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Abstract 

 
The development and progress of LED luminaries makes the old venues of 
lighting in icehalls with long rows of fluorescent fixtures may starts to feel 
threatened for real. The trend to switch from fluorescent lighting to LED in these 
environments has already started but there is very little to read about obvious pros 
and cons. 
 
The purpose of the investigation was to clearify if LED-lighting is visually 
functional for different kinds of users in halls where icehockey is played. A few 
questions we wanted to get answers on were if LED works visually in an icehall 
and how the experience differs between LED and fluorescent lighting, and also 
how icehockey players and spectators experience the LED-lighting in different 
ways. 
 
The study has been carried out with field trips, surveys to players and spectator 
and finally interviews with players who plays in the venue. Through this it was 
concluded that the LED-lighting is visually functional for all types of users 
considered in this study. The pros with LED compared to fluorescent lighting are 
many. Problems such as disability glare, distracting reflections, strange shadows or 
uneven lighting was found to be significantly less than expected and almost all 
spectators and players were very happy about the lighting in the venues. 
 
The conclusion with the investigation is that LED works well in the type of 
hockey venues where the investigation has been done but more studies 
considering this are needed to get results that apply to all types of venues where 
icehockey is played. 
 
The investigation was conducted in collaboration with the Swedish Ice Hockey 
Association and El- & kylanalys who have helped us with contacts at hockey 
venues and financially supported the study.
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Sammanfattning 

 
LED-ljuskällans utveckling och framsteg gör att de gamla anläggningarna i ishallar 
med långa rader av lysrörsarmaturer börjar gå ur tiden samtidigt som övergången 
till LED i dessa miljöer redan har börjat. Dock finns väldigt lite att läsa om för- 
och nackdelar med ett byte mellan dessa. 
 
Syftet med undersökningen var att få reda på om LED fungerar ur ett visuellt 
perspektiv för olika brukargrupper i hallar där ishockeyverksamhet bedrivs. 
Frågorna som vi ville få svar på handlar om hur LED fungerar visuellt i en ishall 
och hur den visuella upplevelsen skiljer sig mellan LED och lysrör. 
 
Arbetet har genomförts genom att gå på studiebesök, få enkäter besvarade av 
spelare och åskådare och slutligen genom att intervjua spelare som spelar i 
anläggningen. Resultatet visar att belysningen fungerar visuellt för alla brukare 
som omfattades av undersökningen och att fördelarna med LED framför lysrör är 
många. Problem så som synnedsättande bländning, störande reflektioner, konstig 
skuggbildning eller ojämnt ljus visade sig vara betydligt mindre än förväntat och 
näst intill alla åskådare och spelare var nöjda med belysningen i ishallen. 
 
Slutsatsen är att LED fungerar bra i den typ av publikhall som undersökningen 
gjorts i men att mer forskning inom detta behöver göras för att man ska kunna få 
resultat som är giltiga för alla former av hallar där ishockeyverksamhet bedrivs. 
 
Undersökningen är gjord i samarbete med Svenska ishockeyförbundet och El- & 
kylanalys som har hjälpt oss med kontaktpersoner på ishallar och ekonomiskt stöd 
för att genomföra studien. 
 

 

Nyckelord 
LED-belysning, Ishockey, Ishall, Visuell upplevelse, Publikhall 
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1 Inledning 
 
Belysningen i ishockeyhallar har i många år bestått av långa rader med 
lysrörsarmaturer. Detta har gett en jämn belysning, varit energieffektivt och 
överlag fungerat bra. 
 
Light emitting diods (LED) är en ljuskälla med låg energiförbrukning och därför 
tillämpas den allt oftare i allmänna miljöer. LED är en skarp ljuskälla utan optik, 
det vill säga att den är blir jobbig och att titta mot om man inte skärmar av den. 
Detta kan leda till bländning, störande reflektioner, förvrängda skuggbilder eller 
att belysningen kan kännas ojämn.  
 
Det finns redan mängder av undersökningar om energieffektiviteten för LED 
kontra lysrör, men ingen har undersökt hur det fungerar visuellt i större skala. 
Detta examensarbete har undersökt hur folk upplever belysningen när de vistas i 
en ishall där LED-belysning är installerad som allmänljus. 
 
En ishall ställer också stora krav på att ljusscenarier kan hanteras. Exempelvis 
behöver man kunna ha något sänkt belysning för träning, full styrka för matcher 
och inte minst för när spelarna ska göra entré på isen. Behovet av en reglerbar 
anläggning är betydelsefullt för att alla ska få en så stämningsfull upplevelse som 
möjligt. Man bör inte heller glömma bort andra faktorer i det som utgör en god 
belysning. En modern anläggning ska vara synergonomisk för alla brukare. 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
LED har genomgått en stor utveckling och nu kan ljuskällan uppfylla det 
kvalitetsbehov som finns i ishallar och ge både publik och spelare en god visuell 
upplevelse. En anläggning där det bedrivs sportverksamhet behöver vara både 
modern ur ett synergonomiskt perspektiv och uppfylla de krav som ställs ifrån 
Svenska ishockeyförbundet (Anläggningsutskottet Svenska Ishockeyförbundet, 
2011). Det finns olika typer av anläggningar där ishockeyverksamhet bedrivs. 
Dessa delas in olika publikklasser där publikhall A är den största och ska ha 
kapacitet för minst 2000 åskådare. Publikhall B ska kunna ta in minst 1000 
åskådare och publikhall C minst 500. Träningshallar finns också definierade i 
samma standard (Anläggningsutskottet Svenska ishockeyförbundet, 2011) och de 
ska vara utformade för att kunna ta in upp till 500 besökare. Enligt 
ishockeyförbundets belysningskrav skall publikhall A ha >1000 lux i horisontell 
belysningsstyrka (Eh), publik B >600 lux (Eh) och publikhall C samt rena 
träningshallar >400 lux (Eh). Syftet med kraven är att det ska kännas bra att vistas 
i lokalen både för de som utövar sporten och för åskådare. 
 
I dagens anläggningar består belysningen nästan uteslutande av lysrör och 
metallhalogen som fungerar som allmänbelysning. Dessa ger ett jämnt fördelat ljus 
och upplevs inte störande för någon som brukar anläggningen. LED har en 
livslängd på upp till 100 000 timmar, vilket är ca 5 gånger så lång livslängd som ett 
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standardlysrör (Starby, 2006, s. 173 & 215). Detta kan man dra nytta av vid byte av 
ljuskällor. Det är kostsamt att byta ljuskällor i en sådan miljö med högt i tak och is 
på marken. Därför är en lång livslängd som gör att man slipper byta så ofta 
önskvärd. Dessutom är dagens LED-ljuskällors färgåtergivning samt ljusutbyte 
lika bra som (i vissa fall tillochmed bättre än) lysrörens. En annan faktor som kan 
vara problematiskt för en lysrörs-/metallhalogensanläggning är värmeutvecklingen 
från armaturerna som kan påverka isen. Enligt en tidigare undersökning 
(Kwaitkowski, 2011) så kan den direkta värmestrålningen från belysningen antas 
vara 60% av belysningens effektanvändning (kW). I och med att LED-armaturer 
inte alstrar lika mycket värme framåt som en lysrör-/metallhalogenanläggning så 
LED är extra väl lämpade för belysta miljöer som skall hållas kalla. Ljuskällan 
fungerar bra i kalla miljöer – den t o m kräver god kylning för att uppnå sin 
potentiella livslängd (Ljuskultur, 2011, s.6.). 
 
Det finns idag ett antal anläggningar med LED. Ett exempel är Helsinki Ice Hall i 
Helsingfors, Finland, som bytte ut sin belysning inför säsongen 2013/2014. Där 
har en jämförelse mellan den nya och gamla anläggningen visat att ett sådant byte 
med hänsyn till energibesparing och styrning kan vara väldigt lönsamt. Alltså är 
det många arenor som vill göra likadant. Andra fördelar är den långa livslängden 
på LED, möjligheten att gå ifrån helt nersläckt till full ljusstyrka direkt, möjlighet 
till ljusreglering och att LED saknar värmeutveckling framåt vilket leder till att 
behovet av separata kylanläggningar minskas. Men det är få som funderar på hur 
det fungerar visuellt för olika brukare. 
 

 
Figur 1 visar ett exempel på publikhall C (Brostaden Arena) 

 
År 2009 genomfördes ett projekt vid namn ”Stoppsladd” (Hjert, & Rogstam, 
2009) där Svenska Ishockeyförbundet och Energi- & Kylanalys AB samarbetade. 
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Projektet hade som mål att sprida kunskap och erfarenheter men även inspirera 
ishallsägare till att energieffektivisera ishallar i hela Sverige. I sin rapport 
(Dahlberg, M.,Hjert, J & Rogstam, J., 2012, sid. 49) så tar de upp att LED-
belysning, där det redovisas, är en energieffektiv lösning. Den visuella upplevelsen 
nämns aldrig i rapporten vilket vi såg som ett skäl till att samarbeta med dem och 
kombinera deras kunskap med vår för att göra en undersökning som baseras på 
både visuella och energieffektiva förhållanden. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Undersökningens syfte är att fastställa om LED fungerar synergonomiskt för de 
olika typer av brukargrupper som i första hand vistas i en hall där 
ishockeyverksamhet bedrivs (åskådare och spelare). Målet med undersökningen är 
att få reda på hur olika brukargrupper upplever olika belysningslösningar ishallar 
med LED-belysning jämfört med lysrörsbelysning. Målet är även att skapa en 
medvetenhet om hur LED fungerar i ishockeyarenor för att eventuellt kunna 
modernisera. 
 
Vår frågeställning är: 
 

1. Hur fungerar LED visuellt i hallar där det bedrivs ishockeyverksamhet? 
2. Skiljer sig den visuella upplevelsen i ishockeyhallar belysta med LED från 

upplevelsen i ishockeyhallar belysta med lysrör och i så fall hur? 
3. Skiljer sig den visuella ur ett belysningsperspektiv mellan hockeyspelaren 

och åskådaren och i så fall hur? 
 

1.3 Avgränsningar 
 

 Undersökningen behandlar endast spelarnas, tränarnas och åskådarnas 
visuella upplevelser och inte andra relevanta brukarkategoriers- som t ex 
vaktmästare, domare eller TV-team. 

 Undersökningen genomfördes enbart i Stockholmsområdet med ett lag 
utvalt av representanter ifrån Svenska Ishockeyförbundet och Energi & 
Kylanalys AB. 

 Undersökningen omfattar endast en ishockey-hall som är klassad som 
publikhall C. 
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1.4 Disposition 
 
I den teoretiska bakgrunden som följer redovisas grundläggande teori om LED, 
ljusflimmer och en tidigare studie om upplevelsen av LED-belysning i en ishall. I 
metod-delen beskrivs hur data samlats in med hjälp av enkät och intervjuer. 
Resultaten redovisas sedan sammanfattande i resultatkapitlet. Resultat och metod 
diskuteras i diskussionsdelen. Rapporten avslutas därefter med slutsatser och 
rekommendationer baserade på undersökningens resultat. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Vad är LED? 
 
LED är en lysdiod som kombinerar fyra egenskaper som många 
belysningsplanerare och arkitekter eftersöker enligt Ljuskultur (2011). Den är liten, 
genererar ljus på ett mycket effektivt sätt, har en lång livslängd och kan ljusregleras 
steglöst.  
LED är baserad på blå dioder och för att få den ljusfärg man vill ha lägger man ett 
skikt av fosfor på dioden. För att sprida ljuset ifrån dioden placeras även en lins på 
fosforlagret (Davidsson, MW. Fellers, TJ. & Springs, KR., 2003).  
Ljuskultur (2011) skriver: 

 

”LED-tekniken alstrar ljuset i en halvledare som på teknisk väg 

stimuleras till att lysa (elektroluminiscens).” 

 
Det är därför som LED inte ger värme i belysningsriktningen. Värmen finns i 
armaturen och det är därför den behöver kylas. 
 

2.2 Hur flimret påverkar människan 
 
På idrottsanläggningar av olika slag är det i högsta grad viktigt med flimmerfria 
belysningslösningar speciellt vid TV-sändningar då TV-bolagen gärna sänder 
slowmotion sekvenser från olika händelser. Slowmotion innebär att man sänker 
antalet uppspelade bilder per sekund (frames per second, FPS) vilket gör att inspelade 
rörelser visas långsammare än de var i verkligheten. När bildväxlingen går så pass 
långsamt är det lätt att upptäcka, och bli störd av, flimmer i konventionella 
belysningslösningar. Fördelen med LED är att ljuskällan har ett konstant ljusflöde 
och alltså är flimmerfritt och på det viset behagligare att titta på både för ögat och 
på tv-skärmen.   
 
När mediaklipp visas i slowmotion blir skillnaderna mellan en lysrörs-
/metallhalogenbelysning och en LED-belysning tydlig. Mika Nummenpalo (2013) 
demonstrerar tydligt i två media klipp det flimmer som uppkommer vid en 
anläggning med lysrör eller metallhalogen samt hur LED med sitt konstanta 
ljusflöde gör att flimret försvinner.  
Flimmer är inte ett problem som är exklusivt för slowmotion-scener i Tv-
produktioner. Vi människor påverkas också av det direkt. 
 
S. Rönnberg (2006) skriver att vi är som känsligast för flimmer mellan 16 och 20 
års ålder och blir då lättast påverkade av detta. Förmågan att uppfatta flimmer 
avtar sedan med tiden när reaktionsförmågan blir sämre och elasticiteten i pupillen 
försämras. Rönnberg menar också att rummets övriga belysning påverkar vår 
förmåga att uppfatta flimmer. Rönnberg skriver att yttre faktorer påverkar: 
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”Vi uppfattar flimmer bättre i det perifera synfältet än i det centrala 

så den flimrande ljuskällans placering har betydelse. Rummets 

övriga belysning spelar också in. En ensam flimrande lampa i ett 

övrigt mörkt rum uppfattar vi lättare än om rummet är väl upplyst. 

Ljuspulsens form och våglängd påverkar vår förmåga att uppfatta 

den.” 

 

De effekter som ett flimrande ljus kan ge är bland annat att reaktionstiden blir 
längre och att antalet läsfel ökar i jämförelse med flimmerfritt ljus (Rönnberg, 
2006). Personer som arbetar i flimmerfritt ljus klagar mindre på huvudvärk och 
trötta ögon än de som arbetar i miljöer där det finns risk för flimmer, med 
exempelvis konventionella driftdon (Wilkins, Nimmo-Smith, Slater & Bedocs. 
1989) Flimmer kan dessutom utlösa epileptiska anfall och det finns en speciellt 
stor risk för detta vid blinkningar i frekvensområdet 12-15 Hz (Wilkins et al., 
1989). 
 
Flimmer kan alltså både vara svårt att upptäcka men utvecklas till ett riktigt 
hälsoproblem om man utsätts för det en längre tid. Eftersom en ljuskälla i en ishall 
aldrig står tänd ensam minskar där risken för att någon skall uppleva flimmer. I 
och med att LED är flimmerfritt så finns problemet hur som helst inte alls i 
ishallar med LED-belysning. 
 

2.3 Ljuskvalitet i andra ishallar med LED 
 
I sammanband med att man bytte till LED-belysning i Aimo Mäkinen Areena, 
Finland så skrevs en referensartikel (Easy Led Oy, u.å.) av företaget som hade 
installerat de nya armaturerna. I artikeln så har företaget återgivit kommentarer 
från brukarna om hur de upplever belysningen i ishallen. I en kommentar 
beskriver en åskådare att ljuset påminner om dagsljuset:  
 

”Det är trevligt att komma till hallen och man blir genast pigg. 

Ljuset har trevlig färg, det påminner mycket om dagsljuset.”. (Easy 

Led Oy, u.å., s. 1.) 

 

Den dagsljusliknande belysningen kan ge en effekt på åskådarna och spelarna 
genom att kortisolhalterna i kroppen ökar och man får en känsla av att man blir 
och är piggare i anläggningen. Enligt Lockley, Brainard och Czeisler (2003) så ökar 
vakenheten i ljusstrålning med större energiinnehåll i det korta våglängderna. En 
spelare kommenterade om skuggorna som är tydliga i hörnen av rinken men inte 
så mycket i mitten på rinken: 
 

”Skuggan fanns där, men den var annorlunda och fanns främst i 

hörnen. Inte så mycket i mitten.”. (Easy Led Oy, u.å., s. 1.) 
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3 Metoden och genomförandet 
 
I arbetet genomfördes kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar i form av 
intervjuer, studiebesök och enkäter (se bilaga 1 och 2). Enkäterna var uppbyggda 
med flervalsalternativ, värdeskalor där man uppskattat hur bra upplevelsen var och 
frågor som skulle besvaras med fritextsvar. Den ena enkäten (bilaga 1) besvarades 
av 20 åskådare under en match mellan Sollentunas och Hässelby Kälvestas 
knattelag i samma ishall. Åskådarna fick femton minuter på sig att fundera och 
sedan samlades alla enkäterna in på plats. Den andra enkäten (bilaga 2) besvarades 
av ett ishockeylag med tio spelare som spelar i Brostaden Arena med LED-
belysning, på enkätfrågor om hur dem upplevde ljuset när de spelade. Enkäter 
(bilaga 1) lämnades till alla 20 åskådare under en match mellan Sollentunas och 
Hässelby Kälvestas knattelag i samma ishall. Åskådarna fick femton minuter på sig 
att fundera och sedan samlades enkäterna in på plats. 
 
Dessutom genomfördes intervjuer med fyra spelare från samma lag för att kunna 
gå in mer detalj i på hur belysningen upplevdes visuellt. Ishallen som laget spelade 
i hade nyligen bytt från en konventionell lysrörsanläggning till en anläggning med 
moderna LED-armaturer. Intervjuerna genomfördes med dom fyra spelarna 
samtidigt och baserades på en guide med frågor (se bilaga 3) som togs fram för att 
intervjuernas struktur. En av intervjuarna ställde frågor medan den andre 
antecknade svaren när de fyra spelarna intervjuades. 
 
Studien genomfördes i Brostaden Arena, Stockholm och klassades som en 
publikhall C. I Brostaden Arena delades enkäter (se bilaga 2) ut till alla tio spelare i 
ishockeylaget Hässelby Kälvestas A-lag och intervjuer genomfördes med fyra 
spelare i samma lag. Spelarnas ålder låg i spannet 21-27 år. Både 
enkätundersökningen och intervjuer ägde rum innan en träning och svaren 
samlades in vid samma tillfälle. Träningen ägde rum sent en vardagskväll i mars 
2014. 
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Figur 2 visar Brostaden arena där undersökningarna genomförs 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Enkäter med åskådare och spelare 
 
Enkäterna genomfördes med åskådare (bilaga 1) och spelare (bilaga 2).  
 
4.1.1 Köns- och åldersfördelningarna på åskådarna i enkäten 
 
De flesta enkätdeltagarna bland åskådarna är män och en majoritet är i åldrarna 
40-49 (se Figur 3.1). I resterande diagram har vi kategoriserat enkätdeltagarna efter 
ålder istället för kön då det inte fanns någon skillnad i svaren beroende på 
könstillhörighet. 
 
Diagrammet visar att 65% av deltagarna är män, alltså nästan två tredjedelar. 70% 
av enkätdeltagarna är i åldersspannet 40-49 år gamla. 
 

 
Figur 3.1 Köns- och åldersfördelningen på åskådarna som deltog i enkätundersökningen. Y-axeln är antal och X-
axeln är ålder. 
 
 

4.1.2 Köns- och åldersfördelningarna på spelarna i enkäten 

Könsfördelningen på spelarna var alla män och spelarna var i åldrarna 21 till 27 år.  
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4.1.3 Resultat av enkäten 
 
40% av åskådarna (se Figur 3.2) tycker att belysningen är godtagbar. Majoriteten 
på 60% tycker att den är bra och hittar inga problem. Ingen har något illa att säga 
om belysningen här. 70% av spelarna (se Figur 3.3) tycker att belysningen är bra 
och 30% tycker att den är godtagbar. Inte heller här har någon något negativt att 
säga om den generella upplevelsen av belysningen. 

 
Figur 3.2 åskådarnas åsikter om LED-belysningen rent generellt i ishallen. 

Figur 3.3 spelarnas åsikter om LED-belysningen rent generellt i ishallen under passet. 
 

På frågan om hur enkätdeltagarna tycker att ljuset sprider sig över isen tyckte 
samtliga att ljuset var jämnt fördelat. 
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Om man frågar enkätdeltagarna om hur ljuset upplevs kring sargen och hörnen 
märker de av lite fler problem än om man bara frågar om belysningen upplevs 
fläckig i allmänhet. Nu tycker ungefär en tredjedel av åskådarna samt en utav 
spelarna att det är fläckigt. 
 
65% av åskådarna (se Figur 3.4) fortfarande tycker att belysningen är jämn, även 
vid hörnen. 90% av spelarna (se Figur 3.5) upplever inte belysningen vid sargen 
och isytans hörn som fläckig utan den är fortfarande jämnt fördelad över isen. 

 
Figur 3.4 åskådarnas åsikter om ljuset kring sargen och hörnen. 

 
Figur 3.5 spelarnas åsikter om ljuset kring sargen och hörnen. 
 

Undersökningen visar också att ingen av vare sig åskådare eller spelare känner 
något obehag som kan bero på ljusets karaktär utan alla tycker att det är behagligt 
att vistas i hallen. 
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Ingen åskådare uppfattar bländning i någon större utsträckning i ishallen utan alla 
kan vistas där problemfritt. Det finns en spelare som upplever bländning eller 
reflektioner här. 
 
Endast en av åskådarna (se Figur 3.6) tycker att armaturernas reflektioner syns för 
mycket medan 80% har svarat 2 eller 3, alltså mittemellan eller strax under. De 
sista 15% av åskådarna tycker inte att några reflektioner syntes. Ingen av spelarna 
tycker att armaturerna reflekteras för mycket (se Figur 3.7) utan 50% av spelarna 
har lagt sig i mitten av den fem-gradiga skalan och 10% (alltså en enda) har svarat 
att de inte syns alls. Resterande 40% ligger mitt emellan dessa båda. 

 
Figur 3.6 hur väl åskådarna ser armaturer/ljuspunkter i isens reflektion/spegelbild när den är nyspolad. 

 
Figur 3.7 hur väl spelarna ser armaturer/ljuspunkter i isens reflektion/spegelbild när den är nyspolad. 
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På frågan om dessa reflektioner skapar något slags obehag så har samtliga 
enkätdeltagare svarat ”nej”. 
 
För att svara på huruvida enkätdeltagarnas förmåga att se ut över banan förändras 
från att isen är blank (nyspolad) till matt (uppkörd) så fick deltagarna svara med 
egna ord istället för att kryssa i olika textbaserade alternativ.  
 

 <39 år: Ingen utav de som var upp till 39 år gamlas syn påverkades av att 
isens yta förändras. 

 40-49 år: Majoriteten menar att de inte påverkas av detta eller har inte 
lämnat någon kommentar. Några få har inte funderat på det och en skriver 
att det är en vanesak. 

 50-59 år: De som var i detta åldersspann har inte märkt någonting. 

 60< år: Den ena har inte märkt någon skillnad eller påverkats medan den 
andra har beskrivit att det inte är så hemskt mycket. 

 Två av spelarna har valt att inte lämna någon kommentar. De övriga åtta 
skrev att hur isens yta förändras under tiden inte har någon påverkan på 
deras förmåga att se varav en av dessa lade till att det är en vanesak. 

 
Enkätens sista fråga handlade om skuggorna. 70% av åskådarna (se Figur 3.8) 
tycker att skuggorna är naturliga. En fjärdedel märker inte ens av skuggorna 
medan en ensam deltagare tycker att de är oförutsägbara. 50% av spelarna (se 
Figur 3.9) lägger inte märke till skuggorna medan 30% tycker att skuggorna känns 
naturliga. Två (20%) av spelarna har lagt till ett eget alternativ där de svarat ”Vet 
inte”. 

 
Figur 3.8 hur åskådarna upplever skuggorna på isen. 
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Figur 3.9 hur spelarna upplever skuggorna på isen. 
 

4.2 Resultat av intervjuer med spelare 
 
Spelarna har upplevt bytet ifrån den gamla lysrörsanläggningen till LED-
belysningen som något positivt. Många av dem har inte ens märkt av det men vid 
närmare eftertanke nämner de att ljuset numera känns lite vitare och klarare än 
tidigare.  
Spelarna menar att det finns ishallar där belysningen gör att pucken försvinner 
emellanåt. Exempelvis när den är uppe i luften och ”smälter samman” med 
bakgrunden, vilket kan vara mycket förödande för exempelvis en målvakt. De 
menar att vissa hallar har ett mycket gulare ljus som kunde göra att det kändes 
dunkelt och pucken kunde försvinna. Det är också detta som de alla upplever som 
mest positivt med bytet till den nya belysningsanläggningen: att pucken aldrig 
försvinner. De säger att det problemet kunde dyka upp i den föregående 
belysningsanläggningen men är nu helt borta. De tycker att det rent generellt 
känns bättre upplyst i hela hallen, sett till ljusnivå, ljusfärg och jämnhet. 

  
Figur 5 visar ett exempel på belysningen i en ishall före och efter byte till LED-ljuskällor. Lysrörsbelysning till 
vänster, LED-belysning till höger 
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En av spelarna påstår också att han inte känner sig lika trött i den nya belysningen 
som i den gamla. Klarheten gör att han känner sig mer vaken än tidigare. 
Dessutom är det ett stort plus att man kan skifta mycket med ljuset nu och skapa 
olika scener för träning, match eller introduktioner när hemmalaget kommer in på 
isen. Introduktionen brukar vara en mindre ljusshow för att skapa stämning innan 
matcher. Tidigare kunde det ta väldigt lång tid innan ljuskällorna hade nått sin 
maxkapacitet med ljusflöde säger spelarna.  
 
Spelarna har svårt att hitta några problem som är kvar ifrån den gamla 
anläggningen eller som har dykt upp efter bytet. En av spelarna säger att det känns 
som att det har blivit ljusare i plexiglasen och att armaturerna reflekteras i dessa, 
men säger också att det inte är något problem direkt utan bara något han kommit 
att tänka på. De andra spelarna tycker att i stort sett att allt har blivit bättre. 
 
Spelarna menar att bland det sämsta med att ha bytt belysning är att man vänjer 
sig lätt vid det ljuset man tränar i och det kan därför bli en omställning när man 
kommer till en annan hall och ska spela bortamatch. Men det har ingen större 
påverkan på spelet utan är bara något man stör sig lite på. Spelarna som är mitt 
inne i matchen hamnar ju lätt i sin lilla bubbla med någon slags tunnelseende och 
därför är detta inte lika tydligt för dem.  
 
Spelarna vill beskriva den nya anläggningen som bättre, klarare och jämnare 
medan den gamla anläggningen beskrivs med de tre orden: olika, ojämnt och gult. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Vår undersöknings syfte var att fastställa om LED fungerar synergonomiskt för de 
olika typer av brukargrupper som i första hand vistas i en hall där 
ishockeyverksamhet bedrivs (åskådare och spelare). Målet med undersökningen 
var att få reda på hur olika brukargrupper upplever olika belysningslösningar i en 
ishall. Målet var även att skapa en medvetenhet om hur LED fungerar i 
ishockeyarenor för att eventuellt kunna modernisera. 
 
Vår frågeställning var: 

1. Hur fungerar LED visuellt i en anläggning där det bedrivs 
ishockeyverksamhet? 

2. Skiljer sig den visuella upplevelsen med LED-belysning från anläggningar 
med lysrör och i sådant fall hur? 

3. Skiljer sig upplevelsen ur ett belysningsperspektiv mellan hockeyspelaren 
och åskådaren och i sådant fall hur? 

 
5.1.1 LED fungerar i anläggningar där ishockeyverksamhet bedrivs 
 
I våra enkäter till åskådarna fick vi reda på att många av deltagarna inte ens har 
märkt att belysningen har byts och att väldigt få problem upplevs av väldigt få 
personer. Generellt tycker åskådarna att belysningen är behaglig, skuggorna känns 
naturliga och belysningen jämnt fördelad, även om så mycket som en tredjedel av 
enkätdeltagarna faktiskt tycker att det är fläckigt vid sargerna. LED är en skarp 
ljuskälla och om det kommer saker i vägen för ljuset så blir det väldigt fläckigt (se 
Figur 4). De båda LED-belysta ishallarna som undersöktes har samma armaturer 
men skillnaden är tydlig när det gäller jämnheten. Undersökningen genomfördes 
på Brostaden arena (se Figur 4 t.h.) som har en jämnare belysning.  

 
Figur 4 visar skillnaden i ljusets jämnhet på isen mellan två ishallar med LED-belysning. 
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Genom intervjuerna med fyra spelare i HKH’s A-lag fick vi reda på att när man 
spelar så har man ju så mycket adrenalin i sig och har fullt fokus på matchen hela 
tiden. Man stänger ute alla små detaljer och om belysningen skulle vara lite ojämn 
på något ställe är det inget man lägger märke till i stridens hetta. Åskådarna är inte 
lika fast i matchen som spelarna och lägger därför märke till andra saker lättare. I 
intervjuerna säger spelarna också att belysningen känns mycket vitare och 
fräschare nu än tidigare och de tycker verkligen att belysningen har förbättrats på 
alla plan. Hockey är sport där man har mer närkontakt med andra spelare än vad 
exempelvis konståkning som också bedrivs i en ishall. Därför är det viktigare med 
en god belysning för ishockeyspelare än för konståkare, för att öka synligheten 
och reducera risken för skador. LED bör fungera i de flesta idrottsanläggningar 
för is. Det vita och klara ljuset är att eftersträva i denna typ av anläggningar. Den 
enda typ av anläggning som det skulle kunna skapa större problem i är i curling-
hallar för TV-sändning. Då sitter kameran ofta rakt ovanför banan vilket gör att 
armaturernas reflektion i isen bör vara ett stort problem om det kommer ifrån 
skarpa ljuskällor.  
 
Reaktionerna på LED-belysningen i denna ishall är till största del positiva. Det 
finns ingen som tycker att bytet har varit dåligt men det finns personer som 
fortfarande ser problem med det. Det finns en del att göra inom området men i 
dagsläget så tycker folk ändå bättre om denna lösning än om de konventionella 
lysrörsanläggningarna. 
 
5.1.2 LED-belysning skapar en uppiggande och fräsch känsla 
 
I en ny projekterad lysrörsanläggning så är det oftast ingen skillnad mellan hur 
LED-belysningens och lysrörs-belysningens visuella upplevelse. Men ju längre 
tiden går desto mer slitna blir lysrören eller metallhalogenlamporna, vilket gör att 
anläggningen då känns mer dunkel och färgerna kan bli något förvrängda. Med 
detta så försvinner fräschheten i hallen och man kan känna sig tröttare, som flera 
spelare sa i intervjuerna. Det klarare ljuset ifrån LED-armaturerna känns mycket 
fräschare och uppiggande. 
 
I intervjuer med spelarna så kom det fram att ljuset tidigare kunde upplevas gult 
och lite ”dassigt”. Nu känns det betydligt vitare och klarare.  
När ljuset är gulare och inte lika klart så kan det ha skapats en luminansskillnad 
mellan isen och omgivningen som har skapat en mörkare upplevelse vilket i flera 
fall har lett till att pucken ”försvunnit”. Med det gula ljuset så känner sig spelarna 
lite tröttare vilket leder till att reaktionsförmågan försämras. Detta påverkar spelet 
i sig då till exempel spelarna i hög fart kan krocka med varandra och kan leda till 
allvarliga skador. I det vitare och klarare ljuset, som spelarna själva gillade att säga, 
så reducerades den här risken. Det beror på att puckens svarta yta skar sig bättre, 
kontrastmässigt mot andra ytor i hallen än isen eftersom att de också blev vitare 
tack vare belysningen. 
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Spelarna tycker att det skiljer sig så mycket ibland att de har svårt att vänja sig vid 
belysningen i en annan hall när de ska spela bortamatch. Tränar man i en typ av 
belysning så vänjer man sig snabbt vid just den och det kan vara en nackdel att 
återigen spela i hallar som inte känns lika behagliga att spela på, belysningsmässigt.  
 
5.1.3 En större överblick som åskådare 
 
Efter att ha jämfört enkäter med både spelare och åskådare så kan man konstatera 
att skillnader finns, men är inte så hemskt stora. Åskådarna tycker exempelvis att 
belysningen är ojämnare vid sargerna än vad spelarna tycker och detta kan bero på 
att åskådarna har en större överblick över isen än spelarna och inte heller sitter 
fast lika mycket i sin egen lilla bubbla. Det är lättare för en åskådare att upptäcka 
problem med belysningen än en spelare i och med att spelarna har så mycket 
adrenalin och är så fokuserade på matchen att det inte märks om belysningen 
råkar vara lite ojämn på ett par ställen. På det viset är det lättare för åskådare att 
upptäcka skillnader i belysningen. En sak som dock är anmärkningsvärd med detta 
är att ingen av de deltagare som är över 50 år tycker att belysningen är fläckig. 
Detta kan bero på att synen försämras med åldern och att dom över 50 år inte kan 
upptäcka sådana detaljer lika lätt som yngre 
 
En annan sak som skiljde sig mellan spelare och åskådare var uppfattningen om 
skuggorna. Bland åskådarna så uppfattades skuggorna över huvud taget i större 
omfattning än vad de gjorde bland spelarna. Det som är positivt med detta är 
dock att skuggorna uppfattades som naturliga i allra största mån. Att det skiljer sig 
här kan bero på samma sak som den föregående skillnaden. Alltså att åskådarna 
har en större överblick över isen medan spelarna sitter fast lite i sin bubbla.  
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5.2 Metoddiskussion 
 
För att samla in primärdata så använde vi oss av både intervjuer och enkäter. 
Intervjuerna är kvalitativa metoder medan enkäterna är kvantitativa. Genom att 
söka i webbaserade databaser och i litteratur så har vi hittat information samt 
tidigare studier som gjorts inom ämnet. Utbudet av armaturer inom LED-
belysning för ishallar är ganska begränsat vilket kan bero på att det är så pass nytt. 
I majoritet av den här typen av anläggningar sitter fortfarande lysrörsarmaturer. 
Det mesta som finns på nätet är om andra anläggningar och mer specifikt om 
teknik och dylikt. Vår undersökning är mer baserad på upplevelse än teknik och 
det kan därför vara svårt att använda dessa hemsidor till undersökningen. 
 
Vi började med att boka ett möte med representanter ifrån Svenska 
ishockeyförbundet och El- & kylanalys som tidigare sysslat med ett projekt som 
heter Stoppsladd, vilket också är mer inriktat på energi än upplevelse. I och med 
att de är genre som vi (med LED-belysning i ishallar) fast mer tekniskt inriktade, 
så såg vi en möjlighet att samarbeta med dem. För att sedan kunna hjälpa dem 
med en undersökning om vad folk verkligen tycker. Att ta hjälp av externa företag 
(Svenska ishockeyförbundet och El- & kylanalys) har visat sig vara en gigantisk 
fördel för oss. De har sponsrat våra resor till Stockholm ekonomiskt, hjälpt oss att 
få kontaktpersoner i Hässelby Kälvesta Hockey, skickat mängder av länkar och 
undersökningar som är relevanta för vår studie. I gengäld har de också fått ställa 
krav på oss om vad de vill få ut utav samarbetet och undersökningen Nackdelen är 
att vi har blivit tvungna att begränsa undersökningarna till mindre ishallar. Det 
hade varit intressant att göra en studie i en stor ishall för matcher i högsta 
divisionen då denna typ av ishall är den man vanligen ser på TV och som många 
relaterar till ishockey i första hand. 
 
Vi valde att använda oss av enkäter för att kunna få in så många åsikter som 
möjligt. Detta är en kvantitativ metod för att samla data. Att använda denna 
metod är en enklare lösning då man kan dela ut enkäter till många personer 
samtidigt och få in dem lika snabbt. Efter vi har samlat in all enkätdata så har vi 
kunnat skapa oss en bättre helhetsbild över hur spelare och åskådare upplever 
ljuset i anläggningen. Enkäterna gjordes utav oss men för att verkligen göra alla 
parter nöjda (vi som gjort undersökningen och representanter ifrån Svenska 
ishockeyförbundet och El- & kylanalys) så har dessa formats för att ge oss de svar 
som vi ansett relevanta. Enkäterna har alltså hjälpt oss att samla in våra 
kvantitativa data och en bred grund att stå på för att kunna se vad folk tycker om 
LED-belysning i ishallar. Med den första frågan om vad åskådare och spelare rent 
generellt anser om belysningen så får dem tidigt bilda sin egna, övergripande 
uppfattningar om LED-belysningen i ishallen utan att gå in på för mycket detaljer. 
Vi har försökt att undvika att ha med svarsalternativ som ”Vet inte” eller 
”Lagom” för att varje person har sin individuella uppfattning om vad som är 
lagom. Det är tydligare om enkätdeltagarna bara tycker ”Ja” eller ”Nej”. Eftersom 
att vi inte har med otydliga svarsalternativ så har vi fått mycket tydliga åsikter ifrån 
enkätdeltagarna och tycker att enkäterna har varit bra för undersökningen. 
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De som deltar i vår enkätundersökning på åskådarsidan är till största del män i 
åldrarna 40-49 år. Det här kan förklaras med att ishockey generellt är populärare 
bland män än kvinnor och att de rör sig i det åldersspannet då man kan ha en son 
eller dotter (det var blandat i lagen) på isen under knattematchen som 
undersökningen genomfördes på. Om det hade varit konståkning så hade det 
antagligen varit fler kvinnor än män istället. Att just denna grupp var den största 
har inte haft så stor påverkan på studien. Svaren har varit jämnt fördelade mellan 
män och kvinnor i olika åldrar. Men det var också många kvinnor som deltog vilka 
kan antas vara mödrar till dessa barn på plats också. Den största gruppen var trots 
allt inte män eller kvinnor i sig utan åldersgruppen 40-49. 
 
Vid intervjuerna så vill vi få en mer detaljerad bild över hur spelare och åskådare 
upplever anläggningen. Detta är en mer ingående och kvalitativ metod än 
enkätundersökningen, men också mer tidskrävande. På så sätt kan vi göra en 
jämförelse mellan anläggningar som använder LED och anläggningar som 
använder lysrör-/metallhalogen. Genom att ta in synpunkter ifrån spelare som har 

ljuset från lysrören i färskt minne så får vi trovärdigare resultat på frågeställningarna. 
Med dessa data så kan vi få en direkt åsikt över hur ljuset upplevs idag och en 
jämförelse om det finns skillnader mellan dessa två belysningslösningar.  
Fördelen med att använda sig utav intervjuer är att man får in en djupare och mer 
ingående data om vad spelarna faktiskt tycker, en mer kvalitativ data alltså. Ett 
problem är att när folk får prata fritt, med egna ord, så kan det bli svårare att 
sammanställa alla svaren med rak och tydlig statistik. Detta är ett problem som 
dyker upp när man gör många intervjuer. Nu gjorde vi bara fyra stycken så därför 
var det ganska lätt att få en stadig och tydlig grund att stå på. Att spelarna som 
intervjuades var väldigt eniga gör det också väldigt enkelt att sammanställa. Det är 
viktigt att ta hänsyn till personliga åsikter när man håller på med kvalitativ data för 
då kan svar som inte fanns med på enkäterna dyka upp och förklaras. 
 
Under det andra besöket i Stockholm och Brostaden arena så delades enkäter ut 
till 20 åskådare vid en match mellan Sollentunas och Hässelby Kälvestas knattelag. 
Därefter fick även 10 spelare i Hässelby Kälvesta Hockeys A-lag enkäter. Dessa 
båda enkäter hade samma frågor fast de var utformade för respektive grupp. Vid 
samma besök gjordes intervjuer med fyra utav spelarna i A-laget där vi kunde få in 
mer kvalitativ data och ha mer ingående diskussioner så att spelarna fick utveckla 
sina tankar och svar lite mer. 
Dessa besök har också fungerat som studiebesök för att vi ska kunna bilda vår 
egen uppfattning där vi också har varit ute på isen och sett hallen ifrån en spelares 
perspektiv. 
 
På detta vis har vi fått både de kvalitativa och kvantitativa data, samt erfarenheter 
som behövts för att uppnå ett resultat med undersökningen. 
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Undersökningen visar att både besökare och spelare är väldigt nöjda med den nya 
belysningen och få upplever några problem ur ett visuellt perspektiv. Många av 
åskådarna är inte så insatta och har en väldigt begränsad kunskap inom belysning, 
vilket kan vara både bra och dåligt för undersökningen. Det är dåligt för att de 
kanske inte alltid vet vad de svarar på och har svårt att tolka frågorna men det kan 
också vara bra för att man får ärliga och uppriktiga svar ifrån helt vanliga 
personer. 
 
Överlag har våra metoder fungerat bra och vi har stött på få problem. Det var 
några stycken som var lite tveksamma till att delta i enkätundersökningen men 
med säljande ord om att det bara tar ett par minuter så gav dem efter och gav oss 
de data vi ville ha. 
 
5.2.1 Validitet och reliabilitet 
 
Våra intervjuer och enkäter har gett svar på de frågeställningar vi har och 
validiteten är god för denna pilotstudie som endast omfattar mindre publikhallar. 
Undersökningen har inte så hög reliabilitet på andra ishallar men för just 
Brostaden arena så är den god. Vi har tillsammans med externa företag format 
både enkätfrågorna och intervjuerna för att kunna få in relevant data och för att få 
med olika åldersgruppen och således öka reliabiliteten. Reliabiliteten blir dock lite 
sämre med tanke på att så få deltog i undersökningen. Studien som har gjorts och 
svaren som kommit in känns pålitliga med hänsyn till avgränsningarna och 
förutsättningarna. 
 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 
Det är på väldigt få ställen i ishallen där spelare eller åskådare upplever några 
problem över huvud taget och man kan dra slutsatsen att LED fungerar i ishallar 
publikhall C. Ljuset känns numer klarare och vitare än tidigare och problem som 
trötthet och puckens plötsliga försvinnande har reducerats. Både spelare och 
åskådare är nöjda med belysningen i Brostaden Arena. Med denna studie så 
rekommenderar vi att fler följer initiativet med att modernisera sina ishallar och 
byta till LED-ljuskällor med klarare färger. Då kan problemen som gamla 
lysrörsanläggningar för med sig reduceras. 
 
LED är en ljuskälla som ständigt utvecklas och förbättras. Belysning anpassad för 
ishallar är inget undantag. Möjligheterna växer ständigt och de negativa sidorna 
minskar hela tiden. LED blir mer och mer framtidssäkert att satsa på i ishallar. Det 
finns dock väldigt få undersökningar eller studier som gjorts i just det här ämnet 
och det finns en hel del mer att göra. Till nästa studie inom ämnet LED-
belysnings i ishallar så kan man börja ta hänsyn till både större och mindre hallar 
än publikhall C. Man kan också göra fler och större intervjuer samt samla in 
bredare data på andra sätt i form av mätningar, enkäter eller dylikt. 
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En anledning till att man borde göra en större studie för fler typer av hallar är att 
inte bara hallens åskådarkapacitet varierar utan också takhöjder, vilket i sin tur kan 
påverka de slutsatser man kan dra. Dessutom finns det många andra 
brukargrupper att ta hänsyn till som vi inte har gjort, till exempel vaktmästare. 
Man kan också ta hänsyn till andra sporter som utförs på is så som konståkning, 
curling, med flera. 
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8.1.2 Sida 2 
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8.2 Bilaga 2: Enkät för spelare 
8.2.1 Sida 1 
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8.2.2 Sida 2 
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8.3 Intervjufrågor för spelare 

 

 

1. Kan du kortfattat beskriva hur du upplevt bytet till LED? 

 
 

2. Vilken tycker du är den största skillnaden på denna och föregående 

belysningsanläggning? 

 

 
3. Upplever du några konkreta problem med den nya anläggningen som inte 

fanns innan? 

 
 

4. Är det några problem som är kvar ifrån förra anläggningen? 

 

 
5. Finns det några positiva eller negativa intryck du har fått utav den nya 

anläggningen? 

 

 
6. Vad tycker du är bäst och sämst med den nya anläggningen i jämförelse 

med den gamla? 

 

 

7. Hur skulle du beskriva den gamla respektive den nya anläggningen med 

tre ord? 

 


