Dessa går dessutom att återfinna i IKEA:s inspirationskatalog vilket nämndes tidigare i 
texten, för exempel se figur 4.1 (IKEA, 2019). Då fler ljuskällor eftersträvades för undersökningens 
syfte, blev två nya objekt i utblockeringen en golvlampa och en taklampa, fler ljusarmaturer 
tillkommer i den finala versionen. Se figur 4.7 för bild på utblockeringen. Här togs inte hänsyn till att 
objekten eller rummet ska vara skalenliga, utan syftet var mest att få en snabb helhetsbild.  

 

 
Figur 4.7 Den andra versionens första utblockering 
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Den första utblockeringen ansågs generellt sett vara bättre för undersökningen än version ett, men 
fortfarande inte fullbordad då rummet bland annat saknade en viss komplexitet med dess nya 
dimensioner. Här uppkom åter idén av att någon av rummets hörn istället vänds utåt för att bryta 
den kvadratiska känslan och testades i en nyproducerad utblockering. Objektens placering i rummet 
kändes inte helt genomtänkta utan är utformade utifrån en hastig visuell utgångspunkt. Känslan av 
en förgrund som finns i Version 1 önskades behållas då det ger en antydan om ett större rum 
bortom kameran, som ur ett produktionsperspektiv kan utnyttjas då ljuskällor kan placeras även här 
för att bidra till bilden i helhet. Även att testdeltagarna uppfattar att rummet “fortsätter” bakom 
kameran och uppfattningen av en tydlig rumstyp minimeras ytterligare. Senare vid mer omtanke 
uppfattades att dörren får ett onödigt stort fokus i bilden samt att den tar upp en tämligen stor del 
av väggen där ljussättningarna kan tänkas vara, och grundtanken att dörren skulle befinna sig vid 
någon av rummets sidor återuppstod och genomfördes i den nyare och finala utplaceringen som går 
att se i figur 4.8. Vid granskning av den bakre väggen upptäcktes även att placeringen av TV:n 
bredvid skrivbordet gjorde att rummet kändes instängt och trångt samt att det fanns brist på en 
synlig nedre del av väggen. Detta resulterade i att skrivbordet vändes så att den från kamerans 
synvinkel syns från sidan och flyttades bort från TV:n vilket gav ett luftigare intryck. Ännu en viktig 
aspekt gällande möblemanget i rummet är huruvida möblernas placering kan uppfattas. Här syftas 
framförallt på faktumet att vissa “möbelgrupper” förväntas passa med en viss slags ljussättning, 
exempelvis att det förväntas ljus vid en läshörna. Med detta i åtanke gjordes det viktiga designvalet 
att jämnt försöka placera ut de olika möbelgrupperna i rummet baserat på den tänkta ljussättningen 
av varierande karaktär, den ljussättning där ljuskällorna tillhör möblemanget, exempelvis en 
golvlampa eller skrivbordslampa. En tanke under progressionens gång var att placera skrivbordet 
med tillhörande stol till höger i bild nära dörren (se figur 4.8), men med detta placeringsval uppstod 
risken att rummet tolkas som än mer segregerat, i benämningen att “den sidan är jobbdelen den 
andra fritidsdelen”. Detta var något som undveks och tillslut att placerades skrivbordet mot fönstret. 
Med detta designval kanske testdeltagarna inte heller skulle lägga någon större tanke till eventuell 
brist på belysning i denna möbelgrupp, då den vätter mot fönstret och skulle “under dagtid kunna 
belysas med ljus utifrån”.  
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Figur 4.8 Exempel på den andra versionens olika möbleringsalternativ samt den valda utplaceringen 

 
Många olika versioner av möblemanget i rummet testades för att sedan välja ut en slutgiltig version. 
Fönstret och dörren undersöktes vilken sida de skulle passa bäst på men kom senare fram till att 
fönstret lämpar sig bäst och får mer plats på den sidan av väggen som är längre, alltså den vänstra. 
TV-möbeln fick sin plats i mitten av den bortre väggen då den är symmetrisk och inte alltför 
detaljerad, och lät därför bokhyllan synas från sidan vid väggen nästintill då den i kontrast till TV-
möbeln har många detaljer och kan lätt fånga blicken om den syns framifrån. Den andra fåtöljen 
kom till först efter att ett antal möbleringar testats och kommit fram till att övriga möbler passade 
bäst i sin plats som återfinns i den sista slutgiltiga placeringen som syns längst ner i figur 4.8. Här 
uppfattades hörnan närmast dörren som tom och det behövdes något att fylla ut denna plats med. 
Idén kom till att göra fåtöljen och placera den bredvid väggbokhyllan som också blev en chans att 
införa ännu en ljuskälla till den varierade ljussättningen nämligen en läslampa. Här blev 
användningen av rullbordet desto bättre då den nu “naturligt” skulle kunna utnyttjas mellan 
hörnfåtöljen och fåtöljen med fotpall.  
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Inför skapandet av dessa möbleringsversioner genomfördes en skalenlig korrektur av samtliga 
möbler i scenen samt rummet i sig. I modelleringsprogrammet Maya finns ett rutnät som går att 
måttanpassa och förhållandet att en ruta motsvarar en kvadratmeter följdes. Detta var ett effektivt 
hjälpmedel och kunde användas med samtliga objekt. Rummet från vänstra till högra väggen var 
cirka 7 meter, den bakre vägen cirka 5 meter bred och vägghörnan cirka 3x2 meter. Fönstret, dörren, 
listerna och takhöjden justerades baserat på vanliga mått enligt byggpraxis (Sekelskifte.se, 2019). 
Möblernas dimensioner återfanns genom föreskrivna mått men somliga uppskattades på egen hand, 
genom att mäta liknande möbeltyper i verkligheten. 

 
Listerna och dörrkarmarna i rummet är skapade utifrån verkliga sådana och är detaljerade nog för 
korrekt skuggning. Golvet var till en början helt plant, men efter beskådan under ljus saknades 
detaljer på detta och golvspringor skapades. Detta fick rummet än mer trovärdigt och bidrog till ett 
mer detaljrikt “verkligt” intryck. Elementen skapades också för att bidra till helhetsintrycket och är 
skapade med tillhörande rör som finns i rummet. Möblerna som skapades var noggrant modellerade 
för att uppnå ett trovärdigt och realistiskt resultat som eftersträvades för undersökningen. Samtliga 
objekt är modellerade med hänsynstagande av att de är fullständiga ur varje vinkel, exempelvis att 
soffan har en undersida och en baksida som inte utelämnas (som är vanligt förekommande vid 3D-
modellering, särskilt inom spelindustrin i optimeringssyfte). Detta bidrar till att ljuset kommer att 
interagera på ett korrekt sätt med objekten i scenen men möjliggör också att kunna flytta runt och 
rotera objekten hur det än behagas. Att objekten även består av många polygoner gör så att de kan 
flyttas närmare kameran om så önskas, utan att de skulle få ett kantigt eller orealistiskt utseende i 
renderingen. Exempelvis genom att de flesta kanter har ‘bevlats’, vilket innebär att hörnen på 
objekten inte endast består av en edge utan flera polygoner för ett mjukare intryck, då kanter i 
verkligheten sällan är helt vassa som knivseggar. Se figur 4.9 för skärmdump från scenen där 
wireframe är aktiverat för att se objektens topologi. Dock så medför den generella högre detaljnivån 
att modelleringsarbetet tar längre tid för ett resultat som kanske ändå inte syns för testdeltagarna i 
slutändan. Dock gjordes bedömningen att det har lett till att designprocessen av artefakten har 
kunnat vara väldigt flexibel och mångsidig. 3D-modellernas välarbetade egenskaper i helhet ger ett 
realistiskt intryck utan risk för att detaljerna kan vara bristfälliga, samt att det öppnar upp för att 
återanvända dessa för framtida syften. 
 

 
Figur 4.9 Skärmdumpar från arbetsfilen med exempel på några av objektens topologi 
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Referensmaterial från verkliga möbler användes och följdes noga. För att ytterligare skapa känslan 
av ett verkligt rum tillades kompletterande detaljer till objekten såsom eluttag och kontakter med 
sladdar till samtliga elektroniska objekt i rummet. Objekt har även utsmyckats med tredimensionella 
detaljer i form av muttrar, skruvar och knappar då dessa detaljer inte skapas i texturer. Närmare 
renderade bilder på objekten går att se i figur 4.10. Sittdynor och kuddar samt andra mjuka objekt 
har ett särskilt högt polygonantal då de har behandlats på ett organiskt tillvägagångssätt med 
‘skulptering’ för att inte riskera att få skeva skuggningar vid ljussättning. Tavlor skapades och tanken 
var att det skulle finnas fler i scenen, men för att minska tolkningsbara faktorer i rummet beslöts att 
låta dessa vara utan motiv och endast två stycken. Även andra objekt menade för väggytorna 
skapades såsom hyllanordningar men skrotades då det skulle resultera i en obalans mellan 
ljussättningarna då vissa av dessa är direkt koncentrerade mot väggytan. Mattor var objekt som 
tillkom sent i produktionen då ljussättningarna önskades testas först, utan att ljuset hindras från att 
reflekteras från golvytan. I slutändan testades om mattor skulle vara ett hinder men det gav endast 
försumbara skillnader och gav rummet en mer känsla av ett ‘hem’ eller ‘vardagsrum’. Även en gardin 
skapades i samma syfte. 

 

 
Figur 4.10 Exempel på objekt ur en närmare kameravinkel 
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4.2.1 Material & Textur 

En aspekt som spelar stor roll i utseendet på objekten eller scenen i helhet är dess material och hur 
de interagerar med ljuset. Ljuskällans egenskaper i sig står givetvis för en stor del av hur ljuset ser ut 
i en scen men även de specifika ytornas materialegenskaper står för en viktig part i ljussättningens 
slutgiltiga utseende i scenen. Materialegenskaper på objekten definierar exempelvis ytans 
reflektionsförmåga när den träffas av ljuset och hur ljuset sedan sprids vidare från den ytan. 
Tekniska arbetssätt som används för att skapa denna materialdesign kan vara från en helt 
konstnärlig grund eller fysiskt baserad (Schmidt et al., 2016:216–217). Detta blir då givetvis även 
viktigt i detta arbete att förhålla sig till. Vanligtvis vid skapande av kompletta 3D-modeller för 
exempelvis spelgrafik så involveras även UV-mappning som möjliggör för texturering, det vill säga 
2D-texturkartor som “kopplas” till 3D-modellens yta som definierar dess variation i utseende med 
exempelvis färg. I textureringsprocessen ges kontroll över ytans utseende med finjusteringar över 
olika lokala delar på objektet. I detta arbete ligger det inte fokus på att efterlikna en realistisk 
representation över de olika objektens möjliga färgvariationer, då större färgvariationer i rummet är 
något som undviks för att begränsa den påverkan färgperception kan ha i utvärderingen. Det har 
därför valts att inte genomgå UV-mappnings- och textureringssteget i produktionen då den 
detaljnivån av objektens texturer inte är önskvärd, och skulle i slutändan innebära mycket tid som 
går åt i onödan eftersom möjligheterna detta steg tillför inte skulle utnyttjas till fullo. Det innebär att 
material för objekten istället skapas i Autodesk Maya med hjälp av material från Arnolds ‘shaders’. 
Det uppskattas även i avseendet att projektet inte behöver flyttas mellan olika programvaror som i 
sin tur underlättar arbetsprocessen.  

 
Arnold är en fysikbaserad renderare (Physically based rendering - PBR), vilket är något av en 
standard idag inom såväl spelindustrin som filmindustrin vilket ger resultat som är fysiskt korrekta 
för både ljuset från ljuskällor och ljusets spridning från ytor (Schmidt et al., 2016:225). Kort uttryckt 
innebär det att fysikens lagar följs till viss mån, med utgångspunkt i begrepp som energiprincipen 
eller att det skall vara fysiskt trovärdig spridning. Renderaren simulerar fotoner som sprids från 
ljuskällor som sedan förflyttar sig i och studsar runt på ytor i 3D-rymden (Solid Angle, 2018c). Detta 
används i materialen på objekten till den grad att vissa värden kan kontrolleras som definierar hur 
objektens ytor ska bete sig med ljuset, som huvudsakligen roughness och metalness. Med detta kan 
en viss variation skapas i utseendet på objektens ytor i scenen genom att skapa material som 
efterliknar exempelvis plast, metall eller tyg. Detta ger scenen och ljuset en mer verklighetstrogen 
uppfattning genom att efterlikna hur olika material som finns i ett rum och dess möbler ser ut och 
påverkas av ljuset i verkligheten. Även om inte texturer används för att skapa variation av dessa 
värden på specifika delar av objekten så finns ändå möjligheten att applicera olika material för olika 
polygoner på ett objekt. Exempelvis kan en fåtölj ha både en sittdyna av tyg och ramar av stål. Se 
figur 4.11 för en illustration över progressionen gällande materialförändringarna som skedde under 
arbetets gång. 
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Figur 4.11 De olika materialförändringarna som skedde i scenen 

 
Till en början utgicks det från att alla objekten skulle ha samma färg (materialfärger) vilket var en 
grå-vit nyans och därav undvika större färgvariationer i ljussättningarna och objekten sinsemellan. 
Detta gav något av ett livlöst intryck och även om det inte eftersträvades att större färgvariation 
skulle uppstå i scenen och mellan ljussättningar är en annan viktig aspekt att scenen känns trovärdig 
i realistiskt avseende. Här gjordes en avvägning och objekten fick först en variation i ljusintensitet 
(value) utan att ändra kulörton (hue) eller mättnad (saturation) som gav en mer ‘svartvit’ känsla över 
bilden (se mittenpartiet i figur 4.11). Det gjorde att möblerna och dess former utskiljs tydligare från 
golv och väggar samt att det gav en mer trovärdig uppfattning med mer kontraster i bilden. 
Resultatet var relativt tillfredsställande men det fanns i åtanke från början av produktionen att göra 
en variant med material som har varierande kulörtoner för att kunna besluta huruvida det kunde 
vara nöjsamt med svartvitt eller inte. Med detta alternativ är materialen enfärgade och det kan 
kanske vid nära inspektion se orealistiskt ut med ett objekt utan varierande materialdetaljer. Med 
hänsyn till kameravinkelns valda avstånd och bildernas slutgiltiga storlek i enkäten skulle det dock 
inte medföra större förändringar, samt att ljuset i sig skapar en känsla av färgvariation med tanke på 
skuggningen som uppstår. En viktig aspekt gällande introduktionen av färg är naturligtvis faktumet 
att det inte ska stjäla fokus och bli ett distraherande inslag. Detta var anledningen till att färgerna 
som är valda inte har ett högt mättnadsvärde och hålls diskreta. Om objekten skulle vara i starka 
färger och nyanser skulle helhetsbilden kunna tolkas som rörig eller att värderingen baseras mer på 
individuellt tycke gällande färgval i inredningen. En annan konsekvens av starka färger är att dessa 
kan få ett mycket varierande utseende beroende på hur ljuset träffar dem, och även att färgen 
reflekteras i ljuset som studsar bort från objekten och kan påverka hela miljön. För denna 
undersökning anses det opassande då det kan påverka helhetsintrycket av rummet, ljussättningarna 
sinsemellan, baserat på färgperception vilket inte är en del av vad undersökningen fokuserar på. 

4.3 Ljussättning 

Här redogörs skapandet av ljussättningarna och börjar med generella arbetsmetoder och riktlinjer 
samt varför cove-ljusättningen valdes bort. I den senare delen presenteras de fyra färdigställda 
ljussättningarna med en analys gällande utformningen av dessa i förhållande till de perceptuella 
attributen och hur genomförandet fortlöpte. Avslutningsvis redogörs det för renderingsarbetet och 
val av kameravinkel. Det slutgiltiga resultatet av artefakten och de fyra valda ljussättningarna går att 
se i högre upplösning i Bilaga A-D. 
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När rummet och dess objekt var färdigställda påbörjades arbetet med ljussättningarna. Dessa 
skapades i samma scen och arbetsfil uppdelade i grupper så att det enkelt skulle vara möjligt att 
skifta mellan de olika ljussättningarna. Till en början arbetades det med ljuskällor som fanns en vana 
att arbeta med. Dessa var de ‘vanliga’ ljuskällor i modelleringsprogrammet som även användes till 
den första versionen, så som area light, spotlight, point light eller mesh light. Area light är en plan 
ljuskälla som kan vara i olika former, exempelvis en kvadrat, och sprider ett mjukt ljus i en riktning 
till skillnad från point light vilket sprider ljus i alla riktningar från en utgångspunkt. Som namnet 
avslöjar fungerar spotlight som en strålkastare och mesh light är en ljuskälla som skapas utifrån 
geometri så att exempelvis en modellerad glödlampa kan göras om till en ljuskälla. Dessa ljuskällor 
gav ett godtagbart resultat, där mestadels area light och mesh light användes, och gav en god 
estetisk kontroll över ljusets utseende. Samtliga ljuskällor som skapas fungerar som ett objekt i 
scenen och kan individuellt justeras med olika inställningar. Dessa inställningar kan exempelvis vara 
färgtemperatur på ljuset som även går att styra med fasta kelvinvärden, intensity eller exposure för 
att styra ljusstyrkan, kontroll över ljusets spridning eller skuggornas utseende. För undersökningens 
syfte är det dock viktigt att ljuset beter sig på ett sådant sätt som kan överensstämma med 
verkligheten och riktiga ljuskällor. Då det önskades en större säkerhet kring att detta uppnås 
undersöktes andra alternativa arbetssätt för skapandet av ljussättningarna. I och med detta leddes 
arbetet in på att arbeta med IES-filer för ljuset istället för tidigare nämnda ljuskällor. IES står för 
Illuminating Engineering Society och filformatet IES är textfiler som specificerar en ljuskällas 
fotometri, data gällande ljusets spridning och utseende samt styrka som har mätts från verkliga 
ljuskällor. Många större lamptillverkare som Philips och Williams lägger ut IES filer offentligt på deras 
webbsidor för deras produkter och som sedan kan användas inom exempelvis arkitektur och 3D-
grafik. IES-filer har även använts i liknande syfte som detta arbete. I artikeln Towards Perceptual 
Accuracy in 3D Visualizations of Illuminated Indoor Environment undersöks till vilken utsträckning 
visualiseringar kan användas för att undersöka ljusförhållanden i verkligheten, samt arbetsmetoder 
för att uppnå en sådan verklighetstrogen visualisering (Murdoch et al., 2015). I deras visualisering 
användes IES-filer för att representera fysiskt korrekt ljus som även jämfördes och mättes med en 
verklig labbmiljö (Murdoch et al., 2015:8–9). Deras slutgiltiga 3D-visualisering har även använts i 
studier som refererats till i detta arbete (Stokkermans et al., 2017, 2018). I Arnold är det möjligt att 
använda sig av fotometriska data genom att använda dess fotometriska ljuskälla (photometric light) 
varpå IES-filen kan kopplas (Solid Angle, 2018d). Den fotometriska ljuskällan i Arnold har liknande 
kontroller som de andra ljuskällorna och här kan det då bland annat specificeras ett kelvinvärde. 

 
Kelvinvärdet på samtliga ljuskällor i scenen har justerats till 4000 K. Färgtemperaturer hos lampor 
som vanligtvis kan förekomma i hemmet är cirka 2700–5000 K. Den ursprungliga tanken var att följa 
kelvinvärdet 3500 som används i Stokkermans et al. (2018) undersökning då det är en 
färgtemperatur som ofta återfinns i både halogen- och lysrörsarmaturer i hemmet. Resultatet när 
denna färgtemperatur användes artade sig inte lika väl i alla ljussättningar och fick exempelvis i den 
jämnt fördelade ljussättningen ett väldigt gult, nästan smutsigt, utseende. Detta kändes inte som en 
behaglig porträttering av ett vardagsrum samt att det slutgiltiga resultatet såg betydligt varmare ut 
än den egentligen valda färgtemperaturen för lamporna. Detta var en konsekvens av komplexiteten i 
bilden och till stor del på grund av materialfärgerna, och ett exempel på detta var det blanka golvet 
som reflekterade mycket av sin egen färg i rummet. Undersökningsrummet som gjordes i 
Stokkermans et al. (2018) studie var omöblerad och hade en grå lågreflekterande heltäckningsmatta 
med vita väggar, vilket gav en liten påverkan på färgtemperaturen i rummet från ljusets kelvinvärde. 
Vårt rum uppfattades som mycket “varmare” än ljusets egentliga kelvinvärde beroende på den 
varmbruna kulören som valdes till golvet kombinerat med andra materialfärger. Då helhetsintrycket 
av rummets färgtemperatur ska vara mer i linje med det önskvärda kelvinvärdet på 3500 
kompenseras det för materialfärgernas påverkan genom att höja värdet till 4000 K.  
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Ljusstyrkan i de olika ljussättningarna är baserade på preferenser och rekommendationer 
utstuderade i tidigare undersökningar inom fältet, exempelvis att en ljussättning med jämnt fördelat 
ljus föredras i en stark ljusstyrka (Durak et al., 2007) eller att en stark ‘glare’ kan orsaka obehag 
(Boyce, 2003:169–171). Då IES-filer används medförs också data gällande ljusstyrka men möjligheten 
att justera detta har även krävts. Anledningen är att kunna uppnå resultat baserat på tidigare 
rekommendationer och få en liknande ljusstyrka de olika ljuskällorna sinsemellan. Det kan också 
vara så att måttenheterna i programmet och scenen med dess objekt nödvändigtvis inte 
överensstämmer med IES-filernas.  
 
En av de tänkta fem ljussättningarna har valts bort under arbetets gång, vilket var cove-
ljussättningen. Till en början fanns det tekniska begränsningar som framförallt relaterar till 
renderingstid. De IES-filerna som testades motsvarade endast en ljusdiod istället för en slinga, vilket 
medför att det krävs väldigt många ljuskällor för att skapa en komplett cove-ljussättning. Det hade 
modellerats ett specifikt tak för denna ljussättning med infällningar där ljuset skulle placeras. Vid 
testrendering av denna bild med låga inställningar blev renderingstiden mycket lång och resultatet 
innehöll även mycket ‘brus’ då det huvudsakligen är indirekt ljus som lyser upp rummet vilket är mer 
krävande att rendera. Resultatet blev dock godtagbart och vid högre inställningar och ljusstyrka 
kunde den troligtvis överensstämma väl med en riktig cove-ljussättning med ett lagom jämnt och 
starkt ljus (se bilden till höger i figur 4.12). För att uppnå en rimlig renderingstid krävdes dock andra 
ljuskällor och därför testades area lights. Renderingstiden förbättrades men ljussättningen 
upplevdes inte densamma, här skulle det då krävas upplättningsljus för att få den korrekt. Bara det 
faktum att frånse IES-filerna för just denna ljussättning skapar en osäkerhet kring hur trovärdigt 
ljuset är till verkligheten, särskilt i jämförelse med de andra ljussättningarna som då använder IES-
filer. Att sedan även behöva förlita sig på “fejkljus” för att uppnå en godtagbar cove-ljussättning gör 
det ännu mer osäkert, vilket är en av anledningarna att denna valdes bort. 
 
 

  
Figur 4.12 Rendering av Cove-ljussättningen med låga inställningar uppbyggd av area-lights t.v. respektive IES-

filer t.h. 

 
Cove-ljussättningen var ett intressant inslag i undersökningen i betydelsen att den är relativt speciell. 
Det var dessvärre även en annan anledning till att den valdes bort. I studien utformas 
ljussättningarna efter de perceptuella attributen jämnt/ojämnt fördelat samt ovanifrån/perifert. 
Cove-ljussättningen har ingen tydlig tillhörighet till någon av dessa attribut då den sprider ett jämnt 
indirekt ljus i rummet samtidigt som den är ojämnt fördelat med ett mycket starkt direkt ljus på en 
tydlig area av taket vilket skiljer sig från resten av rummets ljusnivå. Den är även perifer med den 
tydliga slingan längs väggarnas och takets kant samtidigt som ljuset studsar ner från taket och skapar 
ett ljus ovanifrån. I och med att ljussättningen är så pass speciell avviker den för mycket från 
mängden än vad de andra ljussättningarna gör jämfört med varandra. Allt detta i kombination ledde 
till att dessvärre utesluta cove-ljussättningen trots det arbete som lagts ner på den.  
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När alla ljussättningar var skapade, renderade och sparade i EXR-format korrigerades samtliga bilder 
genom tonemapping med HDR Toning i Adobe Photoshop (2015). Det ger ett resultat som är 
närmare hur det mänskliga ögat uppfattar ljus i verkligheten. Tonemapping är den process som 
Murdoch et al. beskriver som en av de mest kritiska stegen för att uppnå en realistisk nivå för ljuset i 
en 3D-visualisering vilket korrigerar intensitetsomfånget, som påverkar bland annat intensitet, 
kontrast och detaljrikedomen i bilden (Murdoch et al., 2015:2, 15). 

4.3.1 Ljussättning 1 
 

 
Figur 4.13 Den slutgiltiga renderingen av Ljussättning 1, belyst jämnt fördelat 

 
Ljussättning 1 (se figur 4.13) är framtagen utifrån det perceptuella attributet jämnt fördelat ljus och 
ovanifrån. Rummet är här ljussatt med jämnt utplacerade ljuskällor i taket som sprider jämnt och 
starkt ljus rakt nedåt. Skuggorna i bilden är få och relativt otydliga och inget område är belyst mer än 
något annat. 

 
Den första ljussättningen som påbörjades var Ljussättning 1 med jämnt fördelat ljus. Utifrån ett 
produktionsperspektiv ansågs denna enklast att skapa eftersom ljuset är enkelt att kontrollera då 
spridningen och intensiteten ska vara hög och jämn. Det gav även en tydlig första helhetsbild av 
rummet efter att det hade färdigställts för att se eventuella fel som behövde åtgärdas. Denna 
ljussättning består av 11 ljuskällor i form av LED-plattor som var riktade rakt ner från taket varav 5 är 
synliga framför kameran. Denna jämnt fördelade ljussättning eftersträvades att ha liknande 
positionering av ljuskällor som den ojämnt fördelade ljussättningen i Ljussättning 2. Detta för att visa 
på att dessa två ljussättningar med samma förutsättningar kan se mycket olika ut beroende på typ 
av ljuskälla. LED-plattorna är dock av större storlek samt omfång och är därför färre i antal och med 
större avstånd från varandra. IES-filerna som är använda i Ljussättning 1 är runda infällda LED-
lampor av typen RND Round Architectural Recessed som ger ett mjukt och enhetligt ljus. IES-filen för 
lampan är hämtad från lamptillverkaren Williams som tillgodoser dessa filer för lamporna som säljs 
av företaget H.E Williams Inc. (2019a). Det sågs även till att antalet och placeringen resulterade i 
mjuka och otydliga skuggor samt att rummets olika delar är upplysta likvärdigt. 
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Själva 3D-modellen av ledplattorna är separat från själva ljuskällan och fyller funktionen att skapa en 
illusion av en fysiskt närvarande tänd ljuskälla. Den är uppdelad bestående av två delar med själva 
höljet och glaset. Glaset har sitt eget material med emission aktiverat genom att höja emission 
weight till 1, detta är ett sätt för materialet/objekten att utstråla ljus. Eftersom syftet är att endast 
skapa illusionen av att den avger ljus har även specular och diffuse reflection inaktiverats i objektets 
attributinställningar, så att emission-materialet endast påverkar själva glaset och inte sin omgivning. 
Detta har även gjorts för de andra takarmaturerna, alltså takspottarna. 

4.3.2 Ljussättning 2 
 

 
Figur 4.14 Den slutgiltiga renderingen av Ljussättning 2, belyst ojämnt fördelat 

 
Ljussättning 2 (se figur 4.14) är framtagen utifrån det perceptuella attributet ojämnt fördelat ljus och 
ovanifrån. Rummet är här ljussatt med jämnt utplacerade ljuskällor i taket som sprider ojämnt och 
starkt ljus rakt nedåt som bildar tydliga ljuskäglor mot golvet. Detta medför att skuggorna i bilden är 
överhängande och relativt tydliga. Det finns mörkare partier i rummet bortom ljuskällornas träffyta 
som till största del är belysta av indirekt ljus och detta är exempelvis rummets väggar.  

 
Denna ljussättning består av 14 ljuskällor i form av små takspottar som var riktade rakt ner från taket 
varav 8 är synliga framför kameran. Själva 3D-modellen är i likhet med Ljussättning 1 uppdelad i två 
delar där glaset har ett emission material. Ett flertal IES-filer testades för få det utseende på 
ljuskäglan som eftersträvades, vilket var i linje med artefakten i Murdoch et al. (2015) och 
Stokkermans et al. (2017) undersökning som även syns i figur 2.18 med de ojämnt fördelade 
ljussättningarna i de vänstra bilderna. Den lampa och IES-fil som valdes var LuxSpace Accent 
LED40S930 NB från Philips hemsida (Philips, 2019a). Denna lamptyp har smalstrålande optik med en 
snäv ljuskägla. Resultatet i scenen var en tydlig stark träffyta nedanför takspottarna som sedan tonas 
ut i svagare ljus, vilket skapar det visuella intrycket av ett ojämnt fördelat ljus. De var utplacerade på 
ett sådant sätt att de följer en tydlig struktur som Ljussättning 1 med jämna mellanrum från 
varandra som syns i figur 4.14. Vissa undantag gjordes dock då det önskades undvika att skapa för 
stark reflektion på vissa ytor som befann sig nära ljuskällan då detta kan upplevas obekvämt och 
distraherande (Boyce, 2003:169–171). Detta berörde mat- och skrivbordet som med sin höjd och 
placering befann sig nära två takspottars direkta träffyta, därför flyttades ljuskällorna något men 
behöll liknande position så att dessa ytor lystes upp tillräckligt. 
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4.3.3 Ljussättning 3 

 

 
Figur 4.15 Den slutgiltiga renderingen av Ljussättning 3, belyst perifert 

 
Ljussättning 3 (se Figur 4.15) är framtagen utifrån det perceptuella attributet perifert och ojämnt 
fördelat ljus. Rummet är här ljussatt med ljuskällor utplacerade längs med takets kanter som sprider 
ojämnt och starkt ljus riktade mot väggarna vilket skapar tydliga ljuskäglor på väggarna. Då det 
endast finns perifera ljuskällor förblir resterande delar av rummet endast upplyst utav indirekt ljus 
och tydliga mörka partier har bildats, framförallt i mitten av rummet. Skuggornas karaktär hos 
objekten är tydliga och mörka. 

 
Ljussättning 3 består av totalt 14 ljuskällor utplacerade längs med väggarna, hälften av dessa är 
synliga från kameravinkeln medan resten är positionerade vid väggytorna som inte är synliga. 3D-
modellen för lampan är detsamma som i Ljussättning 2 då dessa även gjorts vippbara, det vill säga 
att det innersta höljet och glaset kan roteras för att stämma överens med ljuskällans riktning. 
Lamporna är placerade i taket nära väggarna och som även då är riktade mot väggytorna. Denna 
ljussättning i ‘wall-washing’-stuk skapar den tydliga träffytan på väggarna. Utplaceringen är fördelad 
med jämna mellanrum men med undantag där dörren och fönstret är, där ljuskällor utelämnas. Här 
testades flertal IES-filer för ett utseende på ljuskäglan som passar för denna renodlat perifera 
ljussättning. Resultatet för det valda utseendet syns i Figur 4.15, vilket har likheter med de 
exempelbilder på perifert ljus och ‘wall-washing’ som visades tidigare i texten (se figur 2.13). De 
andra som testades hade antingen en för bred och jämn ljuskägla eller resulterade snabbt i en för 
stark reflektion vid önskvärd ljusstyrka, eller både och. Troligtvis då dessa lamptyper inte är lämpade 
för detta ‘wall-washing’-syfte. Den valda IES-filen är av typen LuxSpace Recessed LED12S830 C vilket 
är en lamptyp med visuell komfort samt stilrent och elegant utseende tillverkad av Philips (2019b). 
Med denna IES-fil uppstod ett tydligt utseende på ljuskäglan och möjligheten att få en önskvärd 
ljusstyrka som gav tillräckligt indirekt ljus till rummet i helhet, utan okomfortabla och starka 
reflektioner mot väggytan. Det var även främst denna ljussättning som är anledningen till att mer 
objekt inte förekommer på väggarna (såsom hyllor eller tavlor), för att skapa en visuell ordning i 
rummet utan distraherande skuggor. Då möblering skall vara detsamma för samtliga ljussättningar 
har sådana objekt även utelämnats för resterande.  
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4.3.4 Ljussättning 4 

 

 
Figur 4.16 Den slutgiltiga renderingen av Ljussättning 4, belysning av varierande karaktär 

 
Ljussättning 4 (se figur 4.16) är framtagen utifrån hur en ljussättning skulle kunna se ut baserat på 
lamparmaturer som kan återfinnas i ett vardagsrum. Lamporna och dess placeringar har skapats i 
enighet med möbelvaruhus idéer om vilka slags ljuskällor som kan återfinnas i ett vardagsrum och 
har i stora drag grundats utifrån det perceptuella attributet ojämnt fördelat. Ljuskällorna i rummet 
är till största del armaturer med ljus riktat nedåt med undantag för de med lampskärmar. Mörka 
partier i rummet har bildats där ljuskällornas träffyta inte når och är till största del belysta av indirekt 
ljus. Ljussättning 4 innehåller perceptuella attribut av varierande karaktär i betydelsen att 
ljuskällorna är utav olika slag. Det finns inslag av perifert ljus då ljuset är koncentrerat längs med 
rummets kanter och att vissa ljuskällor även sprider en tydlig ljuskägla på väggarna. Det finns också 
tydliga inslag av ljus ovanifrån med en taklampa nära dörren med ett jämnare utspritt ljus ovanifrån 
samt två tända ‘takspottar’ med ett mer koncentrerat ljus ovanifrån. Dock så berör ljussättningen i 
helhet tydligt attributet ojämnt fördelat ljus. 
 
Flynn et al. (1973) genomförde en undersökning med dessa perceptuella attribut som har influerat 
vår studie. De valde att undersöka olika sorters belysningar var för sig men även i olika 
kombinationer, varav deras Ljussättning 4 & 6 var en förening av ljus utav olika karaktär, däribland 
ovanifrån och perifert (se figur 2.15). Utifrån Flynn och hans kollegors Ljussättning 4 föddes 
inspirationen till vår Ljussättning 4 som har likheter med deras, till skillnad från deras Ljussättning 6 
då den innehöll inslag av jämnt ljus ovanifrån kombinerat med rummets mindre storlek som fick 
ljussättningen att tolkas än mer uniformt.  

 
I denna ljussättning finns totalt 15 ljuskällor, vilket är något missvisande då 9 är synliga för kameran 
och är de huvudsakliga ljuskällorna då resterande fungerar som lättningsljus. Dessa är i form av 
Ljussättning 3 och dess perifera ljuskällor och är utplacerade längs med rummets gömda bakre del. 
Det kändes här onödigt att planera för och skapa fler “unika” lamparmaturer som ändå inte skulle 
synas i bild. Istället används de perifera takspottarna i rummets gömda bakre del som ett 
lättningsljus för att höja ljusnivån i rummet något med sitt indirekta ljus. Tanken är att dessa ska 
representera eventuella lamparmaturer som kan finnas i rummets bakre del, bortom åskådarens 
blickfång. Ljussättning 4 är unik i den betydelsen att olika ljuskällor (IES-filer) har valts beroende på 
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armatur. Att dessa befinner sig på “logiska” platser i rummet har även resulterat i att specifika 
områden lysts upp, med ‘olika slags’ ljuskällor i scenen. Vid utplaceringen av rummets möbler 
beaktades även de tillhörande lamparmaturernas placering, så att dessa blev jämnt fördelade i 
rummet. Olika möbelgrupper hade olika lamparmaturer knutna till sig och dessa var tänkta att lysa 
upp närområdet. Vid den bakre väggen fastställdes att ingen armatur skulle förekomma, utan detta 
område skulle främst belysas av två takspotlights med ojämnt fördelat ljus. Dessa takspottar är av 
samma sort som används i Ljussättning 2, det vill säga LuxSpace Accent LED40S930 NB (Philips, 
2019a). Det första förslaget på ljussättning till den bakre väggen var att använda två av de perifera 
lamporna som återfinns i Ljussättning 3. Denna idé ströks senare då det bakre partiet i Ljussättning 4 
och Ljussättning 3 såg näst intill identiska ut och tolkades i helhet som särskilt lika då de perifera 
lamporna blev det centrala blickfånget i bilden på grund av deras säregna utseende och placering i 
kompositionen. Dessutom eftersträvades att denna ljussättning skulle vara en blandning av olika 
perceptuella attribut i likhet med Flynns et al. (1973) Ljussättning 4 & 6 (se figur 2.15). I vår 
ljussättning uppmärksammades då att det fanns väldigt svaga inslag av ljus ovanifrån och därför 
ersattes de perifera takspottarna från Ljussättning 3 mot takspottarna i Ljussättning 2. 

 
Skrivbordslampan, sofflampan, rislampan och bordslampan använder en IES-fil i form av en klassisk 
60-watts LED-lampa från Philips (2019c). Dessa armaturer hade samma typ av infattning, alltså E27, 
och en Philips IES-fil valdes ut som passande för armaturernas “ändamål”. IES-filen i 
skrivbordslampan testades först med en halogenspot men resultatet liknade mer en strålkastare och 
ljuset tonades på ett sätt som inte såg verkligt ut för en sådan slags lampa. En glödlampa är vanligare 
att finna i den slags armaturen än en spot, och byttes därför. Gällande rislampan bredvid fåtöljen 
och bordslampan ovanpå bokhyllan så består de av två lampskärmar som båda har sina egna Sub-
Surface Scattering (SSS) material. Detta innebär att det simulerar effekten som sker när ljus tränger 
igenom en yta och sprider sig på insidan av objektet och ut (Solid Angle, 2018e). Det är i likhet med 
effekten som händer när ett löv hålls upp mot solen som ger den ett annat utseende än när det är 
liggandes på marken. Dessa typer av lampor skapades för att få en variation bland lampsorterna 
samt att bordslampan gav ett tydligt inslag av en sorts perifer ljuskägla. Designen av golvlampan 
bredvid soffan bestod till en början av endast ett lamphuvud, alltså en ljuskälla. Denna var riktad 
mot soffan för att sprida ljus över detta område men det kändes som att det även saknades ljus i 
mitten av rummets bakre del, kring soffbordet. Att introducera nya armaturer önskades inte då det 
redan fanns ett jämnt utspritt antal av dessa, efter inspirationssökande uppkom andra varianter av 
golvlampor med två stycken lamphuvuden. Inspiration togs av denna design till att kunna lysa upp 
mer i området med ännu en ljuskälla, nu riktad mot soffbordet. Taklampan och läslampan till höger i 
bilden använder en IES-fil av en halogenspot med GU10-infattning och en Philips CorePro LED-spot 
valdes ut till dessa (Philips, 2019d). Taklampan testades först med en IES-fil av glödlampesort. Detta 
gav dessvärre ett svårkontrollerat resultat då det eftersträvades att denna typ av lampa skulle ha ett 
“uttonat” ljussken, med en ljus träffpunkt som avtar mjukt på golvet. IES-filen av en glödlampa var 
svår att styra på detta sätt och en halogen testades istället. Resultatet blev vad som eftertraktades 
och gav ett mer visuellt passande utseende för ljussättningen. Då det direkta ljusskenet från denna 
lampa till en början träffade fåtöljen och rislampan flyttades taklampan närmare kameran i scenen, 
vilket bidrog mycket till den visuella ordningen i rummet. Även en lampsladd skapades till 
taklampan, och kontrollerades i samtliga ljussättningar så att den inte blev ett distraherande inslag. 
Hörnan med fåtöljen till höger i bilden lystes till största del upp i denna ljussättning utav rislampan. 
Detta ansågs inte tillräckligt då rislampan har en relativt kort spridning på sitt ljus. Här skapades en 
läslampa som kunde klämmas fast i hyllkanten, vilket ansågs särskilt passande då hörnan skulle 
kunna tänkas som en ‘läshörna’. Olika IES-filer testades varav en halogenspot passade bäst då den 
spred ett jämnt kontrollerat ljus i likhet med taklampan (Philips, 2019d). En glödlampa spred här 
igen alltför jämnt ljus med skarpa kanter vilket inte var åtråvärt för denna del av bilden. 
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Generellt sett så var denna ljussättning den svåraste att arbeta med och som också tog längst tid att 
färdigställa. Det är heller inte så förvånande då den innehåller störst variation av olika ljuskällor som 
alla behöver sin uppmärksamhet för de ska samverka bra med varandra och erhålla rätt ljusstyrka 
etcetera. Något som var en utmaning var att få en tillräckligt hög ljusnivå i rummet, i och med 
rummets relativt stora dimensioner, utan att använda för många lamparamturer än vad som kan 
tyckas “normalt” i ett vardagsrum. Det testades ett flertal kombinationer och olika armaturer som 
vissa skrotades men det resultat blev bäst är vad som syns i Figur 4.16. En annan teknisk aspekt som 
gjorde det svårt och tidskrävande att jobba med Ljussättning 4 var orsakat av så kallade ‘eldflugor’ 
(fireflies). Fenomenet förklaras mer ingående i nästkommande avsnitt men sammanfattningsvis så 
uppstod svårigheter att se tillräckligt detaljerade testrenderingar av arbetet tillräckligt snabbt, under 
arbetets gång. Det löstes tillslut genom att diffuse och specular reflektion inaktiverades på insidan av 
vissa armaturer som ersattes med ett emissive material likt lamporna från föregående ljussättningar. 

4.3.5 Sammanställning av ljussättningarna 

I figur 4.17 nedan syns sammanställningen av samtliga 4 ljussättningar i ett koordinatsystem 
uppdelad utefter dimensionerna jämnt/ojämnt fördelat och perifert/ovanifrån, i likhet med vad som 
gjordes med Flynns et al. (1973) ljussättningar i figur 2.17. Denna uppdelning är baserad på en egen 
bedömning och de riktlinjer vi skapade ljussättningarna utefter. Märk här att L5 i figur 4.17 är den 
ljussättning som är exkluderad från undersökningen. 
 

 

 
Figur 4.17 Ljussättningarna L1-L4 (samt den exkluderade L5) inplacerade i ett koordinatsystem enligt de perceptuella 

attributen jämnt/ojämnt fördelat och perifert/ovanifrån. Samt ljussättningarna och rummet i ett kollage överst.  
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Ljussättning 1 är den som tolkas ha mest jämnt fördelat ljus med sin jämna och mjuka spridning över 
samtliga ytor med otydliga skuggor. Ljussättning 2 är överhängande ojämnt fördelad med de tydliga 
ljuskäglorna och centrala träffpunkterna i rummet samt dess skuggpartier. I jämförelse med 
ljussättningarna 3 och 4 innehåller den dock mest jämnt fördelat ljus, detta då ljuset sprider sig 
jämnare i rummet i helhet till följd av ljuskällornas utplacering, som exempelvis syns med ljusets 
spridning i taket. Både Ljussättning 1 och 2 har tydligt ljus ovanifrån och det är inte mycket som 
skiljer dessa åt i förhållande till attributet ovanifrån. Ljussättning 1 har bredare spridning men 
Ljussättning 2 har samtidigt träffytor längs med väggarna, övergripande så kan Ljussättning 2 tolkas 
något mer ovanifrån i och med dess tydligt synliga ljuskäglor från taket. Ljussättning 3 tolkas som 
mest perifer då ljuset träffas tydligt och starkt mot rummets väggar. Den tolkas även som mest 
ojämnt fördelad av alla ljussättningar då ljusets träffytor är väldigt tydliga med hög ljusstyrka i 
kontrast till rummets mörka partier. Även Ljussättning 4 tolkas som ett mycket ojämnt fördelat ljus 
men något mindre än Ljussättning 2, delvis för inslagen av mjukare ljus. I och med ljusets distribution 
längs med rummets kanter ger det en övervägande känsla av perifert ljus, dock så finns det flertal 
inslag av ljus ovanifrån som får den att luta mer åt attributet ovanifrån än Ljussättning 3. 

4.3.6 Rendering & Kameravinkel 

Renderingsarbetet är viktigt för artefakten i betydelsen att det är vad som producerar det slutgiltiga 
resultatet. Genom rendering så skapas en 2D-bild utifrån 3D-scenen i modelleringsprogrammet med 
fullständig skuggning och ljus vilket annars inte är möjligt att se i arbetsytan. Därav är renderingen 
inte endast viktig för att skapa den slutgiltiga bilden utan även viktigt som ett verktyg under arbetets 
gång för att inte behöva gissa sig fram till en bra ljussättning. Med testrenderingar som har låga 
inställningar så går det att få ett stickprov på hur det slutgiltiga resultatet med högre inställningar 
kommer att se ut. Här är det viktigt ha en bra balans med inställningar och renderingstid för att se 
tillräckligt med detaljer av scenen för att kunna bedöma sitt arbete utan att det för lång tid, så att 
arbetstid inte går till spillo i väntan på en testrendering. I figur 4.18 syns skärmdumpar på några 
viktiga renderingsinställningar för Arnold-renderaren. 
 

 
Figur 4.18 Skärmdump på några av de förinställda renderingsinställningarna i Arnold 

 
I testrenderingarna hölls inställningarna i de flesta fall på de förinställda låga värden med en 
upplösning på 960x540 pixlar för snabba renderingar. Ett undantag är inställningarna för Diffuse Ray 
Depth som var detsamma som i den slutgiltiga renderingen, vilket var 2. Detta definierar hur mycket 
ljuset studsar i scenen och är särskilt viktigt för interiörsscener då det finns många ytor från golv till 
tak. Då ljuset studsar mot ytor i verkligheten är det viktigt att det även gör det i renderingen och har 
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en påtaglig effekt på ljusnivån i helhet för scenen, därför hölls inställningen detsamma som i den 
slutgiltiga renderingen för att få en korrekt återgivning av ljusnivån under arbetets gång. Se Figur 
4.19 för effekten av att höja Diffuse Ray Depth. 

 

 
Figur 4.19 Skärmdump från Arnold tutorialsida gällande renderingsinställningar som visar effekten av Diffuse 

Ray Depth inställningen från värde 0 till 2 (Solid Angle, 2018f). 

 
Generellt så höjdes samtliga inställningar för den slutgiltiga renderingen vilket ökar renderingstiden 
väsentligt. Den slutgiltiga renderingens upplösning var 1920x1080 pixlar och sparad i ett 32bit EXR-
format för ett stort intensitetsomfång som sedan kan genomgå korrigering. Här är det viktigt att 
göra avvägningar så att man inte vårdslöst höjer alla inställningar för mycket som får 
renderingstiden att springa iväg för små förändringar i kvalitén. En fullständig handbok för samtliga 
av Arnolds renderingsinställningar finns tillgänglig under avsnittet Arnold Render Settings i arnold for 
maya user guide 5 på internet (Solid Angle, 2018f), vilket fanns som stöd i arbetet. 

 
Ett tekniskt problem relaterat till rendering var de ‘eldflugor’ (fireflies) som orsakade problem i 
arbetet med främst Ljussättning 4. Eldflugor är en renderingsartefakt, ett typ av brus, som kan 
orsakas av väldigt starka reflektioner mot en yta. Från denna reflektion skickas det ut strålar med 
mycket höga värden som sedan tillsammans med strålar med lägre värden ska bilda de pixlar som 
utgör renderingen av bilden. Beblandning av detta enstaka höga värde med de många låga värdena 
kan resultera i att pixeln blir helt vit, alltså i liknelse med en ‘eldfluga’ (Solid Angle, 2018g). I arbetet 
med denna ljussättning uppstod många av dessa eldflugor som resultat av de ljusarmaturer som 
skapats ur en realistisk utgångspunkt med komplicerade ljuskällor i form av IES-filerna och där 
ljuskällan är placerad inuti exempelvis skrivbordslampans huvud där en ‘hotspot’ (starka 
reflektioner) skapas. Arbetet blev betydligt mer tidskrävande då det inte längre var möjligt att få ett 
stickprov på hur resultatet skulle se ut i den slutgiltiga renderingen genom att göra renderingar med 
låga inställningar. Renderingarna med låga inställningar hade många eldflugor som i sin tur kräver 
mer kraft av renderingen vilket orsakade mycket annat “brus” vilket gjorde det visuellt svårt att 
bedöma ljussättningen. Även om detta skulle kunna gå att lösa i den slutgiltiga renderingen genom 
rå kraft med höga inställning skulle det ta mycket lång tid och dessutom försvårar problemet det 
pågående arbetet. Lösningen fick i slutändan bli att separera objekten och inaktivera diffuse och 
specular reflektion i attributinställningarna för de specifika delarna som orsakade problemet. Då 
detta resulterade i att lamparmaturernas insida inte reflekterade något ljus alls kompenserades det 
genom att ge dessa ett emissive material i stil med vad som gjordes för LED-plattorna och 
takspottarna.   

 
Redan i det tidiga utblockeringsstadiet av artefakten fanns en idé om kameravinkel i scenen, som har 
varierats under arbetets gång men i stora drag behållit samma utgångspunkt. Detta har i sin tur 
underlättat arbetet eftersom det redan från början har varit möjligt att se scenen ur en bestämd 
vinkel så som den kommer presenteras i undersökningen, då det påverkar designval gällande 
exempelvis utplacering av möbler. Kamerans position och designen av rummet skapades ungefär 
samtidigt då olika varianter av bådadera testades för att komma fram till ett bra samspel och 
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komposition. Kompositionen är inte skapad utefter designdirektiv som exempelvis Gyllene snittet 
eller tredjedelsregeln, utan fokus låg på att främst få bilden att kännas naturlig i betydelsen att det 
skulle kunna vara den vy man iakttar rummet från i en verklig labbmiljö genom exempelvis att 
kameran är i huvudhöjd. Tredjedelsregeln och Gyllene snittet är välkända tekniker för att uppnå 
harmoni och lugn i en bild och går ut på att låta viktiga blickfång och riktningar följa dess 
proportioner (Segeholt, 2008:170). I kompositionen har det eftersträvats en balans mellan rummets 
olika områden där de får jämlik plats i bilden, utan att ett specifikt område (exempelvis läshörnan) 
får större blickfång än de andra.  

 
En tanke med placeringen av kameran var att den skulle vara positionerad i en del av rummet som 
hade lägre ljusnivå, i de ljussättningar detta var möjligt. Detta då det finns resultat som visar på att 
testdeltagare föredrar att beskåda ett rum och dess ljus från den plats som är minst påverkad av 
ljuset, alltså mörkast (Flynn et al., 1973:93–94). Då rummets design innefattar en ‘hörna’ som 
skärmar av till dörren placerades kameran naturligt mer åt vänster i rummet för att alla väggar skulle 
vara synliga för kameran. Detta medförde också att möjligheten att se ut ur fönstret begränsades 
ytterligare som ansågs positivt för produktionen och undersökningen.  

 
FOV, field of view (svenska synfält), var ännu en faktor som togs hänsyn till vid design av 
kameravinkel. Synfältet är det område som observeras av synen varav bredden på en människas 
synfält är 180 grader. Att ändra synfältet är en vanlig företeelse vid arbete med digitala kameror, 
exempelvis i datorspel. I datorspel kan synfältet justeras så att känslan av att “vara” i spelet 
förstärks, detta genom att öka bredden något och gå mer åt utseendet av ett fiskögeobjektiv och de 
yttre kanterna i bilden förvrängs något som får spelaren att uppleva att denne ser mer utav 
spelvärlden. I vår scen fanns problem med att få med allt i bilden och tvingade därför kameran att 
placeras långt bak i scenen. I likhet med att det i verkligheten kan vara svårt att fotografera ett rum 
som visar på lika mycket som det mänskliga ögat kan se. Detta antogs kunde lösas med att öka 
synfältsbredden och låta åskådaren se mer av scenen på det sättet. Detta kan liknas vid hur en 
mäklare kan tänkas göra i verkligheten med hjälp av ett vidvinkelobjektiv på en kamera för att få en 
representativ bild av hur ett rum ser ut för köparen. Detta gav dessvärre alltför tydliga 
förvrängningar längs kanterna av bilden och då det finns objekt med vertikala linjer såsom dörren, 
elementet och fönstret. Generellt så blev objekten i bildens ytterkant förvrängda till en nivå som såg 
onaturligt ut i sammanhanget och sänkte miljöns trovärdighet med realism i åtanke. 
Tillvägagångssättet att öka FOV för en 3D-visualisering av ett rum i undersökningssyfte gjordes av 
Murdoch och hans kollegor, där det även konstaterades att det resulterade i vissa felaktigheter men 
att det var en kompromiss som ansågs bäst lämpad (Murdoch et al., 2015:10–11). I deras fall är dock 
rummet inte lika komplext uppbyggt och möblerat och således blev denna felaktighet alltför synlig i 
vår artefakt. Kanske skulle denna lösning passa om åskådarna själva skulle kunna röra kameran för 
att blicka runt i rummet, men då detta var en fast stillbild ger det bara ett onaturligt intryck. 
Problemet med att inte tillräckligt av scenen syntes löstes istället genom att flytta bak kameran, 
vilket gjorde att mer av golv och tak syntes i bild och att kameran kom längre ifrån möblemanget och 
rummets fokuspunkt i helhet. För att kompensera något för detta beskars den färdiga renderingen i 
nedre och övre kant som resulterar i en bredare bild som kan liknas vid en vidvinkelbild. 

4.4 Pilotstudie 

Inför den färdiga webbenkätens publicerande genomfördes en pilotundersökning med syfte att 
upptäcka eventuella brister och missförstånd, utifall detta var fallet kunde en förnyad variant av 
enkäten skapas med innehåll som bättre skulle kunna svara på frågeställningarna. Ett annat syfte var 
att se hur lång tid enkäten tar att genomföra, för att kunna ge en estimering till respondenterna i 
den slutgiltiga undersökningen. Det har legat vikt i att utforma enkäten så den inte blir alltför 
omfattande, som Ejvegård (2017:55) menar kan ha en negativ inverkan på svarsfrekvensen. 
Pilotundersökningen skulle även visa på om frågorna och termerna som valts ut att undersöka skulle 
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vara relevanta och förståeliga. Det var också framförallt viktigt att se om bilderna (ljussättningarna) 
gick att bedöma och om det var tillräcklig skillnad mellan dem. Webbenkäten som användes i 
pilotundersökningen var utformad på samma sätt och på samma plattform som den slutgiltiga 
enkäten var.  

 
Vid val av plattform eftersöktes en hemsida där användaren, enkätskaparen, har möjlighet att 
kontrollera bakgrunden fullt ut så att enkätens bakgrundsfärg kan bestå av en mer neutral grå färg, 
åt det mörkare hållet. Detta var viktigt för undersökningen då bilderna som undersöks lättare träder 
fram och syns tydligare jämfört med en vit eller ljus bakgrund. Speciellt då en respondent kanske vill 
öka ljusstyrkan, och de vita fälten på skärmen runt om bilderna tar över synfältet som kan resultera i 
att bilderna blir svåra att fokusera på. Det låg även stor vikt i att hitta en plattform som återger en 
likertskala på ett lättförståeligt och överskådligt sätt utan att ta för mycket plats i enkäten. En viktig 
möjlighet som också eftersökts är att bilderna och ljussättningarna kan bedömas i slumpmässig 
ordning. Det visade sig i slutändan vara svårt att hitta en plattform som förhåller sig till vår budget 
där alternativet att sidorna visas i slumpmässig ordning finns, därav valdes en plattform utan denna 
funktion. 

 
I pilotundersökningen deltog 6 personer, varav 4 kvinnor och 2 män. Åldersspannet på deltagarna 
var tre individer från åldersgruppen 18–35 och tre individer från åldersgruppen 51–65. Det låga 
antalet deltagare i pilotundersökningen var inte något som lades större vikt på då studien främst var 
till för att se om enkäten var förståelig och genomförbar. Målet för den slutgiltiga studien 
eftersträvades att innefatta minst cirka 100 personer, vilket var ett passande antal för studiens 
ändamål och räcker för att kunna svara på valda frågeställningar. Detta för att undersökningen syftar 
till att undersöka människors generella attityder och åsikter om ämnet och även för att se om det 
dyker upp intressanta mönster och samband i en större mängd data. 

 
Kontakt togs med de sex tänkta deltagarna och informerade om pilotundersökningen och dess syfte, 
vilket gjorde respondenterna förberedda på att “kritisera” undersökningen och att gärna ge 
eventuell återkoppling genom att svara på de öppna och frivilliga frågorna. De öppna frågorna 
inkluderades då synpunkter och kritik eftersöktes för att kunna förbättra enkäten till den ’riktiga’ 
undersökningen, precis som Ejvegård argumenterar för (2017:58). Bland annat genom att utesluta 
eller omformulera irrelevanta eller oförståeliga frågor. Det arrangerades också 
uppföljningsintervjuer via telefon med tre utav deltagarna för att uppmuntra till mer specifik och 
utförlig återkoppling. Intervjuerna var semi-strukturerade och några huvudsakliga frågor som söktes 
svar på var om frågorna kändes förståeliga, om det var tillräcklig skillnad mellan bilderna eller om 
det var svårt att bedöma dem, hur deltagarna kände över ordvalen, hur trovärdigt och realistiskt 
färgtemperaturen och rummet kändes samt vad de tyckte om enkätens design. 

 
Enkätens design uppfattades som övergripande bra och pedagogisk, med undantag för viss 
blandning mellan engelska och svenska som rör vissa knappar i enkäten såsom “next” eller “skip”. 
Dessa gick tyvärr inte att ändra i enkätprogrammet, så de fick förbli oförändrade. Samtliga frågor i 
enkäten kändes förståeliga för respondenterna så ingen omformulering krävdes. En annan aspekt 
som ansågs viktig att informera om var om och hur skillnaden mellan bilderna uppfattades och hur 
det kändes att göra bedömningarna. Deltagarna uttryckte att det var “lagom” skillnad mellan 
bilderna för att bedömas, alltså att skillnaderna varken var för små eller för uppenbara. Det var även 
viktigt att rummet och ljussättningarna uppfattades som tillräckligt trovärdiga för att kunna vara 
applicerbara i verkligheten vilket de gjorde utan att kännas för “datagjorda”. Detta sammanfattar 
den generella återkopplingen från de öppna och frivilliga frågorna samt svaren på de planerade 
intervjufrågorna. Genom enkätverktyget uppmärksammades att den genomsnittliga tiden för att 
slutföra enkäten var cirka 12 minuter. Deltagarna själva upplevde att det gick snabbare att 
genomföra enkäten än vad det egentligen gjorde där fem av sex uppskattade det till fem minuter 
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medan en av sex uppskattade det till 10 minuter. Dessa data togs med till beskrivningen av den 
slutgiltiga enkäten där det beskrevs att enkäten tar 5–10 minuter att genomföra. Baserat på 
återkopplingen från respondenterna gjordes några specifika ändringar i enkäten. Ett särskilt ordval i 
bedömningsskalorna gällande atmosfärsuppfattning ändrades, vilket var ordet ansträngande. Detta 
upplevdes inte riktigt passa in med de andra orden och efter viss förklaring av undersökningens syfte 
framgick det i intervjuerna att ordvalet kändes mer applicerbart på specifikt ljus och ljussättningarna 
än de andra orden. Av den anledningen ändrades ordet ansträngande till obehagligt, vilket också 
finns med som term i Vogels (2008) mätinstrument, som utöver detta även medförde en tydligare 
motpol till ordet tryggt. Det kom även ett förslag på en ny fråga i enkäten från en av deltagarna som 
löd “Vilket rum skulle du helst vilja vara i?” som gav inspiration till att utforma en ny fråga vilket var 
“Vilket rum tycker du passar bäst för …..?”. Frågan delades upp i tre kategorier vilka var jobb, 
avslappning och socialt umgänge. Detta går att koppla till de olika atmosfärskategorierna i Vogels 
mätinstrument och diskussioner gällande exempelvis ljusförhållanden kopplat till prestation och 
arbetsförmåga (Vogels, 2008; Goodman, 2009; Knez, 1995, 2001; Wang & Boubekri, 2011; 
Adamsson, Laike & Morita, 2018). Så det finns en relevans och intresse i att se vad deltagarna själva 
svarar medvetet på denna fråga i slutet av enkäten, efter bildernas bedömning. Avslutningsvis kan 
det nämnas att svaren från de öppna och frivilliga frågorna ansågs intressant att ta del av och 
kvarstod i den slutgiltiga, riktiga, enkäten med undantag för frågan rörande tidsuppskattning vars 
data inte längre var relevant. 
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5    Utvärdering 

Detta kapitel rör studiens undersökningsmetod och dess resultat. Kapitlet inleds med en 
presentation och förklaring till hur enkäten är utformad till följt av de resultat som samlats in. 
Resultaten presenteras och redogörs sedan grundligt för och visualiseras med hjälp av tabeller och 
diagram. Därefter följer en analys kring enkäten och dess resultat som tolkas och evalueras för att 
slutligen resultera i de slutsatser som kan dras. 

5.1 Enkätens utformning 

Enkätens utformning började med att välja vilket företag och plattform den skulle skapas genom. Ett 
alternativ som skulle passa eftersöktes noggrant och ett antal övervägdes. Tyvärr befann sig många 
utav alternativen utanför den begränsade budgeten och det var även dessa som hade just de 
funktionerna som eftersträvades att ha med i enkäten. En av de viktigaste funktionerna som 
eftersöktes var möjligheten till slumpmässig ordning på sidor och sektioner där bilderna samt 
bedömningsskalorna visades. Detta för att undvika att mönster eller samband i resultatet inte är 
orsakade av samma sekventiella ordning på bilderna när de bedöms. Enkätföretag som exempelvis 
SurveyMonkey (SVMK Inc., 2019) hade tillgång till denna funktion men då var kostnaden för hög och 
för att erhålla studentrabatter krävdes en bunden prenumeration på ett år. Ett alternativ utan denna 
funktion fick istället väljas. Gratisalternativet Google Formulär (Google LLC, 2019) kunde varit 
aktuellt men tjänsten gav inte total kontroll över bakgrundsfärgen i enkäten och inte heller möjlighet 
till en tillräckligt överskådlig eller ingående presentation samt exporteringsalternativ av data som 
önskades. Den valda plattformen blev istället SurveySparrow (SurveySparrow Inc., 2019) som hade 
dessa alternativ och fler inbyggda hjälpmedel för att kunna filtrera och sortera resultaten när data 
skulle sammanställas. Priset var även mycket överkomligt och företaget hade god kundservice 
tillgängligt för användarna. Några nackdelar med plattformen (bortsett från det faktum att 
slumpmässig ordning på enkätens sektioner inte fanns tillgängligt) var dock storleken på bilder och 
utformningen av enkäten i mobilformat. Bilderna blev automatiskt nerskalade men presenterades 
ändå i en godtagbar storlek, även om de önskades vara större. Å andra sidan möjliggjorde det att alla 
sju bedömningsskalor kunde visas tillsammans med bilden utan att respondenten behöver skrolla 
upp, vilket ansågs positivt och underlättande för bedömningen. I mobilformaten visas dock 
bedömningsskalorna en i taget som eventuellt kan få enkäten att upplevas krångligare och längre 
vilket kan få respondenterna att tröttna. Det är en av anledningarna att respondenterna uppmanas 
att inte svara på mobilen innan enkäten startar. 

 
Enkätens första sida bestod av en välkomsttext och en presentation av undersökningen samt ett tack 
till de som vill medverka. En förklaring och instruktioner om hur enkäten skulle gå till presenterades 
här för att ge deltagarna en aning om vad som förväntas från deras sida. Även en förklaring att 
deltagarna har möjlighet att avsluta enkäten när de helst behagar och att deltagandet i 
undersökningen är helt anonymt. Här uppmanades och belystes också vikten av att genomföra 
enkäten på en större skärm än mobiltelefonens. De fyra bilderna av ljussättningarna fanns i ett 
nerskalat format på den nedre delen av sidan för att redan etablera för deltagarna vad de förväntas 
bedöma. Här förbereds även deltagarna att det inte är vitt skilda miljöer som undersöks, alltså att 
det inte är stora skillnader mellan bilderna. I enkäten eftersträvades en bra balans mellan att texten 
inte skulle vara för komplex eller för simpelt utformad. 

 
På den andra sidan i enkäten presenterades de första frågorna (se figur 5.1). Här fick deltagarna fylla 
i vilket kön de har med alternativen man, kvinna eller inget svar. Sedan fick de svara på vilken 
åldersgrupp de tillhör mellan 18–35, 36–50, 51–65, 66–80 eller 80+. Efter detta fanns två utdrag ur 
Ishihara-testet, det vill säga ett test för att se om en person visar tecken på färgblindhet (Zamitto, 
2005:2). Detta test är i form av en bild med små olikfärgade prickar i en fylld cirkelformation, vilket 
vissa prickar består utav särskilda färger som bildar en siffra/tal i den fyllda cirkeln. En färgblind 
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person eller en person som har nedsatt färgseende har svårigheter att se dessa siffror/tal. Trots att 
undersökningen inte fokuserar på färgperception inkluderades detta inslag i enkäten då det finns 
små skillnader i färg på samtliga objekt samt en färgtemperatur på ljuset i bilderna. Färgblindhet 
skulle kunna vara en faktor som påverkar respondentens svar då exempelvis personer med 
färgblindhet kanske inte har samma förutsättningar att uppfatta den valda färgtemperaturen som 
personer utan färgblindhet har. Efter denna fråga fick deltagarna fylla i vilken slags enhet de 
genomförde enkäten på mellan mobiltelefon, surfplatta eller dator.  

 

 
Figur 5.1 Sidan med de första frågorna i webbenkäten 

 
Efter välkomstsidan och den första sidan med enklare frågor följde fyra sidor efter varandra som var 
identiska bortsett från bilderna som bedöms (se figur 5.2). Samma frågor presenterades på varje 
sida och de var även i samma ordning. Bilden på ljussättningen var placerad högst upp på sidan i så 
stort format som plattformen tillät. Under bilden löd frågan “Hur applicerbara tycker du följande ord 
är till rummet?” till följt av en matris med sju likertskalor. Varje likertskala hade sju punkter från 1 - 
Inte alls applicerbart till 7 - Mycket applicerbart, med siffrorna 2, 3, 4, 5 och 6 emellan. En 
atmosfärsterm var kopplad till varje skala. Detta tillvägagångssätt var inspirerat av det 
mätinstrument Vogels (2008) utvecklat i sin studie som även tagits vidare och använts i andra studier 
rörande ljus och atmosfärsuppfattning (Stokkermans et al., 2017, 2018; Custers et al., 2010; Kuijsters 
et al., 2012). De sju orden, eller atmosfärstermerna, valdes ut och översattes till en passande svensk 
motsvarighet från de ord som Vogels tog fram, med hjälp av undersökningar hon utfört med 
holländska deltagare. Två ord valdes från varje atmosfärskategori (se tidigare i texten s. 10 under 
avsnitt 2.2.1 Ljusets inverkan på uppfattning av atmosfär) med undantag för kategorin Avskildhet 
där ett ord valdes ut. Dessa ord var tryggt/mysigt (Mysighet), uppiggande/engagerande (Livlighet), 
obehagligt/spänt (Spändhet) och formellt (Avskildhet). Artefaktens utformning och rummets kontext 
(vardagsrum, hemmiljö) togs hänsyn till när orden översattes så ordvalen inte skulle kännas för 
opassande eller avvikande för att kunna bedöma rummet. Exempelvis valdes inte ord såsom hotfull 
(threatening) som anses mycket relevant för kategorin Spändhet (Vogels, 2008). Detta med 
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anledningen att det skulle kunna upplevas opassande med en så pass starkt laddad “farlig” 
beskrivning av ett rum som ändå faller inom kategorin i vardagsrum och hemmiljö, vilket troligtvis 
förknippas med något mer säkert och tryggt. Här valdes exempelvis ordet obehagligt istället som ett 
ord vilket kan uppfattas mildare och mer passande än hotfullt, fast fortfarande inom samma 
kategori.  

 

 
Figur 5.2 Exempel på sidorna med bilder och bedömningsskalor gällande atmosfär och rymlighet i 

webbenkäten 

 
Uppfattningen av rymlighet bedömdes även med sjupunkts bedömningsskala med en skala från 
rymligt till trångt och frågan löd “Hur stort uppfattar du rummet?”. Då slumpmässig ordning av 
sidorna inte var möjlig behövdes en bestämd ordning för bilderna fastställas, där valet av den första 
bilden som visas ansågs viktigast. Ljussättning 4 var den ljussättning som valdes att presenteras och 
bedömas först då denna kan anses mer unik i jämförelse med de andra men främst för att den även 
utnyttjar de tydligt synliga armaturerna i rummet såsom skrivbordslampan, golvlampan och så 
vidare. Takarmaturerna som exempelvis spottarna är desto mindre tydliga och ansågs inte sticka ut 
lika mycket ifall de var släckta. Om alla de tydligt synliga armaturerna skulle vara släckta och 
exempelvis alla takspottar skulle vara tända skulle det möjligtvis kunna störa den första 
bedömningen av rummet. Möjligtvis kan man ifrågasätta varför det finns så många outnyttjade 
ljuskällor i rummet. Efter Ljussättning 4 bedömdes resterande ljussättningar i följden Ljussättning 2, 
Ljussättning 1 och Ljussättning 3. Efter varje bild som bedömdes fick även respondenterna välja om 
de ville svara på en frivillig och öppen fråga gällande egna ord som kan beskriva atmosfären i 
rummet som löd “Finns det något annat ord som du tycker beskriver atmosfären i rummet?”. 
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Efter de fyra sidorna med bedömningsskalor för de enskilda ljussättningarna presenterades alla 
ljussättningar tillsammans i ett kollage med frågan “Vilket rum tycker du passar bäst för …..?” varav 
tre likertskalor i en matris fanns under (se figur 5.3). De tre likertskalorna beskrevs med ett ord 
vardera som skulle kunna vara en syssla eller aktivitet som passar för rummet. Dessa var jobb, 
avslappning och socialt umgänge och deltagarna fick här välja ut en av ljussättningarna som passar 
för sysslan eller svara under alternativet inget av rummen/osäker utifall de var osäkra då frågan inte 
var frivillig.  

 

 
Figur 5.3 Frågan “Vilket rum tycker du passar bäst för …..?” och dess utformning i webbenkäten 

 
Vi lät deltagarna svara på frågan Är du särskilt intresserad av heminredning? och placera ut en punkt 
på en skala mellan 1–5 där 1 motsvarade Inte alls och 5 Mycket. Detta för att se om det skulle dyka 
upp något intressant samband mellan respondenternas svar och deras (egna uppfattning av) 
heminredningsintresse. Den sista sidan i enkäten bestod utav ett tackmeddelande till följt av två 
frivilliga och öppna frågor. Där hade deltagarna utrymme att ge återkoppling i form av att svara på 
frågan Om du har några övriga synpunkter på enkäten och dess innehåll, svara gärna här! samt en 
fråga där de fick fylla i om de tyckte något kunde förbättras i enkäten. Här var ett bra tillfälle att 
upptäcka potentiella missförstånd eller felmarginaler som kan påverka respondenters svar, men 
också ett tillfälle att samla in generell kvalitativa data att analysera. 

 
Plattformen SurveySparrow tillhandahöll många alternativa sätt att sprida den vidare. Det fanns 
bland annat möjlighet att bädda in enkäten i e-postmeddelanden eller SMS, skapa en URL eller dela 
vidare den direkt till olika slags sociala medier. Alla dessa alternativ med en personifierad inbäddning 
för att kunna ge en snabb och tilltalande vy över enkäten för potentiella deltagare i form av en 
miniatyrbild (tumnagel). Det kunde skapas flera delningar med unika URL-koder, vilket utnyttjades 
för att kunna få en överblick av hur många deltagare som svarade från de olika delningarna vi skickat 
ut.  

5.2 Presentation av resultat 

I detta kapitel kommer den insamlade data och resultaten sammanställas och redogöras för. Till en 
början presenteras den allmänna information som samlades från respondenterna såsom deras ålder 
och liknande, för att sedan gå vidare till resultat och frågorna direkt relaterade till artefakten. 
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Resultat från deltagarnas atmosfärsuppfattning presenteras i den ordning ljussättningarna 
bedömdes i enkäten. Där redogörs staplarna och typvärdet för varje term, för att sedan föra ihop de 
termer som tillhör samma kategori och redogöra för de fyra kategoriernas typvärde för varje 
ljussättning. I de flesta fall där procentenheterna innefattar decimaler har dessa avrundats till heltal. 
Observera att ljussättningarna hädanefter tidvis benämns som förkortningarna ”L1”, ”L2”, ”L3” samt 
”L4”. Samtliga resultat i form av tabeller och diagram går att se i Bilaga E. Kapitlet avslutas med en 
sammanställning av de kvalitativa resultaten som uppkommit, för samtliga individuella svar på de 
öppna frågorna se Bilaga F. 

5.2.1 Generella resultat & Urval 

Enkäten delades först ut offentligt på Facebook (Facebook Inc., 2019) från en personlig profil vars 
‘vänner’ svarade och där vissa även delade den vidare, då detta hade uppmanats till i texten för att 
få större spridning. Den delades även i specifika Facebook-grupper som var DSU - 
Dataspelsutveckling Skövde, Studenter vid Högskolan i Skövde och två grupper vars medlemmar 
endast bestod av besläktade till en av undersökarna. Enkäten skickades också ut inbäddad i ett e-
brev som skickades till ett antal personer som inte är medlemmar i Facebook. Då ett större antal 
deltagare eftersöktes, övervägdes även andra tillvägagångssätt för att bringa in ytterligare svar. Här 
uppstod idén att dela enkäten i forum, och forumet Familjeliv (Modern Women Media AB, 2019) och 
Reddit (reddit Inc., 2019) valdes ut där den slutligen lades upp. Dessa två forum kan tänkas besökas i 
stora drag av olika målgrupper och valdes med en tanke att de kan verka litet polariserade gentemot 
varandra. Reddit som är ett forum där det kan tänkas att framförallt många män från ungdomar till 
medelålders kan återfinnas, och Familjeliv där det kan tänkas att framförallt kvinnor från ungdomar 
till medelålders kan återfinnas. Detta återspeglades sedan i form av att 88% av respondenterna från 
Familjeliv var kvinnor och 69% av respondenterna från Reddit var män. Sammantaget eftersträvades 
en bred spridning på enkäten med dessa utskick, där den eventuellt kunde nå ut till flera olika 
grupper i samhället. Det är dock till viss mån ett bekvämlighetsurval då den delats på Facebook till 
personer som befinner sig nära till hands och som möjligtvis har någon sorts koppling till 
undersökarna. Det gäller dock inte för forumen där deltagarna är okända och som undersökarna 
saknar koppling till, som dessutom står för 43% av respondenterna, alltså 51 personer (där 
Facebook-delningarna och mejlutskicken då står för 57% av respondenterna, alltså 69 personer). 
 

 
Figur 5.4 Cirkeldiagram som visar fördelningen mellan kön, ålder och enhet enkäten utförs på 

 
Det totala antalet respondenter i enkäten blev 120 stycken. Vid det första utskicket tydliggjordes det 
att enkäten föredras att svaras på via en dator då den inte var utformad för mobilskärm, men ganska 
snart efter utskicket märktes det att ett större antal av de första respondenterna ändå svarade på 
enkäten från en mobiltelefon. Av den anledningen korrigerades snabbt utskickstexten och 
välkomsttexten i enkäten för att förtydliga denna uppmaning än mer, bland annat underströks 
meningen relevant för detta i välkomsttexten. I slutändan svarade 60% (72 personer) av 
respondenterna med dator, 31% (37 personer) med mobiltelefon och 9% (11 personer) med 
surfplatta som syns till höger i figur 5.4. Enkäten fick 268 besök varav 120 genomförde den, vilket i 
statistiken gör att antalet slutföranden låg på cirka 45%. Avhoppen kan bero på folk som helt enkelt 
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tröttnade och inte ville avsluta enkäten, men kan också bero på folk som avbrutit för att avsluta 
senare eller för att byta enhet då de läst uppmaningen angående datorskärm i välkomsttexten. Den 
genomsnittliga tiden det tog att avsluta enkäten var cirka fem och en halv minut, där 
mobilanvändarna var snabbare att avsluta (cirka 4 minuter) jämfört med dator- och 
surfplatteanvändarna (cirka 6 och en halv minut).  

 
Av de 120 respondenterna var 53% kvinnor (64 personer) och 44% män (53 personer) och 3% (3 
personer) hade valt alternativet “inget svar”. Åldersfördelningen hos respondenterna var desto mer 
ojämn med majoriteten inom åldersspannet 18–35 år med 64% (77 personer). 18% (21 personer) av 
respondenterna befann sig i åldersspannet 36–50 år, 15% (18 personer) i 51–65 år, 3% (3 personer) i 
66–80 år och slutligen 1 respondent vars ålder var 80+ år. Gällande färgblindhetstestet var det 
endast 3 respondenter utav 120 som visade tecken på någon avvikelse, där två hade svarat 5713 och 
en 5716 istället för det korrekta svaret 5715. Se Figur 5.4 för överskådlig bild över resultaten 
gällande generell information om respondenterna. 

 
Resultatet från frågan gällande intresse av heminredning gav ingen tydlig indelning respondenterna 
sinsemellan där de flesta, 33%, höll sig till mitten och svarade 3 medan 28% svarade 4, 17% svarade 
5, 13% svarade 2 och till sist 9% svarade 1 (se figur 5.5). 

 

 
Figur 5.5 Resultat gällande intresse av heminredning 

 

5.2.2 Atmosfärsuppfattning 

Den första ljussättningen som bedömdes i enkäten var Ljussättning 4. Något som återkommer i 
resultaten för de olika ljussättningarna är att många av termernas staplar är relativt spridda och det 
är inte alltid någon tydlig majoritet som går att urskilja. Ljussättning 4 fick högst typvärde av alla 
ljussättningar för ordet Tryggt med bedömningen 6, och delar högst typvärde med Ljussättning 3 
inom kategorin Mysighet som också hade typvärdet 6. Ljussättning 4 hade även lägst typvärde för 
formellt med bedömningen 2 men som dock var mycket svagt. Alla ljussättningar har fått typvärde 1 
inom kategorin Spändhet men där Ljussättning 4 var tydligast med en modalprocent på 43%. 
Modalprocenten är typvärdet uttryckt i procent och kan vara av intresse för att se hur många 
respondenter som svarat på ett annat sätt, ju större andel svar som motsvarar typvärdet, desto mer 
koncentrerad är fördelningen (Eliasson, 2010). 
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Figur 5.6 Resultatet för atmosfärsuppfattning för Ljussättning 4 när de sju olika atmosfärstermerna bedömdes, 

inplacerade i ett stapeldiagram med ljussättningen och rummet till höger. 

 
För ordet tryggt blev typvärdet 6 med en modalprocent på 25% (30 personer). Det är ingen tydlig 
majoritet men som syns i staplarna (se Figur 5.6) så sluttar svaren tydligt åt det mer applicerbara 
hållet med en stor mängd på bedömningen 5 och 6. Mysigt fick typvärdet 5 med en modalprocent 
på 23% (27 personer), observera att bedömningen 6 fick nästintill samma mängd svar. Noterbart är 
även att stapel 2 har en tydlig andel av svaren. Uppiggande fick ett typvärde på 3 med modalprocent 
27% (32 personer) där staplarna lutar åt det mindre applicerbara hållet. Engagerande fick också ett 
typvärde på 3 med modalprocent 28% (33 personer) med liknande fördelning som för ordet 
uppiggande. Spänt fick ett tydligt typvärde på extremvärdet 1 med modalprocent 36% (43 personer), 
detsamma gäller för obehagligt med det mycket tydliga typvärdet 1 med modalprocent 49% (59 
personer). Formellt hade en desto otydligare uppdelning där typvärdet landar på 2 (modalprocent 
20%, 24 personer) men även med stor andel svar utspridda relativt jämnt i andra bedömningsskalor, 
däribland 4 med 23 respondenter. 

 
Vid beräkning av kategoriernas typvärde ger det resultatet att Mysighet har 6 (modalprocent 23%), 
Livlighet har 3 (modalprocent 27%), Spändhet har 1 (modalprocent 43%) och Avskildhet 2 
(modalprocent 20%). Se nedan för uppställning av kategoriernas typvärde med tillhörande termers 
typvärde inom parentes. Se även Tabell 1 för fullständiga resultat, termerna för sig. 

 
L4: Q05 - Ljussättning 4 
Mysighet=6 23% (Tryggt=6, Mysigt=5) 
Livlighet=3 27% (Uppiggande=3, Engagerande=3) 
Spändhet=1 43% (Spänt=1, Obehagligt=1) 
Avskildhet=2 20% (Formellt=2)  

 

 
Tabell 1. Fullständig fördelning av respondenternas svar gällande bedömning av atmosfär med 

atmosfärstermerna för Ljussättning 4 
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Den andra ljussättningen som bedömdes var Ljussättning 2. Typvärdet för kategorin Mysighet var 5 
men där mysigt var lägre än tryggt med typvärde 4, och termen spänt fick det högsta typvärdet på 2 
tillsammans med Ljussättning 1. Både Ljussättning 2 och 3 har båda fått högst typvärde för termen 
engagerande med bedömningen 4 varpå Ljussättning 2 hade högst modalprocent (31%). Dock så har 
Ljussättning 2 typvärdet 3 gällande kategorin Livlighet, I jämförelse med Ljussättning 3 som har 
typvärdet 4.  

 

 
Figur 5.7 Resultatet för atmosfärsuppfattning för Ljussättning 2 när de sju olika atmosfärstermerna bedömdes, 

inplacerade i ett stapeldiagram med ljussättningen och rummet till höger. 

 
För ordet tryggt blev typvärdet tydligt 5 med en modalprocent på 30% (36 personer), med de flesta 
av svaren åt det applicerbara hållet. Mysigt fick typvärdet 4 med en modalprocent på 28% (34 
personer), detta är en av två tydliga majoritetsstaplar där den andra är 5. Uppiggande fick ett 
mycket tydligt typvärde på 3 med en modalprocent på 36% (43 personer). Engagerande fick ett 
typvärde på 4 med modalprocent på 31% (37 personer), observera att bedömningen 3 fick nästintill 
samma mängd svar. Spänt fick ett typvärde på 2 med modalprocent 31% (37 personer), det lutar 
tydligt åt det mindre applicerbara hållet där bedömning 1 också har en hög andel svar. Obehagligt 
fick ett tydligt typvärde med extremvärdet 1 med modalprocent 46% (55 personer). Formellt har en 
ganska jämn fördelning men svaren håller sig mot mitten med ett typvärde på 4 med modalprocent 
23% (28 personer), med en smärre majoritet åt det mindre applicerbara hållet. 
 
Vid beräkning av kategoriernas typvärde ger det resultatet att Mysighet har 5 (modalprocent 28%), 
Livlighet har 3 (modalprocent 33%), Spändhet har 1 (modalprocent 37%) och Avskildhet 4 
(modalprocent 23%). Se nedan för uppställning av kategoriernas typvärde med tillhörande termers 
typvärde inom parentes. Se även Tabell 2 för fullständiga resultat, termerna för sig. 

 
L2: Q08 - Ljussättning 2 
Mysighet=5 28% (Tryggt=5, Mysigt=4) 
Livlighet=3 33% (Uppiggande=3, Engagerande=4) 
Spändhet=1 37% (Spänt=2, Obehagligt=1) 
Avskildhet=4 23% (Formellt=4)  

 
Tabell 2. Fullständig fördelning av respondenternas svar gällande bedömning av atmosfär med 

atmosfärstermerna för Ljussättning 2 
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Den tredje ljussättningen som bedömdes i enkäten var Ljussättning 1. Typvärdet för kategorin 
Mysighet var tydligt lägst för denna ljussättning med värdet 3. Tryggt hade dock ett högt typvärde 
på 5 men det är värt att nämna att de lägre bedömningarna också hade flertal svar, och mysigt fick 
mycket lägre typvärde än de andra ljussättningarna med bedömningen 2. Spänt ökade även här med 
typvärdet 2 där det även fanns flest svar åt höger, det applicerbara hållet, i jämförelse med de andra 
ljussättningarna. Formellt fick det högsta typvärdet (med 5) av alla ljussättningar, där det även fanns 
flest svar åt det applicerbara hållet.  

 

   
Figur 5.8 Resultatet för atmosfärsuppfattning för Ljussättning 1 när de sju olika atmosfärstermerna bedömdes, 

inplacerade i ett stapeldiagram med ljussättningen och rummet till höger. 

 
För ordet tryggt blev typvärdet 5 med en modalprocent på 30% (36 personer). Typvärdet har en 
relativt tydlig majoritet på 5 men vi kan även se att de lägre bedömningsvärdena så som 3 har en 
väsentlig del av svaren. Mysigt fick ett typvärde på 2 med modalprocent 35% (42 personer) där även 
bedömning 3 fick en liknande mängd svar. Tillsammans med bedömning 3 (och till viss del 1) 
bedömer majoriteten tydligt mysigt som mindre applicerbart. Uppiggande fick ett typvärde på 3 
med modalprocent på 31% (37 personer). Typvärdet 3 är tydligt men observera att många av svaren 
även ligger åt det applicerbara hållet. Engagerande har också typvärdet 3 men med en 
modalprocent på 29% (35 personer), men har betydligt fler svar åt det mindre applicerbara hållet än 
uppiggande. Spänt fick ett typvärde på 2 med modalprocent 23% (27 personer). Svaren för spänt var 
relativt utspridda men har en lutning åt det mindre applicerbara hållet. Obehagligt hade ett 
typvärde på 1 med modalprocent 35% (42 personer) med en tydlig lutning åt höger, det mindre 
applicerbara hållet. Formellt har ett typvärde på 5 med modalprocent på 25% (30 personer). 
Sammanlagt ligger ett större antal röster åt det mer applicerbara hållet för denna term. 

 
Vid beräkning av kategoriernas typvärde ger det resultatet att Mysighet har 3 (modalprocent 27%), 
Livlighet har 3 (modalprocent 30%), Spändhet har 1 (modalprocent 28%) och Avskildhet 5 
(modalprocent 25%). Se nedan för uppställning av kategoriernas typvärde med tillhörande termers 
typvärde inom parentes. Se även Tabell 3 för fullständiga resultat, termerna för sig. 

 
L1: Q11 - Ljussättning 1 
Mysighet=3 27% (Tryggt=5, Mysigt=2) 
Livlighet=3 30% (Uppiggande=3, Engagerande=3) 
Spändhet=1 28% (Spänt=2, Obehagligt=1) 
Avskildhet=5 25% (formellt=5)  
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Tabell 3. Fullständig fördelning av respondenternas svar gällande bedömning av atmosfär med 

atmosfärstermerna för Ljussättning 1 

 
Den fjärde och sista ljussättningen som bedömdes var Ljussättning 3. Ljussättning 3 fick högst 
typvärde av alla ljussättningar för ordet mysigt med bedömningen 6, och delar högst typvärde med 
Ljussättning 4 inom kategorin Mysighet som också hade typvärdet 6.  Ljussättningen hade även 
högst typvärde av ljussättningarna inom kategorin Livlighet med värdet 4. Ljussättning 3 hade inte 
lägst typvärde för formellt med värdet 3 men i helhet så bedöms denna ljussättning med flest svar åt 
det mindre applicerbara hållet. 
 

 
Figur 5.9 Resultatet för atmosfärsuppfattning för Ljussättning 3 när de sju olika atmosfärstermerna bedömdes, 

inplacerade i ett stapeldiagram med ljussättningen och rummet till höger. 

 
För ordet tryggt blev typvärde 5 med en modalprocent på 26% (31 personer). Bortsett från 
majoriteten på 5 så är svaren relativt jämnt utspridda åt båda hållen men i helhet befinner sig 
majoriteten åt det applicerbara hållet. Mysigt fick typvärdet 6 med modalprocenten 28% (34 
personer), svaren befinner sig tydligt åt det applicerbara hållet men observera att även 
bedömningen 4, mellanalternativet, har ett stort antal svar. Uppiggande fick ett tydligt typvärde på 4 
med en modalprocent på 33% (40 personer), men där staplarna tydligt går åt det mindre 
applicerbara hållet. Engagerande fick också ett typvärde på 4 med modalprocent på 23% (28 
personer), men svaren var utspridda och bedömningen 3 fick nästintill samma mängd svar. Spänt 
fick ett tydligt typvärde med extremvärdet 1 med modalprocent 37% (44 personer), detsamma gäller 
för obehagligt med det mycket tydliga typvärdet 1 med en modalprocent på 44% (53 personer). 
Formellt fick ett typvärde på 3 med modalprocent 25% (30 personer), det är ingen uppenbar 
majoritet men svaren ligger sammanlagt tydligt åt det mindre applicerbara hållet.  

 
Vid beräkning av kategoriernas typvärde ger det resultatet att Mysighet har 6 (modalprocent 25%), 
Livlighet har 4 (modalprocent 28%), Spändhet har 1 (modalprocent 40%) och Avskildhet 3 
(modalprocent 25%). Se nedan för uppställning av kategoriernas typvärde med tillhörande termers 
typvärde inom parentes. Se även Tabell 4 för fullständiga resultat, termerna för sig. 
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L3: Q14 - Ljussättning 3 
Mysighet=6 25% (Tryggt=5, Mysigt=6) 
Livlighet=4 28% (Uppiggande=4, Engagerande=4) 
Spändhet=1 40% (Spänt=1, Obehagligt=1) 
Avskildhet=3 25% (formellt=3)  

 
Tabell 4. Fullständig fördelning av respondenternas svar gällande bedömning av atmosfär med 

atmosfärstermerna för Ljussättning 3 

5.2.3 Uppfattning av Rymlighet 

Rymligheten bedömdes för varje ljussättning på en skala mellan trångt till rymligt med siffrorna 1–7. 
Något som återkommer i resultaten för de olika ljussättningarna är att det är inte alltid går att 
urskilja någon tydlig skillnad mellan ljussättningarna. Ljussättning 1–3 har ett typvärde på 5 och 
Ljussättning 4 är den enda som skiljer sig åt med typvärdet 6. Det var alltså Ljussättning 4 som 
uppfattades som mest rymligt men med en relativt svag majoritet med modalprocent på 36% (43 
personer). Något tydligare skillnader mellan de olika ljussättningarna går att se med hjälp av 
staplarna i figur 5.10. Ljussättning 1 har modalprocent på 37% för typvärdet 5, med jämn spridning 
för de närliggande värdena 4 och 6 med 23% vardera. Ljussättning 2 har modalprocent på 40% för 
typvärdet 5 med en svag lutning åt det rymligare hållet med 28% på värdet 6. Ljussättning 3 har 
modalprocent på 33% för typvärdet 5 men värdet 6 är närliggande med 30%. Ljussättning 4 har den 
tydligaste lutningen åt det rymligare hållet med 33% för värdet 5, 36% för typvärdet 6 och 18% för 
värdet 7. 

 
Det är marginella skillnader mellan bedömningarna men resultatet tycks tyda på att rummet i helhet 
uppfattas som värdet 5 för rymlighet medan Ljussättning 4 ökar uppfattningen av rymlighet med 
flest svar över detta värde. Ljussättning 1 tycks uppfattas minst rymlig med lägst antal svar över 
värdet 5.  

 

 
Figur 5.10 Stapeldiagram som visar hur rymligt rummet uppfattas i de olika bilderna 
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5.2.4 Användningsområden 

När respondenterna tillfrågades om rummens (ljussättningarnas) användningsområden visade det 
på relativt tydliga resultat (se Figur 5.11). Angående syftet jobb så var det en mycket tydlig majoritet 
som valde A vilket är Ljussättning 1, med hela 78% av svaren alltså 94 personer. Svarsalternativ D, 
Ljussättning 4, ansågs minst lämpad för jobb med endast 3% av svaren. Rummet med Ljussättning 4 
var dock den som ansågs tydligt bäst lämpad för avslappning med 53% (63 personer) som valt 
svarsalternativet D. Ljussättning 1, alternativ A, ansågs minst lämpad för avslappning. Alltså var 
resultatet för avslappning i stora drag motsatsen till resultatet för jobb. För socialt umgänge var 
majoriteten inte lika tydlig men flest av respondenterna, 33% (40 personer), ansåg svarsalternativ C 
(Ljussättning 3) var mest lämpad. En stor andel av de resterande svaren var uppdelade nästintill 
jämnt mellan svarsalternativ B (Ljussättning 2) och D (Ljussättning 4) på 27% respektive 28%. 
 

 
Figur 5.11 Stapeldiagram som visar vilket rum respondenterna tyckte passade bäst för ändamålen jobb, 

avslappning och socialt umgänge. 

5.2.5 Öppna svar & Kvalitativa data 

Rummet med Ljussättning 4 var den som fick flest svar på den öppna frågan Finns det något annat 
ord som du tycker beskriver atmosfären i rummet?, med 50 av 120 respondenter som svarade 
(samtliga individuella svar för alla ljussättningar går att se i Bilaga F), men det var också den 
ljussättning som bedömdes först. De resterande ljussättningarna håller sig till 24–29 svar, vilket 
möjligtvis kan innebära att en hel del svar för den första bilden som bedömdes (Ljussättning 4) är 
riktade till rummet i helhet och kan därav vara relevanta för hela artefakten och alla ljussättningar. 
Här kan man se att det finns en del återkommande kommentarer hos respondenterna. 6 av de 
öppna svaren kommenterar att det uppfattas “kallt” med en kommentar “Vitt” (då kallt kan syfta på 
färgtemperaturen i rummet), 7 svar kopplat till beskrivningen “sterilt” samt 6 svar som 
kommenterar bilden (eller rummet) som opersonligt. Att rummet inte skulle uppfattas för personligt 
utan istället gå mer åt det opersonliga hållet var ett designmål i produktionen av artefakten. I 
samband med detta var det också ett mål att efterlikna ett katalog-stuk vilket kan kopplas till en 
respondent som svarade “Som taget ur en design-katalog”. Förutom de 7 respondenter som uttryckt 
att det kändes sterilt var det även 3 respondenter som kommenterade “Rent”. Det fanns även en del 
svar i mer ‘positiv’ klang där exempelvis 3 svarat “mysigt” och andra varierande kommentarer som 
att det var avkopplande, stilrent, att det kändes lugnt, lugnande, luftigt eller att det kändes 
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hemtrevligt, kreativt, sofistikerat. De svaren i mer ‘negativ’ bemärkelse bestod utav mer likartade 
ordval som utöver de tidigare nämnda ‘negativa orden’ kretsade kring att rummet kändes tråkigt 
och ensamt. Det fanns två kommentarer som möjligtvis berör själva 3D-visualiseringsaspekten där 
en lyder “mysigt, men också lite obehagligt, antagligen för det ser fejk ut” och svaret “Arrangerad” 
vilket också kan beröra ‘katalogstuket’ i rummet, men som i båda fallen ändå berör att något känns 
fejk eller tillgjort. Generellt kan resultaten från den öppna frågan kopplat till Ljussättning 4 vara 
svåra att tyda då det inte går att veta exakt vilka kommentarer som berör rummet i helhet, alltså 
rummet för alla ljussättningar, eller specifikt Ljussättning 4. Det finns dock en del kommentarer som 
går att avläsa som relevant för just ljuset som “Belysningen gör att rummet spänt och ger känslan att 
något hemskt ska hända.” och “Ljust, välplanerat”. Det fanns även en annan specifik kommentar till 
ljuset som var “kyligt, sterilt, tråkigt, halvskumt(belysning)”.  Det var dock inte så specifikt för just 
Ljussättning 4 då samma respondent även svarat liknande på samtliga ljussättningar, bortsett från 
ett tillägg på Ljussättning 3 vilket var “inredningsarkitekt med dålig fantasi”.  

 
Rummet med Ljussättning 2 var den andra bilden som bedömdes i enkäten och den ljussättning som 
fick minst antal kvalitativa data med 24 svar. Som i den förra frågan var det ett antal av svaren som 
kommenterade opersonligheten (tre stycken) och två som kommenterade “Kallt”, men här var det 
även två som kommenterade “varmt”. Tre kommentarer berörde rummets ljusnivå i form av att det 
upplevdes mörkt (“mörkt”, “lite mörkt”, “Dåligt ljus vilket gör att det känns mindre, och mindre 
mysigt. Välkommnande”). Det återfanns ett antal kommentarer som beskrev rummet och 
ljussättningen i en trivsam benämning så som “Vardagligt”, “Ljust och hemmatrevligt”, “funktionellt” 
eller ”Ombonat”. Det fanns även två som kommenterade motsatsen att rummet istället kändes 
läskigt (“Lite läskigt”, “Läskigt, sterilt”). Det fanns dessutom två kommentarer som direkt berör 
atmosfärskategorin Livlighet som löd “Levande” och “livlighet”. En annan respondent drog också en 
jämförelse med föregående ljussättning (Ljussättning 4) i form av “Samma rum men trevligare när 
punktbelysningen är tänd.”. 

 
Rummet med Ljussättning 1 var den tredje bilden som bedömdes i enkäten med 29 svar på den 
öppna frågan. Som i fallet med de andra ljussättningarna fanns här återigen kommentarer om 
opersonligheten, tre stycken, och kyligheten med ”Svalt”, “kyligt” och “kallt”. Med denna 
ljussättning var det övervägande negativa kommentarer. Ett flertal kommenterade en tristess i 
rummet (exempelvis “Tråkigt”, “Tråkigt”, “Trist miljö”, “Samma rum igen som upplevs tråkigare när 
det bara är takbelysning på”, “dött”, “Platt, tråkigt”) och det var även många som anmärkte på en 
viss stelhet (“Stelt”, “Stelt och opersonligt”, “Strängt”, “Strikt”, “Stelt”). Det var en person som 
kommenterade specifikt att ljuset var “För ljust, sjukhuslikt”. En kommentar jämförde med de 
tidigare ljussättningarna (Ljussättning 4 och 2) att det “Känns mer som ett hem än en inredd lokal 
som de förra gjorde”. Rummet (eller ljussättningen) beskrevs också som “Uniformt” och 
“Onyanserat” av två respondenter.  

 
Rummet med Ljussättning 3 var den fjärde bilden som bedömdes i enkäten med 28 svar på den 
öppna frågan. Det var en väsentlig andel av svaren som beskrev rummet i stil med att det var mysigt, 
avslappnande eller inbjudande (“Mysigt”, “Gosigt”, “Avslappnad”, “Mysigt och hemtrevligt”, “Varmt, 
hemtrevligt” “Mysigaste belysningen hittills”, “inbjudande varm känsla”, “Mysigt”, “Avslappnande”, 
“mysigt ljus”, “Inbjudande, välkommnande”). Som även kan synas i vissa av kommentarerna kopplat 
till ljussättningen är att några respondenter förknippade rummet med en varmare känsla. Bland 
kommentarerna återfinns även svar kopplat till en mer formell och avskild känsla som 
“Hotellkänsla”, “Obebott”, “främmande”, “spöklikt”, “väntrum” och det var även två som 
kommenterade “opersonligt” som återkommit för varje ljussättning samt att det var en som 
kommenterade “IKEA-katalog”. Övriga specifika kommentarer om rummet som inte berör det som 
redan nämnts är “Multifunktionellt”, “David Fincher” och “Kvällskänsla”. 
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De frivilliga öppna frågorna Om du har några övriga synpunkter på enkäten och dess innehåll, 
berätta gärna för oss här! och Vad tycker du kunde ha förbättrats i enkäten? i enkätens sista del 
besvarades utav 19 respektive 15 personer. Alla individuella svar går att se i Bilaga F. I dessa frågor 
var det ett antal respondenter som uttryckte sin frustration av att inte veta undersökningens syfte 
med kommentarer såsom “Saknar syfte och mål.”, “Som jag förstod det så är det ljussättningen och 
atmosfären ni vill ha input på. Bra att skriva detta i början för att lättare utvärdera bilderna”, “Jag 
tycker att graderingsskalorna för de olika beskrivande orden var alldeles för breda. [...] för att de 
beskrivande orden var så vaga. Vad betyder till exempel “spänt” i denna enkät? Utan att veta vad 
arbetet egentligen handlar om, verkar det minst sagt intressant och jag hoppas att ni får fram ett 
spännande resultat!” och “Samma rum, olika ljus - vad är egentligen vitsen?”. Det uttrycktes även av 
vissa att det var svårt att bedöma bilderna utifrån känsla och vissa uttryckte svårigheter med 
begreppen. I kontrast till detta fanns det även andra som uttryckte motsatsen med kommentarer 
som exempelvis “Bra enkät, bra utformning och planering av den och visuellt tilltalande. Enkelt att 
svara på frågor”. Det fanns även kommentarer som antydde till att de till viss del hade förstått 
undersökningens syfte, i kontrast till de kommentarer som nämndes tidigare, som exempelvis 
“Intressant med ljussättning och hur det påverkar rummet.”, “Jättefina rum och bilder! Såg mycket 
välgjort ut. Intressant undersökning om ljusets påverkan på en miljö” eller “Roligt att se hur ljus och 
beskärning kan förändra ett rum”. Det återfanns även en kommentar om hur en respondent själv 
helst hade ljussatt rummet som löd “Hade jag inrett själv så hade jag kombinerat downlights, vanliga 
lampor och dimrat de mindre spottarna”. 

 
Många av de 15 kommentarer angående förbättringar av enkäten berörde bildernas storlek såsom 
“Kanske förstora bilderna lite till, hade gärna velat se dem i större skala. [...]”, “För mobilen är 
bilderna lite små så en rekommendation att göra på PC kanske!” och “Bilderna skulle kunnat vara lite 
större för att enklare bedöma”. Samtliga utav dessa kommentarer uttryckte en önskan om att 
bilderna kunde vara större. 
 
Samtliga svar från de öppna frågorna, både för ljussättningarna och synpunkter samt förbättringar, 
återfinns i Bilaga F. 
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5.3 Analys 

Nedan följer en analys av resultaten som sammanställts i kapitel 5.2. Analysen fokuserar kring 
ljussättningarna och uppfattningen av atmosfär och rymlighet i förhållande till frågeställningarna och 
de perceptuella attributen. Här analyseras också ljussättningarna (och deras resultat) i förhållande 
till varandra. Resultaten från 5.2.4 Användningsområden och 5.2.5 Öppna Svar & Kvalitativa data 
vävs även in här. Avslutningsvis analyseras resultatet i relation till tidigare studier och resultat. 

5.3.1 Atmosfärsuppfattning 

Överst i figur 5.12 nedan syns samtliga atmosfärstermer och hur typvärdena för de olika 
ljussättningarna förhåller sig till dessa i ett linjediagram. Respondenterna anser att L4 förhåller sig 
starkast till termen tryggt, men att samtliga ljussättningar ändå håller sig relativt nära. Att rummet 
anses som tryggt i helhet speglas i det samlade resultatet åt hållet “mycket applicerbart”, ingen av 
ljussättningarna har alltså i stora drag upplevts som “icke applicerbar” när det handlar om trygghet. 
Respondenternas åsikter skiljs dock åt i bedömningen gällande hur mysigt rummet uppfattas. Här 
stiger L3 till mest applicerbar av rummen samtidigt som att L1 sjunker mot “inte alls applicerbar” 
med bedömningen 2. L4 håller sig fortfarande mot det applicerbara hållet, men L2 motsvaras nu av 
mittenalternativet 4. De två ljussättningar som dominerar termen mysigt i form av applicerbarhet är 
L3 och L4, de två ljussättningar som till stor del innefattas utav de perceptuella attributen ojämnt 
fördelat samt perifert (där L4 även har inslag av ljus ovanifrån). Inom kategorin Mysighet vilket 
består i vår undersökning av termerna mysigt och tryggt är det också ljussättningarna med dessa 
perceptuella attribut, L3 och L4, som bedöms mest applicerbara. Det finns även en del bekräftande 
data på detta i de öppna frågorna där båda ljussättningar fått kommentarer relaterat till tryggt men 
framförallt mysigt, där L3 får mest bekräftelse av dessa åsikter med formuleringar som “Mysigaste 
belysningen hittills”. Även L2 med ojämnt fördelat ljus ovanifrån har bedömts vara åt det 
applicerbara hållet, men något mindre än L3 och L4. Då L1 skiljer sig mest från de andra 
ljussättningarna där den innefattas av renodlat jämnt fördelat ljus som även kommer ovanifrån 
verkar det också vara anledningen av att den uppfattas som motsatsen i denna kategori, alltså icke 
applicerbar inom Mysighet. Här kan det även vara intressant att se resultat över vad respondenterna 
tyckte rummet passade bäst för, då känslan över atmosfären i ett rum även kan relatera till vilka 
aktiviteter som kan tänkas utföras i rummet. Avslappning är den aktivitet som kan tänkas förknippas 
starkast med atmosfärskategorin Mysighet och här kan det urskiljas i resultatet att det även är 
samma ljussättningar, L3 och L4, som anses mest passande. Där L4 med en blandning av 
ljusförhållanden som är ojämnt fördelat, perifert och ovanifrån bedöms mycket tydligt som mest 
lämpad. För att ha möjligheten till att slappna av kan det tänkas logiskt att den omkringliggande 
omgivningen ska kännas trygg men även att den ska kännas mysig, som båda anses starkt 
applicerbara på L4. 
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Figur 5.12 Samtliga atmosfärstermer (överst) och atmosfärskategorier (nederst) och hur typvärdena för de 

olika ljussättningarna förhåller sig till dessa i ett linjediagram. Modalprocent syns inom parentes. 

 
För termen uppiggande håller sig fortfarande L3 i toppen av ljussättningarna. Samtliga övriga 
ljussättningar sänker bedömningen för hur applicerbara de är för ordet uppiggande, där samtliga får 
samma värde, 3. Att L3, som är den ljussättning som bedöms sist i enkäten, har högst bedömning 
utav dem tyder ändå på att respondenterna uppskattat L3 som mer uppiggande än de andra 
rummen de sett tidigare i undersökningen. För termen engagerande stiger dock L2 till delad 
bedömning med L3, där de båda anses mest applicerbara på ordet. En intressant detalj är att L2 fått 
kvalitativa data som tyder på att rummet uppfattas något aktivt, med kommentarer såsom 
“Levande” och “livlighet”. Det är dock L3, som tydligt domineras av perifert ljus, som ensamt 
bedömts som mest applicerbar på hela kategorin Livlighet. Medan resterande ljussättningar 
kategorimässigt anses ha likvärdig livlig atmosfär som varandra, utan större skillnader. Trots att L3 
också har övervägande kommentarer i de öppna svaren som påpekar hur mysig den känns samt att 
den bedöms som mest mysig så har den även en kommentar om att rummet uppfattas 
multifunktionellt. Det kan ge ytterligare förklaring till varför den även känns applicerbar på en livlig 
atmosfär. När det skulle bedömas vad som passar bäst för socialt umgänge tycks Livlighet ha en 
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betydande roll. Detta då Ljussättning 3 med det ojämna perifera ljuset är mest applicerbar på denna 
kategori och som även ansågs bäst lämpad för socialt umgänge. L2 med ojämnt ljus ovanifrån var det 
även många som tyckte var lämpad, som hade en viss lutning åt det mer livliga hållet med en mer 
applicerbar bedömning gällande hur engagerande den var. En liknande mängd respondenter ansåg 
även att L4, med blandningen av perceptuella attribut från båda dessa, var lämpad för socialt 
umgänge. Det bör dock nämnas att svarsalternativen för vilket rum som passar bäst för vilken 
aktivitet är breda och kan innefatta aktiviteter av varierande karaktär. Socialt umgänge kan tänkas 
innebära aktiviteter som både passar för en livlig atmosfär likväl som en avslappnande mysig 
atmosfär. Det är även något som uttrycks av vissa respondenter i de öppna frågorna, där vissa 
kommenterar just att det är väldigt individuellt vilken relation människor har till dessa svar och där 
det även uttryckts en önskan att frågan kunnat utvecklats ytterligare (Se bilaga F för de öppna 
svaren). 

 
Vid kategorin Spändhet fanns svårigheter att tyda skillnader i bedömningarna då de förhöll sig 
tämligen lika och landade i en bedömning på 1. Det kan möjligtvis tolkas som att i det här fallet så är 
det andra faktorer som har större påverkan på denna bedömning. Detta kan vara kopplat till det 
faktum att rummets kontext är ett vardagsrum och en hemmiljö, som motsätter sig i stora drag 
möjligheten att tolka det som spänt, och framförallt obehagligt. Utifrån resultatet ser det ut som att 
uppfattningen av Spändhet inte tydligt går att förändra med ljuset i detta möblerade rum. Kanske 
beror detta på att just ett vardagsrum har så starka associationer med de motsatta 
atmosfärskänslorna mysigt och tryggt. I det här fallet verkar rummets kontext bidra med starkare 
faktorer som styr och påverkar uppfattningen av denna atmosfärskategori än vad ljussättningarna 
gör. Om man bortser från atmosfärskategorin i helhet märks dock skillnader gällande 
atmosfärstermerna inom kategorin. En detalj som uppmärksammades med termen spänt var att det 
bedömdes mer applicerbart på ljussättningarna L1 och L2 som båda innefattas av det perceptuella 
attributet ovanifrån, vilket även samspelar med att dessa ljussättningar fick lägre bedömning för 
termen mysigt. Här är det även intressant att se de kvalitativa resultaten för L1 vilka haft en 
tämligen negativ klang och som delvis bekräftar ökning i spänt, med kommentarer som “tråkigt”, 
“platt” samt “stelt” och vilket enligt en av respondenterna berodde på rummets “takbelysning”. 
Obehagligt förblir dock oförändrat med extremvärdet 1 i samspel med att dess motpol, termen 
tryggt, också håller sig tämligen oförändrad ljussättningarna sinsemellan. 

 
Kategorin Avskildhet undersöktes endast med en atmosfärsterm vilket var formellt. Här fick 
ljussättningarna relativt spridda och otydliga resultat, vilket går att se i de svagare modalprocenten. 
Trots detta är det intressant att se att alla ljussättningar skiljer sig åt i det sammanställda resultatet. 
L4 fick den lägsta bedömningen där L3 befann sig nära. De ljussättningar med ojämnt fördelat ljus 
och starka perifera inslag samt de som hade störst uppfattning av Mysighet hade alltså även lägst 
uppfattning av Avskildhet, alltså formellt. Det var det jämnt fördelade ljuset ovanifrån i L1 som 
uppfattades tydligast formellt, åt det applicerbara hållet. Kategorin Avskildhet kan tydas vara 
sammanvävd med arbetssyften. Dels om man tittar på själva termerna inom kategorin som formellt 
och affärsmässig vilka används i Vogels mätinstrument (2008). Dels om man tittar på resultatet för 
vilket rum som passar bäst för jobb i vår undersökning. Det jämnt fördelade ljuset ovanifrån i L1 
ansågs utan tvivel vara det som respondenterna föredrog för jobb, vilket även är ljussättningen som 
bedömdes vara mest applicerbar på Avskildhet. Därefter kan man se i resultatet att vilket rum som 
passar bäst för jobb överensstämmer med bedömningen av hur applicerbar termen formellt är (se 
figur 5.11). Ju lägre applicerbar termen formellt är desto mindre passande ansågs det vara för jobb.  

 
I figur 5.12 presenterades resultaten med typvärden sammanställt för samtliga ljussättningar 
tillsammans i ett linjediagram. Med utgångspunkt i typvärdena finns det en del mönster som går att 
urskilja mellan de olika atmosfärskategorierna och atmosfärsorden som kan vara värda att nämna. 
Det tycks vara så att för de ljussättningar som bedöms ha mest Mysighet (L3 och L4) bedöms även ha 
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minst Avskildhet, eller formell känsla. I takt med att Mysighet minskar så ökar alltså även Avskildhet 
(formellt), vilket även syns i resultatet för de övriga ljussättningarna där L2 som uppfattades ha 
mindre Mysighet även har högre Avskildhet (formellt), och L1 som har minst Mysighet även har 
högst Avskildhet (formellt). Detta kan ha ansetts väntat då det kan tänkas att få förknippar mysighet 
med formalitet. Liknande går att urskilja för atmosfärstermerna inom kategorierna Mysighet och 
Spändhet. Tryggt (Mysighet) kan anses som motpol till obehagligt (Spändhet) och då samtliga 
ljussättningar håller sig till liknande värden för tryggt kan vi även se att de har liknande värde för 
obehagligt. När däremot mysigt (Mysighet) minskade i L1 och L2 så ökade även spänt (Spändhet) 
vilket kan anses som motpolen till mysigt. Detta är egentligen inget utfall som är förvånande men 
det bekräftar ändå på ett sätt en seriositet i respondenternas bedömning och deras förståelse av 
begreppen, då de som agerar motpoler till varandra även förhåller sig till det i resultaten.    

5.3.2 Uppfattning av Rymlighet 

Likväl som att sammanställningen av resultatet i avsnitt 5.2.2 Atmosfärsuppfattning oftast tydde på 
små skillnader gällde detsamma för 5.2.3 Uppfattningen av Rymlighet. Det kan konstateras att 
ljussättningarna inte tycktes ha en stor inverkan på hur stort rummet upplevdes och att det i helhet 
kan tolkas som rummet oavsett ljussättning tolkades ha ett grundvärde på 5 i skalorna, ett relativt 
stort rum. I presentationen av resultatet kunde det ändå konstateras att rummet med Ljussättning 4 
tolkades som rymligast och Ljussättning 1 som minst rymligast, även om det här ska 
uppmärksammas att det är små skillnader. Tendensen verkar alltså vara som så att ett jämnt 
fördelat ljus uppfattas som minst rymligt och att med ojämnt fördelat ljus, som tre utav 
ljussättningarna innefattas av, så ökar uppfattningen av rymlighet. L3 och L2 har mycket marginella 
skillnader och det kan här tolkas som att huruvida ljuset är perifert eller ovanifrån tycks spela mindre 
roll i uppfattningen av rymlighet. Eftersom det i L4 går att urskilja de tydligaste skillnaderna där den 
bedöms som rymligast kan tolkningen av detta vara att när de perceptuella attributen perifert, 
ovanifrån och ojämnt fördelat kombineras så kan rummet uppfattas större. En annan aspekt som 
kan ha en påverkan är lamparmaturernas utplacering. Det är endast i Ljussättning 4 som lamporna 
inte är systematiskt utplacerade med liknande avstånd från varandra där då ljuskäglorna inte följer 
en förutsägbar ordning som upprepar sig. Denna brist på visuell ordning i rummet och ljuset skulle i 
sin tur kunna leda till att det är svårare att få en tydlig uppfattning av rummets utformning. Denna 
eventuella osäkerhet skapad av den ostrukturerade fördelningen av rummets mörka respektive ljusa 
områden kan möjligtvis leda till att rummet uppfattas som rymligare. 

5.3.3 I Relation till tidigare studier 

I det här avsnittet jämförs vissa resultat från denna undersökning med de från tidigare studier, som 
studerats och legat till grund för detta arbete. Stokkermans och hennes kollegors undersökning 
(2017) har varit en central studie som refererats till då de också undersöker atmosfärsuppfattning 
med Vogels (2008) mätinstrument, samt att de använder 3D-visualiseringar. Deras studie har dock 
lagt mycket fokus på andra perceptuella attribut än vad som gjorts i denna undersökning, vilket 
specifikt är hur starkt eller svagt ljuset är. Med den anledningen bör det konstateras att det inte 
alltid är konkreta jämförelser som kan dras med deras slutsatser och resultat gällande 
atmosfärsuppfattning (Stokkermans et al., 2017). 
 
En analys av resultatet var att ojämnt fördelat ljus ger en starkare uppfattning av Mysighet, och att 
uppfattningen tycks förstärkas ytterligare med perifera inslag. Bland våra ljussättningar var det de 
ljussättningar som innehöll dessa perceptuella attribut som ansågs mest mysiga och trygga och 
skulle kunna sammanfattas som de ljussättningar som värderades mest positiva. Med tanke på 
rummets kontext, vilket är ett vardagsrum, kan det tänkas att tryggt och mysigt är de beskrivningar 
som passar bäst och alltså anses mest positiva. Detta resultat går i likhet med vad både Flynn et al. 
(1973) och Durak et al. (2007) visade på, närmare bestämt att de mest positiva och attraktiva 
värderingarna av ljussättningarna de undersökte var de som innehöll ojämnt fördelat ljus med 
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perifera inslag, oavsett vilken ljusstyrka de hade. Detta bekräftades även ytterligare då de 
ljussättningar innehållandes ojämnt fördelat ljus var även de som beskrevs med mest positiva 
kvalitativa data. 

 
Den ljussättning i undersökningen som präglades av de perceptuella attributen jämnt fördelat 
ovanifrån bedömdes med liknande ord som tagits upp i tidigare forskning. Calahan (1996) diskuterar 
hur en uniform ljussättning kan bidra till ett ‘livlöst’ intryck av ett rum, vilket bekräftades och 
sammanföll med en respondents tankar kring det jämnt belysta rummet som var kommentaren 
“dött”. Att jämnt fördelat ljus är en ljussättning som har uppenbara, ofta formella, syften kan tänkas 
vara en allmän uppfattning. Då ljussättningen har den förmånliga kvalitén att minimera störande 
skuggor vid utförande av olika uppgifter kan denna typ av belysning återfinnas i kontor, skolor och 
sjukhus. En majoritet av deltagarna i denna undersökning intygade detta och ansåg att den jämnt 
fördelade ljussättningen var överlägset bäst lämpad till jobbsyften, vilket en kommentar löd “För 
ljust, sjukhuslikt”, som även styrker kopplandet av ljussättningen till en sjukhusmiljö. I Stokkermans 
(et al. 2017) undersökning upplevdes rummet som mest formellt om ljuset var jämnt fördelat och 
starkt. Detta resultat gick också att se i vår undersökning, där ljussättningen med jämnt fördelat ljus 
ovanifrån var den ljussättning som bedömdes som mest avskilt. En tydlig likhet med tidigare teori är 
att det perceptuella attributet jämnt fördelat upplevs som minst mysigt (Stokkermans et al., 2017). 
Detta är något som påpekades såväl kvantitativt som kvalitativt i denna undersökning, med 
kommentarer såsom “tråkigt”, “stelt” och “Jobbigt ljus” jämfört med andra ljussättningar som fick 
betydligt fler kommentarer i ‘positiv’ bemärkelse. Faktumet att de flesta andra ljussättningar 
bedömdes som mer ‘positiva’ jämfört med den jämnt fördelade är också något som synts i tidigare 
undersökningar (Flynn et al., 1973; Durak et al., 2007). 

 
Det jämnt fördelade ljuset var det som i vår undersökning kunde tolkas minst rymligt. Det är något 
som till viss del motsätter sig tidigare forskning som studerats. Både Flynn et al. (1973) och Durak et 
al. (2007) fick fram resultat från deras studier som tyder på att ett jämnt fördelat ljus får rummet att 
upplevas rymligare. Det är dock i benämningen att det jämnt fördelade ljuset uppfattas rymligare än 
belysningar med lägre ljusstyrka. I vår undersökning har fokus inte legat på hur starkt eller svagt 
ljuset är och därmed är själva ljusstyrkan hos de ljuskällor som används inte av större varierande 
karaktär. Den ljussättningen som används i artefakten med det jämnt fördelade ljuset förhåller sig 
nödvändigtvis inte till en karaktäristisk hög ljusstyrka, som kan tänkas återfinnas hos andra 
ljussättningar med jämnt fördelat ljus. I detta avseende kan resultat som uppnåtts angående 
rymlighet ändå överensstämma till viss grad med Flynns et al. och Duraks et al. slutsatser. Båda fick 
fram resultatet att de ljussättningar med mer perifera inslag uppfattades som rymligare. Ljussättning 
4 som uppfattades mest rymlig i vår undersökning har även starka perifera inslag som syns i figur 
4.17 i avsnittet 4.3.5 Sammanställning av ljussättningarna. Ljussättning 4 har likheter med Flynns 
ljussättning 4 (se figur 2.17 under avsnittet 2.4 Presentation av betydande resultat) som var en av de 
ljussättningar som uppfattades som mest rymlig. Något som avviker från Flynns et al. (1973) resultat 
var att den renodlat perifera ljussättning vi undersökte, Ljussättning 3, inte uppfattades som lika 
rymlig.  
 
En av de stora skillnaderna i utformningen mellan vår studie och de som tagits upp i tidigare teori, är 
rummet vi undersöker ljussättningarna i. Vårt rum är ett vardagsrum med komplex och specifik 
inredning, vilket självklart kan ha en stor påverkan på bedömningen. Vidare kan det konstateras att 
resultatet från denna undersökning inte har lika tydliga skillnader med de huvudsakliga studier som 
redogjorts för i kapitel 2 Tidigare Forskning. Det finns dock likheter med deras slutsatser, som 
presenterats i detta avsnitt. 



75 
 

5.4 Slutsatser 

Skillnaderna i resultatet för de olika ljussättningarna är i flera fall ringa, men det var även något som 
till viss del var förväntat då flera av ljussättningarna som utvärderades var av liknande karaktär. 
Dessa skillnader går dock att ansluta till de frågeställningar undersökningen grundar sig i. Dessa 
besvaras tydligast i relation till ljusets perceptuella attribut som i denna studie är begränsade till 
perifert, ovanifrån och jämnt/ojämnt fördelat. Det faktum att endast ett fåtal ljussättningar 
undersöks innebär att svaren på frågeställningarna är generaliserade. De är nödvändigtvis inte 
applicerbara på den breda variation av ljussättningar som är möjlig med dessa perceptuella attribut.  

 
En av frågeställningarna är Hur kan atmosfärsuppfattningen av ett möblerat rum förändras med 
enbart olika ljussättningar?. Det har kunnat urskiljas en del mönster i atmosfärsbedömningen 
kopplat till de perceptuella attributen. Ojämnt fördelat ljus ger en starkare uppfattning av Mysighet 
där även perifera inslag tycks förstärka denna uppfattning ytterligare. Mer specifikt inom kategorin 
verkar ojämnt fördelat perifert ljus anses mer mysigt, medan en blandning av ojämnt fördelat ljus 
ovanifrån och perifert tycks uppfattas mest tryggt. Ett jämnt fördelat ljus ovanifrån tycks ha en tydlig 
negativ inverkan på uppfattningen av hur mysig atmosfären känns. Uppfattningen av Livlighet 
förändrades inte lika tydligt med de ljussättningar (och rummet) som utvärderades, men ojämnt 
fördelat perifert ljus uppfattas mest applicerbart på Livlighet. Inom denna kategori upplevs dock 
även ojämnt fördelat ljus ovanifrån som mer engagerande. Uppfattningen av Spändhet verkade 
ljussättningarna inte ha stor inverkan på, vilket kan bero på rummets kontext (vardagsrum i en 
hemmiljö) där ljusets roll i atmosfärsuppfattningen inte tycktes vara lika stor. Inom kategorin 
upptäcktes dock att rummet upplevs mer spänt med jämnt och ojämnt ljus ovanifrån vilket även 
sammanfaller med att rummet då upplevs mindre mysigt. Avskildhet uppfattas mest applicerbart i 
ett jämnt fördelat ljus ovanifrån där ett ojämnt fördelat ljus minskar uppfattningen, och med fler 
inslag av perifert ljus minskar den ytterligare. I stora drag är det även här som ojämnt eller jämnt 
fördelat ljus ovanifrån bidrar till Avskildhet som sammanfaller med att rummet då upplevs mindre 
mysigt.  

 
Den andra frågeställningen var Hur påverkar olika ljussättningar uppfattningen av ett rums 
rymlighet?. Det rummet som utvärderades var relativt stort i utformningen och det var även så 
respondenterna uppfattade det. Det var inga stora skillnader i uppfattning av rymlighet mellan de 
olika ljussättningarna men ett intressant mönster kunde ändå urskiljas. Den generella tendensen 
baserat på resultatet verkar vara att uppfattningen av rymlighet ökar med ojämnt fördelat ljus och 
minskar med jämnt fördelat ljus, men med små marginaler. Om ljuset är perifert eller ovanifrån tycks 
spela mindre roll, men en blandning av ojämnt fördelat ljus ovanifrån och perifert ökar tydligast 
uppfattningen av rymlighet. En annan aspekt som kan påverka, utöver dessa perceptuella attribut, är 
om ljuskällorna är utplacerade i en systematisk ordning eller inte. Detta då den ljussättning som 
undersöktes med en blandning av ojämnt fördelat ljus ovanifrån och perifert är den enda 
ljussättning där ljuskällorna inte är utplacerade efter en jämn strukturell ordning. Det finns dock 
ingen ytterligare data som kan bekräfta eller dementera detta. 

 
Det går alltså att konstatera vissa skillnader i uppfattning mellan bilderna och ljussättning, och det 
går att se att bedömningen av rummet förändras i takt med att ljuset förändras. Det 
överensstämmer även med hypotesen att ljussättningen har betydelse för uppfattningen av 
atmosfär och rymlighet samt att förändringar i ljus påverkar denna uppfattning. Det är dock inte till 
lika stor grad som setts i tidigare undersökningar gällande ljusförhållanden och uppfattning av 
exempelvis atmosfär eller rymlighet. Dessa har dock gjorts i mer avskalade eller omöblerade samt 
sterila rum (Flynn et al., 1973; Stokkermans et al., 2017, 2018). Osäkerheten gäller främst när det är 
smärre skillnader mellan ljussättningarna, då exempelvis Ljussättning 1 med det jämnt spridda ljuset 
skiljer sig tydligt från de andra ljussättningarna vilka tenderar att ha fler likheter med varandra till 
utseendet. Det finns alltså en osäkerhet i hur stor roll ljuset har för uppfattningen av atmosfären i 
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ett möblerat rum. När faktorer anknutet till ett möblerat rum involveras och påverkar bedömningen 
så verkar resultatet tyda på att den individuella värderingen av rummet skiljer sig mer åt. Det är 
alltså inte lika tydligt att ljuset har en stor väsentlig påverkan på rummets atmosfär, men där en 
påverkan ändå kan konstateras. Detsamma gåt att urskilja, om inte ännu tydligare, för uppfattningen 
av rymlighet. Här kan man då märka att precis som Boyce (2003) skriver så har ljuset en påverkan på 
uppfattningen av en miljö men att det finns en osäkerhet kring hur stor roll ljuset har på detta när 
andra faktorer också påverkar. Faktorer som kan ha lika stor eller större påverkan på uppfattningen 
som själva ljuset. Även om det går att upptäcka små skillnader mellan alla ljussättningar så är det 
inte alls säkert att dessa skillnader är bestående ifall rummets utformning och dess möbler skulle 
vara utav en annan karaktär. Som Boyce uttrycker är det tveksamt hur fördelaktigt det är att 
fastställa vilket sorts ljus som får ett specifikt sorts rum att uppfattas exempelvis formellt, om den 
uppfattningen ändå förändras dramatiskt i samband med att exempelvis möbleringen förändras 
(Boyce, 2003:219). Denna slutsats grundar sig i det faktum att det i flera fall finns en avsaknad av 
tydliga majoriteter i bedömningarna från denna undersökning. Om rummets utformning, möblering 
eller urvalet av deltagare skulle förändras skulle möjligtvis även det övergripande resultatet, och de 
slutsatser som grundas därpå, förändras. 
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6       Avslutande diskussion 

Följande kapitel kommer att inledas med en sammanfattning av undersökningens syfte, bakgrund 
och progression. Därefter förs en diskussion kring resultaten och eventuella osäkerheter i relation till 
artefaktens utformning och de medföljande faktorer som kan ha påverkat utfallet. De generella 
resultaten samt urvalet granskas sedan närmare i avsnitt 6.3. Fokus kretsar kring reflektioner över 
vad ytterligare gruppering av undersökningspopulationen och jämförelser däremellan skulle kunnat 
bidra med, och varför det inte har genomförts. Vid avsnitt 6.4 diskuteras undersökningens metod 
och trovärdighet som avrundas med en diskussion kring alternativa tillvägagångssätt. I kapitlets sista 
delar sätts arbetet in i ett större perspektiv och begrundar dess relation till samhälleliga och 
kulturella aspekter, för att till sist mynna ut i en diskussion kring framtida forskning i ämnet. 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning har kretsat kring hur ljussättningar kan påverka den upplevda atmosfären och 
rymligheten i ett rum. Det finns flertal exempel på studier som utforskat hur ljuset påverkar 
uppfattningen av ett rum (Flynn et al., 1973; Boyce, 1979; Newsham et al., 2005; Durak et al., 2007). 
Bland dessa finns studier som specifikt undersökt just uppfattningen av atmosfär för att undvika att 
blanda in värdering av känslotillstånd (Vogels, 2008; Custers et al., 2010; Murdoch et al., 2015; 
Stokkermans, 2017, 2018). Gemensamt för dessa studier är att dela upp och kategorisera ljuset i 
olika perceptuella attribut såsom om ljuset är ojämnt/jämnt fördelat eller om det kommer 
ovanifrån/perifert. I efterforskningar som gjorts har dessa slags studier visat sig vara mycket 
relevanta inom exempelvis arkitektur och för ljusdesigners för att bättre förstå hur ljus påverkar den 
psykologiska värderingen av en miljö. De är dessutom relevanta inom mediala sammanhang, som 
exempelvis film- och spelindustrin. Sammanfattningsvis är det alltså relevant i de situationer där det 
är viktigt att förmedla och etablera en viss stämning med arkitektoniska element. Det finns en 
medveten osäkerhet kring hur tillförlitligt det är att mäta ljusets påverkan i mer komplexa och 
möblerade rum där andra faktorer än de kopplade till ljuset kan vara betydande för hur rummet 
uppfattas (Boyce, 2003). De studier som antyder att ljuset har en mycket betydande roll i hur vi 
uppfattar en miljö har även utförts i mer avskalade, sterila rum. Hur stor roll har ljusets påverkan på 
uppfattningen i ett mer komplext rum där det medföljer många andra påverkande faktorer? Med 
hänsyn till denna iakttagelse utformades frågan som syftade till att besvaras av undersökningen 
vilket var “Hur kan atmosfärsuppfattningen av ett möblerat rum förändras med enbart olika 
ljussättningar?”. Den andra sekundära frågeställning var även “Hur påverkar olika ljussättningar 
uppfattningen av ett rums rymlighet?”. 

 
Denna studie har fokuserat på att undersöka ett begränsat antal ljussättningar utformade efter de 
perceptuella attributen ljus ovanifrån/perifert och ojämnt/jämnt fördelat ljus. Artefakten som 
användes i utvärderingen var 3D-visualiseringar av ett möblerat vardagsrum i form av fyra 
utrenderade stillbilder med fyra olika ljussättningar. Undersökningsmetoden grundade sig mycket i 
det arbete som Ingrid Vogels (2008) gjort för att utveckla ett kvantitativt mätinstrument för 
atmosfärsuppfattning, som hon sedan även beprövat i andra studier tillsammans med andra 
forskare (Stokkermans et al., 2017, 2018). Denna metod använder sig av sjupunkts likertskalor där 
det bedöms hur applicerbara olika atmosfärsord är för ett rum. Dessa atmosfärsord tillhör även olika 
atmosfärskategorier vilka är Mysighet, Livlighet, Spändhet och Avskildhet. I denna undersökning 
valdes följande atmosfärsord ut: tryggt/mysigt (Mysighet), uppiggande/engagerande (Livlighet), 
spänt/obehagligt (Spändhet) och formellt (Avskildhet). I resultatet kan man sedan se och jämföra hur 
det skiljer sig mellan de olika ljussättningarna för att utvärdera vilka ljusförhållanden som etablerar 
en viss stämning starkare än andra. Rymlighet bedömdes med ett enklare tillvägagångssätt men som 
även här var en sjupunkts bedömningsskala, mellan trångt och rymligt. En webbenkät skickades ut 
och besvarades av totalt 120 respondenter.   
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Gällande atmosfärsuppfattningen visade undersökningen på att ojämnt fördelat ljus ger en starkare 
uppfattning av Mysighet, där inslag av perifert ljus förstärker den ytterligare. Ojämnt fördelat 
perifert ljus ökar också tydligast uppfattningen av Livlighet. Detta ljus minskar även uppfattningen av 
Avskildhet, vilket i undersökningen endast bestod av ordet formellt. Det ljus som däremot uppfattas 
som minst formellt är ojämnt fördelat ljus med en blandning av både ovanifrån och perifert. Ett 
jämnt fördelat ljus resulterar i att uppfattningen av Mysighet försvagas och att uppfattningen av 
Avskildhet förstärks mest. Detta är även applicerbart på ljus ovanifrån men i mindre utsträckning. 
Ljussättningarnas inverkan på uppfattningen av Spändhet var som mest otydlig vilket kan bero på 
det möblerade rummet och dess kontext, vilket i sådana fall kan innebära att detta är ett exempel på 
när ljusets roll i atmosfärsuppfattningen inte är lika betydande. Det upptäcktes dock vissa tendenser 
att jämnt och ojämnt fördelat ljus ovanifrån ger ett något mer spänt intryck vilket sammanfaller med 
att rummet upplevs mindre mysigt.  

 
Gällande uppfattningen av rymlighet visade de insamlade resultaten inte på några tydliga samband. 
Rummets storlek uppfattades till stor del vara likadan i de olika ljussättningarna, men några 
intressanta mindre skillnader kunde urskiljas. Den uppfattade rymligheten i rummet tenderade till 
att öka med ojämnt fördelat ljus, och minska vid jämnt fördelat ljus. Detta samtidigt som de 
perceptuella attributen ovanifrån/perifert enskilt inte verkade ha någon vidare betydelse. Resultaten 
tydde på att en blandning utav de perceptuella attributen ojämnt fördelat ljus ovanifrån och perifert 
tydligast ökar uppfattningen av rymlighet.  

 
Övergripande har dock en del av resultaten, och de slutsatser som kan dras därav, varit osäkra. 
Tidvis kunde svaren vara mycket spridda och det är inte alltid tydliga majoriteter går att urskilja. 
Detta tolkades kunna vara en följd av att undersökningen använder sig av just ett komplext möblerat 
rum med flertal betydande faktorer som kan påverka bedömningen. Slutsatsen från detta är att det 
inte alltid är så att ljuset har en tydlig och väsentlig påverkan på hur ett rums rymlighet och atmosfär 
uppfattas. Uppfattningen kan även i hög grad påverkas av andra faktorer kopplat till rummets 
kontext, design eller möblemang. 

6.2 Resultatet i relation till artefaktens utformning 

Det bör uppmärksammas ytterligare att resultatet från enkäten gällande atmosfärs- och 
rymlighetsuppfattning visar på att det finns en osäkerhet kring de slutsatser som dras. Alltså att det 
är otydligt hur de ljussättningar som undersöks, och dess perceptuella attribut, kan påverka 
uppfattningen av atmosfären i ett möblerat rum. Deltagarna i undersökningen tycks inte samla sig 
kring en tydlig gemensam uppfattning och som syns i modalprocenten, eller vid närmare beskådning 
av staplarna, så tenderar svaren att tidvis vara spridda. Detta är något som är viktigt att ta hänsyn till 
vid de slutsatser som dragits.  
 
Det spridda resultatet kan bero på fler anledningar där en av dem kan vara det faktum att olika 
ljusförhållanden helt enkelt inte har en stor påverkan på atmosfärsuppfattning (eller rymlighet), men 
där det ändå går att urskilja en mindre påverkan. Det kan också vara av anledningen att detta arbete 
utför undersökningen med möblerade, mer komplexa rum. Att det är mer vanligt att undersöka mer 
sterila omöblerade rum har redan etablerats i kapitel 2 Tidigare Forskning och att det även funnits 
uppmaningar i sådana studier att nästa steg vore att utforska undersökningsmetoderna i mer 
möblerade rum. Ett spritt resultat kan här tyda på att det är just de faktorer som introducerats av 
designval och möblering av rummet som har haft en större inverkan på bedömning. Detta kan liknas 
vid Custers et al. (2010) som undersökte 57 olika klädbutiker med hjälp av en version av Vogels 
(2008) mätinstrument där de fick relativt otydliga resultat gällande ljusets koppling till upplevd 
atmosfär, troligtvis på grund av den stora variationer av faktorer och visuella stimuli i de olika 
klädbutikerna (Custers et al., 2010:342). Rummet i vår undersökning är dessutom satt i kontextet 
hemmiljö, närmare bestämt ett vardagsrum, vilket kan variera mycket i utseende och vara högst 
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personligt från individ till individ gällande vad som föredras och inte, i jämförelse med exempelvis 
ett konferensrum. Med andra ord kan de faktorer kopplat till ett rum av mer komplex karaktär, med 
möbler och andra viktiga visuella stimuli, ha en stor påverkan på vart bedömningarna placeras ut och 
att den bedömningen även är högst personlig. Detta är då i relation till vad Boyce (2003) säger 
angående uppfattningen av ett utrymme och ljusets roll som omnämnts i avsnittet 2.5 Rum i 
kontext. Han menar på att ju mer uppfattningen av ett rum fastställs av individens förväntningar och 
tidigare erfarenheter desto mindre sannolikt är det att ljuset eller utplaceringen av ljuset är den 
mest betydande faktorn för hur rummet uppfattas (Boyce, 2003:218). Detta belyser vikten för detta 
forskningsområde att vidare fokusera på att undersöka ljusets roll i komplexa miljöer. Detta för att 
fastställa till vilken utsträckning resultat och slutsatser kring ljusets påverkan ska kunna appliceras i 
samhället. 
 
När resultatet från bedömning av rymlighet analyserades så kunde det fastställas att det handlar om 
mindre skillnader mellan våra ljussättningar. Det finns ett par faktorer som kan vara bakomliggande 
till varför resultaten skiljer sig åt. Det första och mest uppenbara är att Ljussättning 4 även var den 
ljussättning som bedömdes först, vilket kan ha lett till att den har fått flest bedömningar på den övre 
delen av skalan gällande rymlighet. Sedan finns det också det faktum att Ljussättning 4 är den enda 
ljussättningen som har asymmetriskt utplacerade ljuskällor vilket eventuell påverkan har spekulerats 
kring tidigare. Till sist så finns det även en annan aspekt som inte tagits upp tidigare i jämförelse med 
tidigare forskning, vilket är storleken på rummet. Två huvudsakliga studier som återkopplats till ofta 
i detta arbete är av Stokkermans et al. (2017) och Flynn et al. (1973) som både använder mindre rum 
i sina undersökningar. Flynn och hans kollegor använder ett mindre konferensrum och Stokkermans 
och hennes kollegor använder likaså ett mindre rum med liknande utformning. Det kan vara så att 
den originella storleken på rummet har en vikt i hur ljusförhållanden kan påverka uppfattningen. 
Möjligtvis att vårt rum av större utformning uppfattas som rymligare med ojämnt fördelat ljus, då 
det finns större osäkerheter kring rummets storlek med fler mörka och otydliga områden. Faktumet 
att rummet är möblerat påverkar också hur visuellt synbart det är, som berörs i avsnittet 2.5.2 Ljus 
och mörker i rum. Bristen på en tydlig översikt i ett stort rum skulle möjligtvis kunna leda till 
bedömning att rummet uppfattas rymligare. Då detta inte är något som specifikt har undersökts 
eller tagits hänsyn till i detta arbete är det dock endast spekulationer. Ytterligare en aspekt gällande 
artefakten som kan ha påverkat bedömningen och uppfattningen av rummets rymlighet i helhet 
skulle kunna liknas vid vad Matusiak (2004) kom fram till i sin studie. Att ett rum med vita väggar och 
blankt golv skulle kunna få ett rum att uppfattas rymligare är en faktor som kan fått respondenterna 
att bedöma rummet som större på skalan, jämfört med vad de kanske skulle göra i ett rum endast 
med mörka matta färger. 

6.3 Generella resultat, Urval & Avsaknad av jämförelser 

Enkäten var baserad på en onlineplattform och spreds sedan via sociala medier, forum samt 
personliga e-brevutskick. Detta tillvägagångssätt var gynnsamt för den valda metoden i och med att 
det ger en spridning till olika grupper i samhället som kan representera en bredare befolkning (med 
exempelvis olika inkomst, social status eller geografisk position), samt att fler personer nåtts ut till. 
Detta är dock inget som är möjligt att bekräfta med den data som samlats in. Möjliga 
undersökningseffekter som tillkommit utifrån urvalet kan vara att en del av respondenterna från de 
delningar där undersökarna är “kända” eller bekanta kan påverkats av detta faktum, som i sin tur 
kan ha influerat svaren, exempelvis genom att de svarar utifrån vad de tror att undersökarna vill ha 
för slags svar. Ett mål med undersökningen var att nå upp till minst 100 deltagare vilket åstadkoms 
med enkätens 120 insamlade respondenter. 120 individer är dock fortfarande för få för att 
säkerställa att åsikterna representerar en bred population, men för denna undersökning ansågs det 
tillräckligt för ett stickprov på attityder hos människor med varierande bakgrund. Att 
undersökningen inte riktade in sig till en specifik målgrupp ansågs fördelaktigt för att kunna 
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representera den breda befolkningen. Detta kan självklart även ha bidragit till det spridda resultatet 
då respondenternas relation till området och begreppen kan tänkas vara begränsad. 
 
I resultatet kunde en förhållandevis jämn fördelning mellan könen urskiljas vilket ansågs fördelaktigt 
men som tyvärr inte var fallet med åldersfördelningen hos deltagarna. Åldersgruppen 18–35 
utgjorde hela 64% av deltagarna, här hade det eftersökts fler från särskilt åldersgruppen 51–65 som 
endast motsvarade 15% av deltagarna. Generellt önskades en jämnare fördelning mellan fler 
åldersgrupper för att undvika skevheter i urvalet så att det blir representativt för en bredare 
population. Det hade varit särskilt intressant att kunna få en större mängd deltagare som befinner 
sig i åldern 51–65 år då det hade möjliggjort för jämförelser med åldersgruppen 18–35 år. Det är 
delvis med anledning av att dessa grupper kan tänkas befinna sig på motsatt spektrum av varandra 
gällande vilket skedde i livet man är i.  Åldersgruppen 51–65 år kan tänkas ha andra och fler 
erfarenheter av olika hemmiljöer och inställning till det och ljussättning. Sedan finns också studier 
som pekar på att de som befinner sig i högre åldrar har andra förutsättningar när det kommer till att 
uppfatta ljus och ljusstyrka (Kuijsters et al., 2012; Knez & Kers, 2000). Även om åldersfördelningen 
hos dessa åldrar inte är tillräckligt representativa för att göra dessa jämförelser så utgör dock 
åldersgruppen 51–65 år tillsammans med 36–50 år ändå 33% av undersökningens population (40 
personer), vilket inte gör dessa grupper helt orepresenterade i resultatet. Sammanslaget kan det 
dock tänkas vara ett för brett åldersspektrum för att kunna jämföra med åldersgruppen 18–35.  
 
Det var en mycket liten andel, 3 personer, som hade syndefekt i form av någon nivå av färgblindhet 
och i detta avseende hade nästintill samtliga av respondenterna samma förutsättningar att uppfatta 
rummet och färgtemperaturen. Av den anledningen gjordes inget särskilt beaktande till denna grupp 
av deltagarna. Ett annat större problem relaterat till att alla skulle ha samma förutsättningar i 
uppfattningen av bilderna var antalet mobilanvändare. 31%, 37 personer, besvarade enkäten via en 
mobiltelefon vilket var högre än vad som hade önskats men dock föga förvånande. Många fler 
respondenter som annars inte hade nåtts ut till samlades troligen in med hjälp av att enkäten kan 
utföras på mobiltelefon, vilket också är fördelen med mobilanvändarna. Det innebär dock även 
problem för undersökningen då bortsett från enkätfrågornas obekväma utformning även ändrar 
bildernas utformning. Bilderna i mobilen blir betydligt mindre och där finns heller inte möjlighet att 
förstora dem, sedan kan det även tänkas vara desto större chans att enkäten utförts i mindre 
önskvärd omgivning med tanke på mobiltelefonens mobila format. Murdoch och hans kollegor 
(Murdoch et al., 2015:14) menar i deras studie att det inte behöver vara ett hinder att undersöka 
ljusförhållande med 3D-visualiseringar på en mindre skärm utifrån resultaten från deras 
undersökning, men detta refererar dock till mindre skärmar i form av en bärbar dator då 
mobiltelefonskärm inte undersöktes. Förhoppningsvis minskades antalet mobilanvändare genom 
tydliga uppmaningar att utföra enkäten på en dator, men tyvärr kan det också inneburit att ett antal 
potentiella deltagare föll bort. Enheten surfplatta, som utgjorde 9% (11 personer) av deltagarna, 
ansågs inte ha lika starka nackdelar som mobiltelefon då utformningen här liknar datorns där det 
även går att förstora bilden. Surfplatteanvändarna ansågs därför likvärdiga de som svarade via dator. 
Med det synsättet blir det i helhet 69% (83 personer) som svarade via den önskade enheten, vilket 
kan anses tillfredsställande. Det hade varit intressant att dra jämförelser mellan mobilanvändarna 
och resterande enhetsanvändare, för att se om det möjligtvis funnits några uppseendeväckande 
skillnader i bedömningen. På så sätt hade det kunnat utforskats till vilken grad enkätens format på 
en mobil enhet kan ha påverkat. Tyvärr var detta svårt att vidare undersöka inom arbetets 
tidsramar, även om det funnits tankar och planer kring detta. 

 
Frågan gällande respondenternas intresse av heminredning på en skala mellan 1–5 gav ett tämligen 
spritt resultat med en majoritet av deltagarna som svarade mittenalternativet 3. Eftersom det inte 
var någon betydande andel av respondenterna som hade ett mycket svagt respektive mycket starkt 
intresse av heminredning så bedömdes det inte finnas någon större betydelse att jämföra dessa 
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grupper. Här var ändå nöjsamt att se att enkäten nått ut till personer med så spritt intresse utav 
heminredning, som även är en annan indikation på att vi nått ut till en bredare variation av deltagare 
och åsikter som kan kopplas till undersökningens huvudområden. 

6.4 Metod & Trovärdighet 

Avsnittet börjar med att ytterligare granska den metod med mätinstrumentet som använts. Här 
diskuteras tillvägagångssättet att anpassa detta för undersökningens syfte och språk, samt urvalets 
relation till bedömningen och ordval som kan ha påverkat utfallet. Avsaknaden av slumpmässig 
ordning, som resulterade i den sekventiella ordningen av bilderna i enkäten, och vad de kan ha fått 
för några följder spekuleras kring i efterföljande del. I avsnittets sista två delar skrivs det om 
alternativa tillvägagångssätt som hade kunnat tillämpas. I den första delen presenteras möjlig 
modifiering av den befintliga undersökningsmetoden, för att i den sista delen mynna ut i vad istället 
en kvalitativ ansats kan tillföra ett undersökningsområde som detta.    

6.4.1 Mätinstrumentet 

Då vi följt Vogels (2008) mätinstrument, samt inspirerats av och följt hennes undersökningar, genom 
att noggrant översätta undersökningstermer och tillvägagångssätt anses undersökningen kring 
atmosfärsuppfattning ha en tillfredsställande validitet. Undersökningens syfte har ifrågasatts av ett 
antal respondenter och bristen på en förklaring av detta i enkäten har visat på en smärre frustration. 
Detta fick dock överses då vi inte hade för avsikt att låta respondenterna vara medvetna om syftet 
på grund av risk för riktade svar. Sjupunkts likertskalorna som används kan vara en anledning till att 
svaren är relativt spridda i och med de många olika alternativen för deltagarna. Ett antal 
respondenter tog upp detta faktum under frågan Om du har några övriga synpunkter på enkäten 
och dess innehåll, berätta gärna för oss här! och uttryckte att det var svårt med så många alternativ 
varav en respondent föreslog 4-punktsskalor istället. Detta alternativ skulle varit kontraproduktivt 
för oss då vi inte syftar till att tvinga respondenterna att ta ställning till de olika orden och 
ljussättningarna, vilket skulle kunna resultera i ett snedvridet resultat. Vilket även tillför svårigheter 
att se mindre skillnader i resultatet. Då tre av ljussättningarna som undersöks i stora drag kan 
uppfattas tämligen visuellt lika är det än viktigare att ge utrymme för noggrann bedömning, och 
upptäcka mindre skillnader. 

 
Undersökningen fokuserade grundligt på att bena ut hur mätning och kvantifiering av 
atmosfärsuppfattning skulle gå till och att valet av metod skulle fungera för att kunna svara på givna 
hypoteser och frågeställningar. För att resultera i en trovärdig uppsats i helhet har metoden 
bearbetats noggrant. Mätinstrumentet som Vogels (2008) utvecklat ansågs pålitligt då det använts i 
flera andra studier i fältet och fått fram reliabla och intresseväckande resultat (Stokkermans et al., 
2017; Custers et al., 2010; Kuijsters et al., 2012). Den kritiken Veitch (2001:128) uttalade, som går att 
återfinna under 2.4 Presentation av betydande resultat på s. 18, om osäkerheten kring Flynns (et al., 
1973) utvalda begrepp i sin pionjärstudie kan tänkas olämplig att applicera på Vogels 
mätinstrument. Detta då det är väl utarbetat från grunden med data som bearbetats i olika studier 
för att förbättras och preciseras. De ordval och termer som Vogels använder i det slutgiltiga 
mätinstrumentet är framtaget utifrån data som samlats från undersökningar med ett urval av 
deltagare (Vogels, 2008). Det ansågs positivt att arbeta vidare på ett mätinstrument såsom Vogels då 
resultaten lättare kan kopplas till andra studier som exempelvis använder samma begrepp eller 
metod. Det ursprungliga mätinstrumentet är utformat på holländska, men det har översatts till 
engelska av Vogels själv. Det låg en stor vikt i denna undersökning att på ett adekvat sätt översätta 
kategorier och termer till en svensk motsvarighet. För att uppnå korrekt motsvarighet studerades de 
engelska och holländska termerna och översattes för att sedan välja ut en passande term bland de 
översatta orden. Detta gjordes i avseende på att termen skulle undersökas i ett vardagsrum, och 
alltså är somliga ord inte direkt passande för ändamålet och uteslöts. En vikt har legat i att 
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respondenterna kunde förhålla sig till de svenska orden och ha möjlighet att bedöma ett rum utifrån 
dem, vilket tänktes styrka undersökningens validitet. En av tankarna med respondenternas möjlighet 
att fylla i egna atmosfärsord var att det fanns en chans att de skulle fyllt i någon av synonymerna 
som dykt upp vid översättningsarbetet. Något som skedde men endast i några få fall.  

 
Bland de utvalda orden som använts i denna undersökningen fanns ord som kunde tänkas motpoler 
till varandra, exempelvis tryggt-obehagligt, mysigt-spänt. Att välja ord som kontrasterar varandra 
ansågs kunna fungera som en slags kontroll i undersökningen, eftersom kontrasten logiskt sätt skulle 
påvisas i resultatet. Denna förmodan konfirmerades som väntat och visar på att begreppen har 
tolkats korrekt och troligtvis bedömts seriöst. Trots detta så bör det ändå belysas att det finns en 
osäkerhet kring respondenternas relation till de termer som används och sättet att bedöma 
atmosfären. Det urval som används i denna undersökning har försökt eftersträva att representera en 
bred population men som till viss del är baserat på ett bekvämlighetsurval. I och med detta har det 
heller inte eftersträvats att respondenterna ska ha erfarenhet eller kunskap om ämnet. Detta urval 
kan skilja sig från exempelvis Vogels (2008) eller Stokkermans et al. (2017) undersökningar. Det 
framgår inte specifikt i dessa studier vilka respondenterna är, men de kan tänkas ha valts ut med 
större noggrannhet eller till och med har en anknytning till forskarnas institution och därmed har en 
viss kunskap, eller expertis, om ämnet. Mätinstrumentet är möjligtvis mer anpassat för dessa slags 
respondenter, och ett sådant riktat urval skulle kunna resultera i ett annorlunda utfall. Det har 
tidigare konstaterats i 5.3 Analys att kategorin Spändhet i stora drag inte hade några tydliga 
skillnader mellan ljussättningarna, vilket även har tolkats kan bero på rummets kontext. Alltså att 
ljuset inte är den mest uppenbara faktorn som påverkar bedömningen. Det kan också vara så att 
respondenterna inte relaterar till termerna i kategorin, alltså obehagligt och spänt. Även om det 
konstaterats skillnader i resultaten för ordet spänt, så har dessa varit små. Sättet att bedöma 
atmosfären för ett rum med dessa ord kan också ha ansetts för svårt eller främmande, och kanske 
kan detta vara anledningen till de små skillnaderna i resultatet. Här kan det möjligtvis varit 
fördelaktigt att modifiera ordvalen för att passa med det tänkta urvalet. Alternativt skulle det även 
kunnat tillgodoses mer information eller en utförlig beskrivning angående undersökningssyftet, 
termerna eller metoden. Detta eftersom erfarenhet och kunskap kan variera, eller möjligtvis vara för 
bristfällig, i ett sådant här urval. 

6.4.2 Bildernas följd i enkäten 

Som det konstaterats så fanns en osäkerhet kring resultaten då de tidvis kunde vara 
anmärkningsvärt spridda. Det i sin tur kan vara kopplat till att rummet är möblerat och satt i ett 
kontext. De spridda resultaten är dock intressanta i sig, särskilt med tanke på att de just kan kopplas 
till valet av att ha ett möblerat rum och vilka otydligheter det kan ge till resultatet. I och med detta 
så kan det ha funnits en fördel med avsaknaden av att presentera bilderna i slumpmässig ordning. 
Den första bilden blir troligtvis den som fastställer standarden för hur respondenternas bedömning 
sedan kan ändras med de andra bilderna. Med tanke på att det redan finns många faktorer som kan 
påverka i ett komplext möblerat rum, behöver det nödvändigtvis inte från det perspektivet vara 
skadligt med en fast ordning på bildernas följd. 
 
För undersökningen är det specifikt skillnaderna som uppstår i bedömningen mellan bilderna som 
var utav intresse. Därför kan det vara till fördel att respondenterna har fler liknande 
grundförutsättningar att skaffa sig ett första tycke till rummet och dess design. Detta för att sedan se 
hur eller om detta förändras med de olika ljusförhållandena. Med en förutbestämd första bild kan 
det finnas något som balanserar det faktum att det redan finns många andra påverkande faktorer, 
utöver själva ljussättningarna. Dessa faktorer kan vara designval, möblering eller rummet i sig som 
kan skapa mycket varierande personliga värderingar. Den förutbestämda ordningen kan även styrka 
att det spridda resultatet är kopplat till just dessa faktorer ett möblerat rum introducerar, då det 
inte fanns någon slumpmässig ordning som kan ha bidragit till det. Det kan alltså möjligtvis varit 
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fördelaktigt att, redan vid första bedömningen, inte ha variation i ljusförhållanden som kan påverka 
svaret. Slumpmässig ordning må ha möjliggjort för ett mindre partiskt resultat men hade möjligtvis 
också kunnat gömma mönster i förändringarna mellan ljussättningarna i större utsträckning. Detta 
med anledning av att det första tycket och bedömningen av rummet kan skilja sig mer spritt, 
beroende på vilken ljussättning som visas först. Utifrån dessa tankar så hade det dock varit 
fördelaktigt att resterande bilder bedöms i slumpmässig ordning, om det varit möjligt. På ett sådant 
sätt eventuellt undvika ett partiskt resultat baserat på bildernas sekventiella ordning. I det fallet 
skulle en ‘testbild’ med en ljussättning som utesluts från resultatsammanställningen kunna användas 
som första bild för att etablera rummet och medföljande designval för deltagarna. 

6.4.3 Alternativa tillvägagångssätt 

Att använda sjupunkts likertsskalor gav respondenterna fler valmöjligheter att nyansera sina svar 
och ansågs vara till en fördel då ett intresse fanns att upptäcka mindre skillnader i resultatet. Ett 
alternativt tillvägagångssätt som med fördel skulle kunna appliceras i denna studie är parvis 
jämförelse. Enligt tidigare teori föredras den metoden när studien syftar till att undersöka små 
skillnader mellan resultat (Stokkermans et al., 2018:169–189), som nu i efterhand hade kunnat anses 
passande. Givet projektets tidsåtgång ansågs parvis jämförelse dessvärre inte vara ett rimligt 
alternativ. Enligt Stokkermans et al. (2018) förhåller sig resultaten från bedömningsskalor tämligen 
lika de från parvis jämförelse, men där den senare nämnda kräver mer arbete och tid. 
Bedömningsskalor betraktades därför vara ett mer passande och bekvämare tillvägagångssätt.  
 
Generellt sätt har undersökningen för få deltagare för att kunna dra säkra slutsatser, men det kan 
tänkas vara acceptabelt för ett stickprov. Stickprovet visar på att det finns svårigheter att bedöma 
ett rums atmosfär när så många faktorer spelar in, vilket anses som en rimlig och acceptabel 
slutsats. Detta har konstaterats i tidigare teori (Boyce, 2003) men kan ändå tänkas värdefullt att 
prövas. För att utföra studien mer grundligt kan som nämnt parvis jämförelse användas, men även 
en fördjupad genomgång av data. Fler variabler skulle även kunna analyserats och jämföras för att 
belysa ytterligare likheter och skillnader. Framförallt att undersöka respondenternas svar och 
inställningar till ljussättningarna sinsemellan för att eventuellt kunna konstatera statistiskt 
signifikanta samband. Ett annat tillvägagångssätt som skulle kunnat få resultaten vidare pålitliga är 
om enkäten utförts i labbmiljö. Här skulle många faktorer bättre kunnat kontrolleras, exempelvis att 
samtliga deltagare fick se bilderna på samma skärm vilket bland annat skulle innebära samma 
bildstorlek, färgtemperatur, ljusstyrka och kvalitet. Faktumet att respondenterna skulle svara på 
enkäten i en ostörd miljö skulle också säkerställas. Ytterligare en faktor som skulle kunnat få 
resultaten än mer pålitliga skulle varit om antalet ljussättningar som undersöks skulle vara fler än 
fyra. För att stärka reliabiliteten behövs betydligt fler ljussättningar undersökas för att fastställa om 
de perceptuella attributen faktiskt får de resultat de fått. Då undersökningen till stor del går ut på att 
bedöma bilder och ljusförhållanden var det även viktigt att det fanns liknande förutsättningar att 
uppfatta dessa, vilket redan är ett problem i avseende att undersökningen görs på respondenternas 
(troligtvis) privata enheter i okända miljöer. Det var en avvägning som gjordes för att kunna 
möjliggöra ett större antal på över 100 deltagare men som tyvärr också medför olika 
skärmkalibreringar och ljusförhållanden i miljön där enkäten utförs. Det är något som mycket väl kan 
ha påverkat bedömningen och i sin tur undersökningens resultat, problem som inte hade varit lika 
aktuella om det utförts i labbmiljö. 

6.4.4 Reflektioner kring ett kvalitativt tillvägagångssätt 

För att svara på frågeställningarna Hur kan atmosfärsuppfattningen av ett möblerat rum förändras 
med enbart olika ljussättningar? och Hur påverkar olika ljussättningar uppfattningen av ett rums 
rymlighet? har ett kvantitativt tillvägagångssätt åtagits. Dessa frågeställningar söker en större mängd 
data för att komma fram till slutsatser som kan antas tillförlitliga, men för att få ett större djup och 
resultat utav nyanserad karaktär skulle kvalitativa metoder med fördel kunna innefattats i 
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undersökningen. I denna studie har kvalitativa inslag förekommit, men i mindre utsträckning. Som 
tidigare beskrivits har respondenterna haft utrymme att kommentera och bidra till information av 
kvalitativ karaktär vilket har varit utav intresse och viss nytta för undersökningen då ytterligare 
förståelse för datan tillkommit. Trots detta finns det en brist på djup i datan, i form av exempelvis 
motiveringar till respondenternas svar. Särskilt vid specifik avvikande data skulle exempelvis 
följdfrågor kunna varit hjälpsamt för att kunna dra säkrare och mer välgrundade slutsatser. Det kan 
även tänkas fördelaktigt att genomföra en undersökning av mer renodlad kvalitativ ansats för detta 
forskningsområde. Detta är särskilt relevant när det kommer till att se skillnaderna som uppstår 
gällande uppfattningen med olika ljusförhållanden. Med den kvantitativa metod som använts har vi 
tittat på en bredare population och dess generella åsikter och attityder. En kvalitativ metod skulle 
öppna upp för att se på och sammanställa dessa skillnader från ett nytt, mer individuellt, perspektiv. 
Om detta kombineras med en kvantitativ enkät, i likhet med vad som användes i denna 
undersökning, behöver inte nödvändigtvis det exakta värdet deltagarna bedömer med ha lika stor 
betydelse. Här kan det istället fokuseras mer på hur uppfattningarna förändras från bild till bild på 
individnivå.  

 
För att exemplifiera kan det tänkas att en deltagare bedömer ett atmosfärsord med värdet 7 i en bild 
och sedan bedömer samma atmosfärord med värdet 5 i en annan bild, så uppfattningen sjunker 
med 2 värden. En annan deltagare bedömer samma atmosfärsord och bild med 5 för att sedan sänka 
sin bedömning till 3, här sjunker uppfattningen också med 2 värden. I den kvantitativa undersökning 
som gjorts i detta arbete skulle dessa två som respondenter representera två olika åsikter, och två 
olika sidor av statistiken. Om detta resultat istället granskas mer på individnivå skulle det kunna 
utmynna i att slutsatsen kan dras att både dessa deltagare egentligen bedömer att ljussättningen 
har samma effekt på uppfattningen av rummet. Detta är mönster som inte funnits möjlighet att, 
inom tidsramen för arbetet, titta närmare på i vår kvantitativa metod med 120 respondenter. Att det 
ursprungliga värdet som bedöms skiljer sig mellan deltagarna spelar egentligen mindre roll då det är 
hur ljussättningar får uppfattningen att förändras som är intressant. Det ursprungliga värdet som 
sätts ut kan tänkas säga mer om deras personliga tycke och smak över rummet i helhet, som 
exempelvis inkluderar tycke över designval såsom möblemang. Detta kan även utforskas ytterligare i 
intervjuer för att vidare förstå motiveringen bakom varför deltagarna bedömer som de gör. Det kan 
ge svar på om det nu är så att själva utformningen och designen på rummet (med möbler, färgval 
etcetera) påverkar mycket av uppfattningen och resulterar i att bedömningen skiljer sig mycket från 
individ till individ. Detta kan liknas vid Mikkel Billes (2015) kvalitativa undersökning där han utforskar 
atmosfär, ljus och människors relation till detta. I artikeln lyfter han att personerna han intervjuat 
tycks uppleva atmosfären som en samexistens av många olika element som saker, ljud och 
erfarenheter samt hur dessa upplevs.  

6.5 Samhälleliga & Kulturella aspekter 

Då ljussättning kan spela stor roll i olika sammanhang och hur en atmosfär kan påverkas är det även 
ett område som är nyttigt att vidare driva forskning inom. Ljussättning kan idag användas för olika 
viktiga syften, varav det bland annat kan förbättra människors prestation och humör. Bortsett från 
just denna undersökning rörande hur människor uppfattar ljussättningar, kan ljussättningar fysiskt 
och psykiskt även påverka människor, och detta med kvantifierbara resultat. Som nämnt tidigare kan 
belysning exempelvis influera och främja anställdas inställning och prestation på arbetsplatser, och 
ur ett långsiktigt perspektiv kunna få dem att må bättre. Detta kanske kan utmynna i en bättre och 
mer behaglig arbetsmiljö och vidare eventuellt bättre avkastning (Goodman, 2009; Knez, 1995, 
2001; Wang & Boubekri, 2011; Adamsson, Laike & Morita, 2018). Vår undersökning må bestå av 
resultat som är tämligen osäkra, men visade tydligt på att människor har olika inställning till vilken 
slags ljussättning som passar i vilket syfte. Att jobb som syfte lämpas bäst med en specifik typ av 
ljussättning är något som de flesta redan har en uppfattning och erfarenhet av, men som även 
påvisats i forskning som kunnat styrka synsättet, vilket är gynnsamt från ett samhälleligt perspektiv. 
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Bortsett från hur ljus kan påverka oss, finns även en stor betydelse i hur det kan påverka vår 
uppfattning av olika miljöer och rum. Ljuset kan förändra och anpassa atmosfären där det behövs. 
För de äldre kan ett ålderdomshem kännas som hemma, avslappnande och säkert. Ett väntrum kan 
kännas betryggande och lugnande, och ett företag kan få sin produkt att skildras specifikt anpassat 
till sin tänkta målgrupp (Kuijsters et al., 2012; Knez & Kers, 2000; Custers et al., 2010; Schielke, 
2015). 

 
I grund och botten handlar det om människors välmående och hur vi vill uppleva och uppfatta vår 
omgivning, där ljus kan spela en viktig roll. Detta appliceras inte minst till människors egen 
personliga sfär, det rum vi kallar hem. Ljuset kan kontrolleras av såväl amatör som specialist. 
Arkitekter och ljusdesigners har många möjligheter och ansvar i att belysa miljöer på passande och 
användbara sätt. Likväl någons hem som offentliga miljöer, och påverka uppfattningen gällande 
likväl atmosfären som ett rums storlek och fysiska dimensioner. Några huvudsakliga studier vi 
studerat och inspirerats av begår sin forskning i relation till Philips, en stor aktör inom försäljning av 
bland annat hembelysning. Det är mycket inom detta område som forskningen bidrar till, att kunna 
förstå människors relation till deras hem och de tänkbara aktiviteter som det önskas passa för. Ljuset 
kan vägleda och forma relationen till aktiviteter och sysslor där det gör mer än att bara bidra med 
ljus till en plats. Ljuset ger oss både praktisk information om en plats och kan få oss att känna 
harmoni och samklang med situationen vi befinner oss i. Lampor och ljus är något alla människor 
medvetet eller omedvetet använder sig av vid mörkrets inbrott och medverkar dynamiskt till att 
forma atmosfären till vad den är eller borde vara (Bille, 2015).  

 
Utan ljus skulle det inte ens vara möjligt att se, men med ljus så kan vi både se vår omgivning samt 
anpassa och forma känslan den förmedlar. Ljuset kan bidra till att berätta något om en plats eller 
skänka den en specifik stämning, som i sin tur även kan påverka hur personer känner och beter sig. 
Dessa platser behöver inte nödvändigtvis befinna sig i verkligheten, utan kan utspela sig i medier 
såsom film och spel. I film kan det tänkas användbart med verktyg för att kunna påverka hur 
åskådaren känner över en viss scen, föremål eller karaktär, likaså i spel. I spel kan det även vara 
användbart med verktyg som kan påverka hur spelaren beter sig. Det finns självklart många element 
som kan tänkas vara ‘verktyg’ för att påverka detta och däribland har även ljuset en roll.  Ljusets 
aspekter vi fokuserat på, som tillslut landade i utformningen av artefakten och undersökningen i 
denna studie, är inte alltid relevanta till ett brett appliceringsområde inom dessa medier. Detta 
apropå att det endast är ett fåtal ljusförhållanden som undersöks. Ljusförhållandena är dessutom 
begränsade till praktisk ljussättning för en plats, närmare bestämt en interiör i form av ett 
vardagsrum. Det finns dock ett par aspekter som är av relevans i koppling till medier som film och 
spel. Då ljuset har visats ha möjlighet att påverka uppfattningen av ett rum, kan kunskap kring detta 
med fördel användas, exempelvis i etableringsbilden av en miljö. Redan här kan man då börja 
etablera en viss sorts stämning som passar för narrativets ändamål, som sedan kan byggas vidare på 
av mer väsentliga och konkreta narrativa element som karaktärer och dess dialoger. Ljussättningen 
skulle dessutom kunna påverka hur åskådaren känner över en scens fysiska dimensioner, kanske så 
att ett rum upplevs som mer klaustrofobiskt och trångt, eller mer luftigt och rymligt. Den andra 
aspekten rör praktisk ljussättning, alltså användandet av ‘riktiga’ ljuskällor befintliga i miljön istället 
för ‘fejkljus’. De ljussättningar vi undersökt är just vad som skulle kunna användas i en praktisk 
ljussättning då de endast består av ‘riktiga’ ljuskällor som är logiska för miljön och kan tänkas 
återfinnas i interiörer. På så sätt kan resultaten från undersökningar av detta slag även appliceras till 
praktisk ljussättning av vanligt förekommande interiörer i film och spel. När det forskats djupare 
kring ljus relaterat till atmosfärsuppfattning och rymlighet i komplexa miljöer kan resultaten med 
fördel appliceras i branschen. Här kan förproduktionen av exempelvis film eller spel bli än mer 
utförlig och mottagandet av slutprodukten mer förutsägbar, åtminstone när det gäller ljussättning 
och dess påverkan. 
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Det är viktigt att beskåda resultaten från både denna studie och andras ur ett kulturellt och 
geografiskt perspektiv. Människor världen över har med största sannolikhet olika uppfattning och 
relation till ljus, både elektriskt och naturligt. Som Adamsson, Laike & Morita (2018) beskriver är 
Sverige är ett land som befinner sig på norra delen av halvklotet som vars naturliga ljus därmed får 
ett utmärkande beteende och karaktär, och framförallt att längden på dagar skiljer sig från andra 
latituder på jordklotet. Detta kan även spela roll i hur artificiellt ljus bedöms och uppfattas, med 
tanke på att man är beroende av det på olika tider av dygnet. Detta appliceras inte minst på 
deltagarna i denna undersökning där vi begränsat oss till svenskar. En persons bakgrund och kultur 
kan tänkas spela en stor roll i många aspekter, och kan tänkas göra det även i koppling till ljus 
gällande dess påverkan och vad man föredrar. På så sätt kan slutsatser från studier rörande 
ljusförhållanden inte nödvändigtvis vara applicerbara på personer över hela världen. Detta kan vara 
viktigt att beakta om sådana resultat ska användas i exempelvis produktionssyften. Dessa aspekter 
är mycket väsentliga och intresseväckande och aktualiserar vikten av att utföra dessa slags studier 
utifrån fler geografiska positioner samt i olika kulturer. 

6.6 Framtida arbete 

I detta arbete har det antagits en kvantitativ metod med få kvalitativa inslag. Om det funnits 
ytterligare tid hade det kunnat vara fördelaktigt att inkludera triangulering med kvalitativa data, 
möjligtvis i form av uppföljningsintervjuer med ett antal av respondenterna. Det skulle kunna ge en 
djupare förståelse för deras motivering bakom bedömningarna. Det skulle även möjliggöra för att se 
mönster i skillnaderna för de olika ljussättningarna på individnivå istället för ett generaliserat svar 
för en bredare population. För detta hade det dock eventuellt varit mer fördelaktigt att utföra en 
undersökning som fokuserar helt på ett kvalitativt tillvägagångssätt. På detta sätt kan man så 
utförligt som möjligt förstå deltagarnas motivering och även utforska vilka andra faktorer utöver 
ljuset som har påverkat deras bedömning. Om dock en liknande kvantitativ metod skulle användas i 
en framtida undersökning skulle det vara intressant att titta närmare på de små skillnader som 
upptäcktes. Detta skulle kunna fördelaktigt göras genom att använda sig av parvis jämförelse med 
bilderna istället för att de bedöms enskilt.   
 
En annan aspekt som skulle kunna vara intressant att undersöka närmare i framtida undersökningar 
av liknande karaktär är hur ljuskällornas placering påverkar uppfattningen. Spekulationer gällande 
vikten av fördelning av ljuskällor uppstod i samband med att resultatet för uppfattningen av 
rymlighet analyserades. Den ljussättning som fick rummet att uppfattas rymligast var även den enda 
ljussättning som hade asymmetriskt utplacerade ljuskällor. De andra ljuskällorna hade en mer 
symmetrisk utplacering, som exempelvis belysningen där ljuskällorna var utplacerade längs med 
väggarna med jämna mellanrum. Denna fördelningsfaktor var dessvärre inget som har studerats 
närmare i denna undersökning, men som möjligtvis kan innebära en faktor som spelar roll i 
bedömningen av rummet. Detta kan vara av intresse att undersöka närmare både för uppfattningen 
av atmosfär och rymlighet. 

 
Sett ur ett produktionsperspektiv så finns det även en hel del reflektioner över vad som hade kunnat 
göras annorlunda förutsatt att det hade funnits mer tid till utformandet av artefakten. Först och 
främst hade det kunnat färdigställas betydligt fler ljussättningar i likhet med vad som gjordes i 
Stokkermans et al., (2018) undersökning, som hade över 100 olika ljusförhållanden i sin artefakt. 
Detta hade givetvis även påverkat själva datainsamlingen och analysen som hade blivit betydligt mer 
omfattande. Med denna utformning hade det kunnat fastställas med mycket större säkerhet hur de 
olika perceptuella attributen påverkar uppfattningen. I framtida arbeten kan även rummet delas upp 
i två versioner som undersöks. Båda versioner skulle då förslagsvis vara samma rum men skulle 
kunna bestå av en version där rummet är möblerat och en version där rummet är omöblerat. I själva 
undersökningen skulle deltagarna sedan kunna delas upp i två grupper där en grupp får bedöma det 
omöblerade rummet och en grupp det möblerade rummet. Jämförelser och skillnaderna kan sedan 
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identifieras mellan det möblerade rummets ljussättningar och det omöblerade rummets 
ljussättningar, för att se om de följer liknande mönster. Bedömningarna hade med största 
sannolikhet inte varit detsamma men det hade här varit intressant att se om de perceptuella 
attributen fortfarande bidrar med likartade förändringar, oavsett om rummet är möblerat eller inte. 
Detta hade i sin tur kunnat bekräfta eller dementera att ljusförhållanden fortfarande kan ha liknande 
effekter på uppfattningen av rymlighet eller atmosfär oavsett om rummet är möblerat och satt i ett 
kontext eller inte. Ännu ett nästa steg efter detta, beroende på vad utfallet skulle resultera i, skulle 
kunna vara att utforma en undersökning i betydligt större utsträckning där ett flertal olika 
möblerade rum undersöks. Detta för att mycket tydligare kunna fastställa om olika perceptuella 
attribut kan bidra med liknande förändringar gällande uppfattning av rummets atmosfär eller 
rymlighet oavsett kontext eller möblemang. Det fanns planer på att skapa ’värmekartor’ 
(”heatmaps”) för samtliga fyra bilder men som dessvärre föll bort på grund av tidsbrist. Dessa skulle 
visa på ljusets fördelning i rummet som i tydligare grad skulle kunna fastställa de olika 
ljussättningarnas fördelning enligt de perceptuella attributen. Värmekartor skulle med fördel kunna 
användas i arbeten av liknande slag för att ge större trovärdighet för kategoriseringar av 
ljussättningars perceptuella attribut. 

 
Då det i helhet finns en del otydligheter i resultaten i denna undersökning finns det en osäkerhet 
kring hur de ska kunna appliceras till ett mer praktiskt syfte i ett större sammanhang. Slutsatserna 
från en studie som denna bör först benas ut med mer utförliga undersökningar och resultat innan de 
kan appliceras till och gynna ett produktionsperspektiv, exempelvis för media såsom film och spel 
eller inom arkitektur och ljusdesign. Det är till synes viktigare att utveckla vidare på nya och mer 
utförliga undersökningar för att fastställa mer säkra resultat över hur ljussättningar kan påverka 
uppfattningen av atmosfär eller rymlighet i en komplex miljö. När det forskats djupare kring detta 
kan resultaten med fördel appliceras i relaterade branscher. Mer utförliga resultat och slutsatser 
som kan fastställas i säkrare grad möjliggör för en grund som kan mynna ut i hjälpmedel och 
ramverk för ljusdesign i interiörer. Vetskapen om hur ljusets olika perceptuella attribut bidrar till 
uppfattningen av en miljö kan användas för att uppnå större kontroll vid utformningen av 
ljussättningar i såväl film och spel, som i människors vardag och hem. Denna kontroll kan gälla på 
både ett fysiskt plan över hur trångt eller rymligt en miljö uppfattas eller ett mer känslomässigt plan, 
över vilken atmosfärisk stämning som önskas förmedlas. 
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