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Abstract 
Public buildings are considered to be the most power consuming buildings in the world. 
To reduce power consumption earlier studies propose greater use of natural daylight 
to illuminate surroundings, hallways and areas where to preform common work tasks 
and where artificial lighting is only used for the actual work space and places where 
higher light levels are required. In office buildings with available daylight, it has 
been shown that people have a greater general well-being, improved health, 
reduced absenteeism and increased productivity. 
The purpose of this study is to investigate how different room configurations can 
increase the amount of daylight in offices. The essay is based on an experimental 
study in the form of a questionnaire in which participants have evaluated and 
documented their perceptions of the visual properties regarding daylight. The 
evaluation has been carried out with scale models of different room configurations, but 
with the same window size and window positions. 
The results show that a room configuration with embrasures provides the most 
effective daylight harvesting. Embrasures contribute with maximum visibility, 
brightness and provide maximum light scattering. Room configurations with rounded 
corners have proven to give the most even light ratio between the light and dark areas 
of a room where the light is also spread most evenly along the walls. According to an 
evaluation of the visual properties of daylight, a room with rounded corners is 
perceived to be the most comfortable room and provide the softest and gentlest light 

impression. 

The study is limited to evaluate the amount of daylight and the visual properties 
of daylight in   large office spaces designed based on energy-efficient passive 
houses with thick facade walls. 
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Sammanfattning 
Offentliga byggnader räknas som de byggnader som har störst energianvändning i 
världen. För att sänka energianvändningen föreslås ökad användning av dagsljus för 
att lysa upp omgivning, korridorer och platser för allmänna arbetsuppgifter och där den 
artificiella belysningen endast används vid arbetsytor och platser där högre 
ljusnivå krävs.  
I kontorsbyggnader med tillgängligt dagsljusinsläpp har det också visats att människor 
har ett ökat allmänt välbefinnande, bättre hälsa, minskad frånvaro och ökat 
produktivitet. 
Syftet med studien är att undersöka hur olika rumsutformningar kan bidra till ökad 
tillvaratagande av dagsljus i kontorslokaler. Undersökningen bygger på en 
experimentell studie i form av en enkätundersökning där testpersoner har utvärderat 
och dokumenterat sina uppfattningar kring dagsljusets visuella egenskaper. 
Utvärderingen har genomförts i skalmodeller med olika rumsutformningar men samma 
fönstermått och fönsterplacering. 
Resultaten har visat att rumsutformningar med fönstersmygar ger det mest effektiva 
dagsljusinsläppet i en kontorslokal. Smygar bidrar med högst synbarhet, ljushet och 
uppfattas ge mest ljusspridning. Rumsutformningar med rundade hörn har enligt 
dagsljusmätningar visat ge jämnast ljusförhållande mellan de ljusa och mörka delarna 
av ett rum där ljuset också sprids jämnast efter väggarna. Enligt en utvärdering av 
dagsljusets visuella egenskaper anses ett rum med runda hörn mest behaglig att vistas 
i samt ger det mjukaste och mildaste ljusintrycket. 

Undersökningen är avgränsad till att utvärdera dagsljusmängd och dagsljusets 
visuella egenskaper i stora kontorslokaler utformade enligt krav för energieffektiva 
passivhus med djupa fasadväggar.  

Nyckelord. 

dagsljus, dagsljusinlänkning, hälsa, energieffektivitet, kontor, rumsutformning, 
arkitektur 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Dagsljusets egenskaper 
Den solstrålning som reflekteras i atmosfären och når jorden under dagtid är det ljus 
som kallas för dagsljus (Fridell Anter & Klarén, 2014).  Dagsljuset har ett kontinuerligt 
spektrum i våglängdsområdet 300 till 2 500 nanometer. Det människor uppfattar som 
synligt ljus ligger inom ett våglängdsområde mellan 380 och 780 nanometer. 
Människans synsinne påverkas av olika våglängder och det åskådliggörs i den 
spektrala känslighetskurvan. Under dagtid är människan mest känslig för ljusstrålning 
med en våglängd på 550 nanometer (gult ljus), under natten är människan däremot 
mest känslig för blå ljusstrålning med en våglängd på 507 nanometer (Starby, 2006). 

Dagsljuset består av tre olika delar där himmelsljus är den solstrålning som diffuserats 
i atmosfären. Det direkta solljuset är det ljus som passerat atmosfären men som inte 
har diffuserats av den. Den tredje delen är en blandning av himmelsljus och solljus 
som reflekterats från jordens yta (Fridell Anter & Klarén, 2014). Dagsljuset är, till 
skillnad från det artificiella ljuset, dynamiskt vilket betyder att ljuset varierar med tiden. 
Det vill säga att färgtemperatur och ljusmängd ändras från morgon till kväll. Vid klart 
väder är ljuset hårt riktat och skapar starka skuggor medan mulet väder bidrar till ett 
nästan skugglöst landskap. Beroende på solhöjd och atmosfäriska förhållande kan 
dagsljuset ha en färgtemperatur på 3500 till 10 000 kelvin samt en färgåtergivning 
mellan 95 till 100 Ra (Starby, 2006). 

En enkätundersökning som utförts på svenska arbetsplatser visar att nio av tio 
yrkesarbetande anser att belysningen på deras arbetsplats är viktig för välmåendet. 
Undersökningen har också visat att belysningen på dessa arbetsplatser är bristfällig. 
Endast 15 procent av yrkesarbetande uppger att belysningen vid deras arbetsplats är 
anpassad efter deras individuella behov och att de själva kan reglera belysningens 
styrka (Belysningsbranschen, 2015). 

Ljusets påverkan på den biologiska klockan beror dels på ljusnivåer men även 
spektralfördelningen hos den exponerande strålningen, tidpunkt, längd av 
exponeringen samt tidigare exponering. Korrekt användning av artificiellt ljus och 
dagsljus minskar förekomsten av huvudvärk, seasonal affective disorder (SAD) och 
överansträngda ögon. Överansträngda ögon är en vanligt förekommande åkomma i 
kontorsmiljöer där arbete framför datorskärmar utförs. Arbete framför skärmar 
förhindrar ögats fokuseringsmuskel att fokusera på olika avstånd under längre 
tidsperioder. Ansträngda ögon minskas med utsikt över landskapsvyer som uppnås 
via fönster. Kombinationen av korta och långa räckvidder gör att ögat kan fokusera så 
att den optiska skärpan förblir maximal utan att överanstränga ögat (Franta & Anstead, 

1994). 

Dagsljusets roll i byggnader 
Vid observationer av antika byggnader så syns det tydligt vilken roll dagsljuset hade 
som grund för arkitekturens utformning. Dagsljuset hade en central roll vid 
utformningen av byggnader av den anledning att det var den enda ljuskälla som fanns 



2 

tillgänglig för att kunna se eller utföra olika arbeten. Från ett enda dagsljusinsläpp 
genom rökhål i taken har tekniken för att ta tillvara på dagsljus genomgått stora 
förändringar genom historien (Cornell, 1996). 

Antiken och Romarriket 
Under antiken genomgick arkitekturen stora förändringar, byggnaderna fick ett luftigare 
och ljusare intryck genom att kapitäler började användas i byggnadstekniken. Detta 
medförde att ljuset kunde spridas längre in i byggnaderna och monumenten. 
Dagsljuset fick en självklar roll vid uppförandet av Pantheon i Rom under 100 talet 
e.Kr. Med ett runt hål högst upp på en rund kupol kunde dagsljuset spridas jämnt över 
takets yta för att sedan reflektera ett dämpat ljus ner till den stora hallen. Taket 
utformades med fördjupningar som gav taket ett harmoniskt skuggspel och med årets 
växlande årstider fungerade dagsljusinsläppet som en kalender där det direkta 
solljuset framhävde olika delar av hallens väggar under årets gång (Cornell, 1996).

Hagia Sofia 
Under 530-talet uppfördes den heliga vishetens kyrka i nutidens Istanbul, den så 
kallade Hagia Sofia. Vid den här tiden blev behandlingen av dagsljuset allt mer 
genomtänkt och viktigt för att framhäva byggnadens rumsutformning. I Hagia Sofia 
placerades en fönsterrad i den stora takkupolens underkant, dessa fönster uppfattades 
som dolda för folket som befann sig nere på golvet i kyrkan. De högt sittande fönstren 
gav ett milt ljus som gav rymd åt kupolen samtidigt som det på vissa ställen trängde in 
direkt solljus som kunde uppfattas skarpt eller till och med bländande, det sken som 
då uppstod uppfattades på den tiden vara mystiska övernaturligt sken (Cornell, 1996). 

Medeltiden 
Under medeltidens århundraden utarbetades nya utformningar för att erövra 
dagsljuset. Detta eftersom att rymden i lokaler ökade samt att det nu blev ljusets 
centrala roll att nyansera formspråket i byggnaderna. Arkitektur, skulpturverk och 
byggnadsverk flöt samman under denna epok. Under tidigare århundranden var dessa 
åtskilda men under medeltiden började arkitekturen i sig uttrycka konst och 
skulpturverk. Under denna epok utvecklas också tekniken att behandla ljus, skugga, 
dämpat ljus, dunkel och mörker. 

Under medeltiden börjar också arkitekturen i västeuropeiska kyrkor skilja sig mer från 
antikens och den muslimska världens kupoltak. Vid den här tiden börjar tunnvalv och 
kryssvalv utformas och i kombination med högt sittande fönster gav dessa ett mjukt 
och effektivt dagsljusinsläpp. Vid den här tiden börjar man också utforma 
fönstersmygar kring det som tidigare var vanliga murgluggar, vilket bidrog till att ljuset 
kunde länkas in bättre och ge rummet en högre ljusnivå fastän fönstergluggen var 
väldigt liten. Detta var en väl använd metod i medeltida borgar som med syfte att 
skydda sig mot fiender ofta hade en väggtjocklek kring två meter. Glimmingehus i 
Skåne är ett tydligt exempel på hur viktig dagljusinlänkningen var i medeltida borgar. 
Utöver fönstersmygar används vita valv och kolonner längre in i rummet som fångar 
upp dagsljuset och ger rummet en högre ljusnivå (Cornell, 1996). 

Industrialismen och glashusen 
Liksom nutidens byggnader med glasfasader kunde man redan under tidigt 1800-tal 
börja skymta glastak och glashus främst i gallerior, tågstationer och utställningshallar. 
Dessa byggnader började komma under industrialismen eftersom det blev betydligt 
enklare att framställa tunnare och starkare järnramar och järnspröjsar samt större 
glaspartier. Den kanske mest kända byggnaden av detta slag var Crystal Palace som 
uppfördes av Joseph Paxton för världsutställningen i London 1851. Med både tak och 
väggar av glas kunde palatset få maximalt dagsljusinsläpp både genom överljus och 
sidoljus. Fastän dessa byggnader var optimala för maximalt dagsljusinsläpp så 
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uppstod också problem med glashusen. Bländning var vanligt förekommande men inte 
det största problemet vilket var värmestrålningen. De nya glashusen under 1800-talet 
kunde jämföras med gigantiska växthus som också var föregångare till byggnaderna. 
Redan under 1700-talet berättade Linné hur han och en gästforskare skulle arbeta 
någon timme i ett växthus en kall solskensdag men bara kunde vistas där i tio minuter 
på grund av hettan (Cornell, 1996). 

Modern tid 
Efter Jugend-epoken och den svenska nationalromantiken i början på 1900-talet 
började arkitekturen förenklas drastiskt från att vara konstnärlig och utsmyckad till att 
vara enkel och funktionell. Liksom den beskrivs fick den namnet funktionalism också 
kallat “funkis” och utvecklades under 20 och 30 talet i Europa. I kontrast till tidigare 
arkitektur så saknades utsmyckningar och olika former i arkitekturen, med 
funktionalismen var det raka och rena ytor som eftersträvades. Detta var förstås 
positivt för ett ljusare intryck av rummet men många dagsljusbehandlande åtgärder 
som tidigare använts fick en mindre betydande roll, främst när byggtekniken övergick 
från djupa och bärande fasader till i princip väggfria fasader där våningsplanen i stället 
vilar på pelare (Cornell, 1996). 

I samband med det artificiella ljusets intåg så introducerades nya lösningar för att ge 
ljus och behandlingen av dagsljus blev överflödig. Att inte ta till vara på dagsljuset 
och istället lysa upp rum med artificiell belysning ger en hög 
energianvändning. Energianvändningen står för hela 90 % av belysningens 
miljöpåverkan medan frakt, återvinning och transport endast utgör 10% av 
belysningens miljöpåverkan. För den totala elförbrukningen i hela världen 
står belysningen för 20-30% av energianvändningen (Energimyndigheten, 
2015). 

Det finns olika områden för teknisk utveckling som möjliggör energibesparingar. Se 
figur 1. Den mest effektiva metoden består av tre olika metoder för minskning av 
energianvändning. Dessa utgörs av dimmer för artificiell belysning, dagsljusinsläpp 
och närvarosensor eller konstantljussensor. Användandet av dessa metoder kan 
sänka energianvändningen med upp till 80 % i jämförelse med 
en belysningsanläggning som inte utnyttjar dessa möjligheter 
(Belysningsbranschen, 2013). 

Figur 1; Metoder för möjlig energibesparing (Belysningsbranschen, 2013). 
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Det finns tidigare litteratur som behandlar dagsljus, främst genom fönsterutformningar 
(Liljefors, 1984) men i den moderna arkitekturen är de antika metoderna för 
dagsljusbehandlande åtgärder sällan förekommande. Det finns en mängd metoder att 
behandla dagsljus som inte används i dagens arkitektur. Dessa metoder skulle kunna 
bidra med minskad energianvändning men tillämpas och planeras inte i 
byggprocessen. Eftersom att belysningen ofta planeras senare i processen med 
hänsyn till andra delar så lämnas inget utrymme för dagsljusbehandlande åtgärder 
(Nordstrand, 2011). 

Energianvändning för belysning 
På uppdrag av energimyndigheten har ÅF genomfört en inventering av 
elanvändningen på kontors- och förvaltningslokaler, detta uppdrag kallas för Stegvis 
STIL (2007) och ingår som en del i myndighetens stora satsning på förbättrad 
energistatistik. Inventeringen av 123 kontor och förvaltningslokaler har visat att av den 
totala energianvändningen utgör fastighetsel 47 % och verksamhetsel 53 %. Enbart 
verksamhetsel för belysningen står för hela 21 %. 

Många kontorslokaler har i dag en föråldrad belysningsanläggning. 
En belysningsanläggning som är tio till 15 år gammal drar fem gånger så mycket 
energi jämfört med en ny. Nya belysningsanläggningar har effektivare 
ljuskällor och styrsystem som justerar belysningen efter närvaro, frånvaro och 
mängd infallande dagsljus. Konstantsljussensorer indikerar de infallande 
dagsljusnivåera samtidigt som de dämpar ljusnivån av den artificiella 
belysningen. Minskar dagsljusinfallet kompenseras det genom att den 
artificiella belysningen ökar. Dagsljus och konstantljussensorer kan integreras 

i armaturer eller monteras separat i ett rum (Belysningsbranschen, 2013). 

Offentliga byggnader och främst kontorsbyggnader klassificeras som de byggnader 
som har störst energianvändning i världen. Den totala årliga energianvändningen 
i kontorsbyggnader varierar i intervallet 100-1000 kWh/ m2 och år beroende på 
det geografiska läget. I Nordeuropa ligger energianvändningen för 
kontorsbyggnader i intervallet 269-350 kWh/ m2 år och för hela Europa ligger 
medel användningen på cirka 306 kWh / m2 år. Ett befintligt kontor i Sverige har 
visats använda 23 kWh/ m2 och år endast för belysningen där en mer modern 
och mer avancerad belysningsanläggning endast skulle använda 11 kWh/ 
m2 och år. Om dagsljussensorer hade varit integrerade i anläggningen 
skulle den årliga energianvändningen för belysning kunna sänkas till så lite som 5 
kWh / m2 år (Dubois & Blomsterberg, 2011). 
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Att beräkna dagsljus 
Beräkning av dagsljus i Sverige började användas i början på 1970- talet då skriften 
Dagsljus inomhus (1970) lanserades. Skriften var en bearbetning av en engelsk bok 
som anpassats för svenska förhållanden. Anledningen till att dagsljuset började 
beräknas grundades i att kraven på dagsljustillgång i den svenska byggnormen (SBN) 
skärptes kraftigt då den ersatte Socialstyrelsens minimikrav på tillgång av dagsljus 

(Löfberg, 1987). 

Vid dagsljusberäkningar används helmulen himmel som utgångspunkt. Det främsta 
skälet till detta beror på att en helmulen himmel utgör det sämsta fallet av 
dagsljusmängd. Detta betyder att om kravet för infallande dagsljus uppnås vid 
helmulen himmel så kommer kraven också uppnås vid övriga väderförhållanden. Ett 
annat skäl till att helmulen himmel är optimal att räkna på är att den också är 
rotationssymmetrisk, vilket betyder att luminansen endast varierar med höjdvinkeln 
över horisonten men är oberoende av vilket väderstreck fönstren vetter mot. 
En internationell ekvation har utformats för att beräkna vilken luminans en mulen 
himmel har (Se bilaga 8). 

I Danmark används en annan metod vid beräkning av dagsljus där en helt 
jämnt lysande himmel används som utgångspunkt. Man menar att en mulen himmel 
ger en så stor variation av luminansfördelningen att en helt jämnt lysande himmel 

passar lika bra som en referenshimmel för beräkning av dagsljus. 
De beräkningsmetoder som räknats upp i kapitlet behandlar manuella uträkningar 
av dagsljusluminans och belysningsstyrka. I dag används beräkningsprogram som 

Velux och DAYSIM för att genomföra dessa beräkningar. 

1.2 Problembeskrivning 

Solen är en energiresurs och en gratis ljuskälla som inte nyttjas till sin fulla potential. 
Detta är ett känt ämne inom belysningsbranschen och metoder för hur dagsljuset kan 
tillvaratas finns tillgängliga. Liljefors (1984) beskriver flera olika typer av metoder som 
kan användas för tillvaratagande av dagsljus, främst genom hur ljuset länkas in och 
vart ljuset hamnar i lokalen. Löfberg (1987) nämner olika beräkningsmetoder som 
kan användas för att räkna ut hur mycket dagsljus det går att få in i ett rum med 
olika metoder. 
Det saknas information kring hur den visuella upplevelsen påverkas vid 
olika utformningar. Att endast öka storleken på fönster för ökad tillvaratagande av 
dagsljus kan bidra med komplikationer i form av värmealstring och kallras 
(Dubois & Blomsterberg, 2011). Kunskapen om hur rumsutformningen kan påverka 
dagsljusets egenskaper är dock bristfällig För att åstadkomma mer 
kunskap om rumsutformningens inverkan på dagsljusets egenskaper är detta 
något som bör studeras. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur olika rumsutformningar kan bidra till ökat tillvaratagande av 
dagsljus. 

- Vilken rumsutformning är mest effektiv för tillvaratagande av dagsljus i en 
lokal?

- Hur påverkar olika rumsutformningar den visuella ljuskvalitén i ett rum? 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att utvärdera dagsljusmängd och dagsljusets visuella 
egenskaper i stora kontorslokaler utformade efter passivhus med djupa fasadväggar. 
Studien behandlar inte olika fönsterstorlekar eller olika typer av fönsterglas. 
Utvärderingen baseras på rumsutformningen och behandlar inte fristående 
byggnadselement inne i rummet eller exteriöra metoder för dagsljusinlänkning, 
persienner eller liknande. Ytfärger och material undersöks inte i studien. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en beskrivning om bakgrunden till det aktuella ämnet som 
undersöks. Därefter beskrivs problemet och vilka frågeställningar som ska besvaras 
följt av en avgränsning om vad studien omfattar. Inledningen följs av ett teoretiskt 
ramverk där tidigare studier och närliggande forskning kring ämnet tas upp. Efter 
teoretiskt ramverk beskrivs metod och genomförande. Metoden beskriver de metodval 
som valts för studien. I genomförandet beskrivs steg för steg tillvägagångssättet för de 
fysikaliska beräkningarna av ljusmängd och den visuella utvärderingen av ljuset i 
rumsutformningarna samt vilka ställningstaganden som görs och varför. 
Sammanställningen av resultatet redovisas i rapportens resultatdel där de utvärderas. 
I kapitlet diskussion diskuteras resultaten och de metodval som tagits. Rapporten 
avslutas med slutsatser och rekommendationer för framtida forskning kring ämnet. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket behandlar tidigare och närliggande forskning kring det 
aktuella ämnet. 

2.1 Dagsljus och hälsa 

Enligt Hathaway, et al. (1992) är dagsljus nödvändigt för människans 
biologiska funktioner. Det finns studier som visar att ultraviolett strålning som 
solen avger påverkar människans immunsystem (Noonan & DeFabo, 1994; 
Morison, 1983; Allen & Cureton, 1945). Samtidigt som dagsljuset tillför oss en hel 
del positiva effekter så kan den ultravioletta strålning som vi dagligen utsätts för 
vara farlig eftersom att strålningen kan orsaka förändringar i människans celler. 
Dessa cellförändringar som också kallas Malignt melanom är en mycket vanlig typ av 
hudcancer som blir följden av överexponering av den ultravioletta strålningen 
(Liberman, 1991). 

I kontorsbyggnader där dagsljus finns tillgängligt har det visats att människor som 
arbetar i sådana miljöer har ett ökat allmänt välbefinnande, bättre hälsa, minskad 

frånvaro och ökad produktivitet i jämförelse med människor som arbetar i kontor som 
saknar fönster (Franta & Anstead, 1994). Tidigare studier har visat att utsikt och 
tillgängligt dagsljus på arbetsplatsen ger positiva effekter hos de anställda. Dagsljus i 
lokaler har också visats vara en dominerande faktor för hur ljuset fördelas och hur 
rummet upplevs av brukaren. Dagsljus ger positiva effekter för bättre ljuskvalité och 
uppfattas mer attraktiv (Dubois & Blomsterberg, 2011). Toleransen av bländning har 
också visats vara betydligt högre för lokaler med tillgängligt dagsljus än för lokaler med 
endast artificiell belysning. I en undersökning av arbetsplatser med och utan tillgängligt 
dagsljus har Centre for Medical and Health Physics på Queensland University of 
Technology visat att betydligt färre fall av irriterande ögon har rapporterats från 
arbetsplatser där dagsljus har varit tillgängligt jämfört med arbetsplatser med artificiell 
belysning (Dubois & Blomsterberg, 2011). 

2.2 Dagsljusbehandlande åtgärder 

Under 1900-talet har byggnadstekniken och fönsterutformningar varierat under 
varje decennium. Dagsljusinlänkningar har funnits med i olika utformningar. Anders 
Liljefors räknar upp ett antal dagljusbehandlande principer i sin rapport om 
fönster i stora arbetslokaler som har visat sig användbara i byggnadstekniken. De 
interiöra metoder som Liljefors tar upp i sin rapport utgörs av sneddad 
förstersmyg, också kallad fönsternisch. Med denna metod länkas dagsljuset in i 
rummet via den sneddade smygen samtidigt som smygen bidrar till en minskad 
kontrastskillnad mellan rummets innerväggar och ljuset utomhus. En annan metod 
som räknas upp är vinklade takytor där ljuset reflekteras in via fönstret och länkas 
vidare in i rummet efter takets ytor. Denna metod ger ett ljusare tak som lättar upp 
kontraskillnaden mellan rummet och utemiljön (Liljefors, 1984). 

Tidigare studier har visat att högre nivåer av dagsljus i omgivningen, 
särskilt luminansen på väggar har ett positivt inflytande på visuella, emotionella 
men också biologiska aspekter. För att även sänka energianvändningen föreslås 
användning av dagsljus för att lysa upp omgivning, korridorer och platser för 
allmänna arbetsuppgifter och endast använda artificiell belysning vid arbetsytor och 
platser där högre ljusnivå krävs (Dubois & Blomsterberg, 2011). 



8 

I tidigare studier som behandlat dagsljusinlänkning finns en studie som genomförts 
av Helena Bülow-Hübe (2007). Studien var en utvärdering av ett 
demonstrationsförsök för en innovativ persienn med nyutvecklad styrning i 
kombination med en dagsljusreglerad kontorsarmatur. En slutsats som dragits 
av denna studie är att persienner kan användas som dagsljusinlänkare men att det 
ger en försumbar ökning av dagsljusinsläppet under vissa delar av året. Studien 
visade att besparingen av elanvändningen under Maj månad var 77% medan den i 
November endast uppnådde 5% energibesparing. Den sammanlagda 
energibesparingen för ett helt år blev cirka 50%. På ett storkontor där det antogs 
att hälften av arbetsplatserna låg långt ifrån fönstren uppskattades 
energibesparingen uppnå ca 25% på årlig basis (Bülow-Hübe, 2007). 

Genom att använda stora fönsterytor i en lokal bidar naturligtvis med ett 
ökat dagsljusinsläpp. Det som kan äventyras med stora fönsterytor är 
inomhusklimatet i lokalen. Vid användande av stora glasytor kan värmealstring och 
kallras uppstå. Detta i sin tur leder till ökad användning av energi genom 
uppvärmning av lokaler eller ökad användning av ventilation för avkylning. Poirazis 
och Blomsterberg (2008) har testat olika simuleringar för glasade kontorslokaler 
och kommit fram till slutsatsen att en fönsteryta på 30% av fasadytan är det 
ultimata måttet för att ta tillvara på så mycket ljus som möjligt men samtidigt inte 
äventyra inneklimatet. Simuleringen visade att en lokal med en fönsteryta på 100% 
av fasadväggen drog 15% mer energi än en lokal med en fönsteryta på 30% av 
fasadytan. Detta bevisar att maximalt dagsljusinsläpp genom stora glasytor inte är 
det effektivaste sättet att miska energianvändningen på grund av ökad 
energianvändning för att balansera inneklimatet (Dubois & Flodberg, 2012). 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet tar upp studiens metodval och arbetsprocess som beskriver hur 
undersökningen genomfördes och vilka som deltog. Detta följs av en beskrivning av 
den  experimentella situationen och avslutas med en diskussion om studiens 

trovärdighet. 

3.1 Metod 

Undersökningen byggde på en experimentell studie i form av en enkätundersökning 
där testpersoner utvärderade och dokumenterade sina uppfattningar kring dagsljusets 
visuella egenskaper i fem skalmodeller med olika rumsutformningar. Skalmodellerna 
var utformade för att efterlikna stora kontorslokaler med ett rumsmått på 8 x 6 meter 
och en takhöjd på 2,7 meter (Ljuskultur, 2013). Med hänsyn till att efterlikna 
energisnåla passivhus utformades skalmodellerna med en fasadvägg med ett djup på 
515 mm. 

Virtuella skalmodellerna utformades i SketchUp baserat på en sammanställning av 
fysikaliska beräkningar av ljusmängd där sedan 40 olika rumsutformningar jämfördes 
mot ett vanligt fyrkantigt referensrum. För att jämföra olika rumsutformningar så 
delades de in i olika kategorier beroende på vilken del i rummet som ändrats. Dessa 
kategorier bestod av “väggar”, “tak” och “hörn” De fem utformningar som visade högst 
luminansmedelvärde på den bakre väggen av modellerna valdes ut till en visuell 

utvärdering baserad på fysiska skalmodeller. 
Vid undersökningen av skalmodellerna utvärderades bland annat ljushet, jämnhet, 
bländning och synbarhet. Utvärderingarna genomfördes av 31 deltagare i åldrarna 20 
– 63. Dessa personer bestod av högskolestudenter och personer med blandade yrken, 
elva testpersoner läste Ljusdesign.
Frågeformuläret som användes i studien har utvecklats på Lunds universitet och har 
tidigare används i studier inom miljöpsykologi (Küller & Wetterberg, 1993), (Küller & 
Wetterberg, 1996). För att uppnå en högre trovärdighet har frågornas svarsalternativ 
ändrats från sju olika förbestämda svarsalternativ till en svarslinje utan markeringar för 
svarsalternativ (se bilaga 2-4).

Formuläret framställdes med tre olika presentationsordningar vilket ansågs viktigt för 
att resultaten inte skulle påverkas av den ordning skalmodellerna presenterades. I 
utvärderingen kallades modellerna för “rum ett”, “rum två”, “rum tre”, “rum fyra” och 
“rum fem”. Den första presentationsordningen presenterade modellerna från “rum ett” 
till “rum fem”, den andra presenterades från “rum fem” till “rum ett”. Den sista 
presentationsordningen hade ordningsföljden; “rum tre”, “rum fem”, “rum två”, “rum 
ett” och “rum fyra”. Se tabell 1. 

Tabell 1; Frågeformulärets olika presentationsordningar. 

Presentationsordning Första Andra Tredje Fjärde Femte 

A Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum 5 

B Rum 5 Rum 4 Rum 3 Rum 2 Rum 1 

C Rum 3 Rum 5 Rum 2 Rum 1 Rum 4 
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3.2 Metodens relevans för frågeställningen 

Genom att sammanställa medelvärdet av luminansen på den bakre väggen av de 
virtuella modellerna i SketchUp kan en kvantitativ sammanställning användas för att 
besvara vilken utformning som är mest effektiv för tillvaratagning av dagsljus. För att 
besvara vilken utformning som är visuellt mest tilltalande används en visuell 
utvärdering. Utvärderingen genomförs via ett kvantitativt frågeformulär som behandlar 
dagsljuset visuella egenskaper. För att uppnå ett allmängiltigt resultat krävs 

utvärderingar från minst 30 deltagare.  

3.3 Genomförande  

3.3.1   Fysikaliska beräkningar av ljusmängd 
De fysikaliska beräkningarna låg till grund för att ta fram de mest effektiva 
rumsutformningarna inför den visuella utvärderingen. Inför beräkningarna 
genomfördes en litteratursökning kring antika rumsutformningar och teori som 
behandlar olika metoder för dagsljusinlänkningar. För att ta fram lämpliga 

rumsutformningar användes programmen SketchUp och Velux daylight visualizer. 
För beräkning av dagsljus användes programmet Velux daylight visualizer där 
SketchUp filerna importerades för att sedan beräknas utifrån materialegenskaper, 
väderförhållande och lokalisering som appliceras i Velux. 

I SketchUp utformades en grundmodell med måtten 6000x8000mm vilket motsvarar 
ett storkontor (Ljuskultur, 2013). Tre fönster med måtten 1300 x 1038 mm ritades ut 
på en av kortväggarna. Dessa fönstermått valdes för att de motsvarar 25 % av 
väggytan. Fönsterväggen hade ett djup på 515mm för att motsvara en yttervägg i 

passiva energihus (Paroc, 2007). 
Grundmodellen användes som utgångspunkt för 40 olika rumsutformningar som sedan 
exporterades från SketchUp och importerades i Velux Daylight Visualizer. I Velux 
ställdes skalan in på 1,0000 och enhet på millimeter. För modellernas tak och väggar 
valdes materialet plast med vit matt färg med reflektansvärdet 0,8. För golven valdes 
grå betong med reflektansvärdet 0,4 för att efterlikna de reflektansvärden som används 
i Ljus och Rum (2013). Fönstren ställdes in på fönsterglas med 68% transmittans. 
Platsen ställdes in på Stockholms latitud och nordriktningen på 180 grader så att 
fönsterväggen pekade mot norr. Kameravyn ställdes in på perspektiv med en höjd på 
1500mm och fokus på 35mm. Kameran ställdes in på tre olika vinklar i den virtuella 
modellen, en på 90 grader, en 0 grader och en 180 grader. För visualiseringen valdes 
stillbild med låg kvalité. Beräkningsenheten som valdes vid uträkningen var luminans 
och himlens status ställdes in på overcast (mulet väderförhållande). Tidpunkten för 
uträkningen var klockan tolv på dagen, den 21 Mars. Vid renderingen valdes ISO 
kurvor med min 1 cd/m2 och max 30 cd/m2 samt ett rutnät med mätpunkter för den 
bakre väggen av de virtuella modellerna. 

Beräkningen genomfördes på samtliga rumsutformningar. För att jämföra vilka 
virtuella modeller som hade mest effektivt dagsljusinsläpp räknades ett medelvärde 
ut genom tolv mätpunkter på den bakre väggen och genom åtta mätpunkter på 
sidoväggarna. Modellerna jämfördes och rangordnades i fyra olika grupper ”sämst”, 
”bra”, ”bättre” och ”bäst” beroende på luminansvärdet på den bakre väggen. De 
utformningarna med högst medelvärde på den bakre väggen hamnade i gruppen 
”bäst” och i denna grupp hamnade fem utformningar. Dessa fem 
rumsutformningar kallades ”Snedtak”, ”Takvinklar”, ”Smyg”, ”Rundade hörn” och 
”Snedvägg” och blev de utformningar som sedan skulle byggas till fysiska 
skalmodeller. Se bilaga 5. 
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3.3.2   Skalmodeller 
Skalmodellernas material bestod av 16 och 19 millimeters medium density fibreboard 
skivor (MDF). Detta material valdes för att det inte släpper i genom något solljus vilket 
kan påverka resultatet. MDF-skivor har också en slät yta vilket medför att ljuset 

reflekteras korrekt och inte fångas upp av ojämnheter i materialet. 
MDF-skivorna med 19 mm tjocklek användes för fasadväggarna där två 16 mm och 
en 19 mm skiva limpressats ihop för att uppnå ett väggdjup på 51 mm vilket i skala 
1:10 motsvarar en fasadvägg på 515 mm som används för energieffektiva passivhus. 
Resterande delar av skalmodellerna så som tak, vägar och golv bestod enbart av 16 
mm MDF-skivor. Varje skalmodell innehöll tre stycken fönster med samma mått och 
placering på fasadväggarna. Den sammanlagda fönsterytan utgjorde 25% av 
fasadytan, detta för att inte överskrida 25 % vilket visat sig medföra komplikationer i 
form av värmealstring (Dubois & Blomsterberg, 2011). Fönstren hade en brösthöjd på 
80 mm. Modellernas väggar och tak var målade med en vit halvmatt väggfärg (NCS 
S0502Y). Golven var målade med en grå matt golvfärg (NCS S 3500-N) (Ljuskultur, 
2013). Samtliga skalmodeller innehöll ett titthål på 30 mm i diameter, hålets 
centrummått var placerat 160 mm ovanför golvytan som motsvarar genomsnittet för 
en människas ögonhöjd i skala 1:10. 

För modellerna med ”Snedtak” och ”Takvinklar” krävdes det att MDF delarna vinklades 
i kanterna för att passa ihop. Därefter limmades och skruvades tak delarna ihop och 
sedan fogades alla skarvar med latexfog. För att åstadkomma helt runda hörn för 
utformningen “rundade hörn” användes ett plaströr som sågades i fyra delar på 
längden. Dimensionen på plaströret var 15 cm i diameter, detta gav en radie på 7,5 
cm vilket motsvarade ungefär 7,22 cm som var den radie för hörnen som utformades 
i SketchUp. Varje del slipades så att plasten fick en matt yta, detta för att den vita 
färgen skulle fastna bättre. Plast delarna slipades i kanterna så att det inte skulle 
uppstå någon störande kant intill väggytan. Plastbitarna limmades fast i hörnen och 
fogades sedan med latexfog. 
Samtliga modellers väggar och tak målades ytterligare en gång till för att täcka fogen. 
Till sist limmades och skruvades golven fast med väggar och tak. Se bilaga 5 för bilder 
av skalmodellerna. För plan- och sektionsritningar se bilaga 6. 

3.3.3   Visuell utvärdering av ljuset för rumsutformningarna 
Utvärderingen utfördes under två undersökningstillfällen mellan klockan 10:00 
och 14:30 den femte och åttonde April 2016. När deltagarna anlände 
till undersökningsplatsen fick de information om hur de skulle besvara 
frågeformuläret. Frågeformuläret bestod av 17st frågor som behandlade 
dagsljusets visuella egenskaper (se bilaga 2-4). Dessa frågor upprepades för 
alla fem skalmodeller. Deltagarna ombads att utgå ifrån sina första intryck av 
dagsljuset vid markering av sina svar. För att besvara frågeformuläret skulle de 
sätta ett kryss på en linje mellan två motsatsord. Deltagarna tilldelades samma 
frågeformulär utformat för tre olika presentationsordningar som slumpmässigt 
delades ut. Med hjälp av formuläret tilldelats utvärderade deltagarna boxarna 
i den ordningen frågeformuläret följde. Samtidigt som boxarna utvärderades 
dokumenterades klockslag och vilket väderförhållande som rådde utomhus 
under den tidpunkten. Utvärderingen pågick under tio till 20 minuter. När 

deltagarna var klara lämnade de in frågeformuläret. 



12 

3.4 Deltagare 

För att rekrytera deltagare skickades inbjudningar ut via mail och sociala medier. Vissa 
deltagare blev inbjudna samma dag som undersökningstillfället. Detta via förfrågan om 
de ville delta i undersökningen. 

I denna undersökning har 32 personer deltagit där 18 stycken (56 %) var kvinnor och 
14 stycken (44 %) var män. Den yngsta deltagaren var 20 år och den äldsta var 63 år. 
Medelåldern för deltagarna var 27 år, kvinnornas medelålder var 26,7 år och männen 
hade en medelålder på 27,6 år. 
Bland deltagarna fanns det en sjuksköterska-student; tre undersköterskor, sex 
ljusdesigners, sju ljusstudenter, nio webbutvecklare, en medie- och 
kommunikationsvetenskaps student, två bibliotekarier, en tentamensvakt, två 
lärarstudenter, en snickare och en civilekonom. 

3.5 Experimentell situation 

3.5.1   Undersökningsplats 
Dagsljusstudien genomfördes i en undervisningssal på Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping under den 5:e och 8:de April 2016. Under båda dagarna 
utfördes undersökningen mellan klockan 10.00 och 14.30. Salen bestod av vita väggar, 
vitt tak och trägolv och låg på den tredje våningen i byggnaden. Belysningen i salen 
gav ett varmt ljus på 3000 Kelvin där belysningsstyrkan intill skalmodellerna låg på ett 
värde av 200 lux 80 cm ovan golvytan. Skalmodellerna placerades dikt ett stort fönster 
med riktning mot norr. För att avskärma salen från inträngande dagsljus användes 
fönstrets befintliga mörkläggningsgardin. 
För ytterligare tätning mot inträngande dagsljus användes mörkläggningsfiltar på och 
mellan boxarna. Väderförhållandet för undersökningen var mulet under båda dagarna. 
Utsikten från fönstret var optimal för att uppnå ett stort blickfång av mulen himmel där 
den var synbar redan vid horisontalplanet. Det fanns inga intilliggande byggnader som 
blockerade en större del av himlens yta. 
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3.6 Metod vid dataanalys 

Vid analysen av resultaten har två metoder använts. Den första metoden var 
den uträkning som Küller och Wetterberg (1993) använde inom miljöpsykologi. 
Metoden behandlar data från frågeformulär där svarsalternativen värderas mellan 
ett och sju och ingår i en ekvation som ger ett värde för en specifik kategori. 
Kategorierna för uträkningen är hedonisk ton (ett mått på hur behaglig atmosfären i 
rummet upplevs), ljusstyrka, ljusvariation, flimmer och synbarhet. Se bilaga 1. 

För att öka trovärdigheten för utvärderingen av dagsljus tillämpades en analysmetod i 
form av kodning av rangordnade svarsalternativ (Jakobsen, 2013). Kodningen 
tillämpades för att passa en sammanställning som presenterar varje enskild fråga. 
Det som skiljde denna metod från uträkningen av Küller och Wetterberg (1993) var 
att alla svar i zonen närmast det positiva ordet fick siffervärdet sju och zonen 
närmast det negativa ordet fick siffervärdet ett för att kunna användas för kodning i 
stället för en ekvation. En måttstock med sju indelade zoner användes för att 
avgöra vilket siffervärde deltagarnas svar motsvarade. Dessa svar överfördes 
till tabeller i programmet Excel där varje tabell motsvarade ett rum och en 
presentationsordning. Varje tabell var utformad så att frågorna stod i y-axeln och 
testpersonerna  utgjorde x-axeln. Detta redovisade vad varje deltagare hade för 
siffervärde på varje enskild fråga. För de rutor där deltagarna inte hade svarat 
redovisades bortfall med siffran fyra som varken var positivt eller negativt på 
svarslinjen, i tabellerna markerades dessa siffror som röda. Resultaten för de olika 
presentationsordningarna sammanställdes till en total summa för varje rum. 

3.7 Trovärdighet 

Denna rapport har följande ställningstaganden. Databaserna Primo och Scopus 
har använts för att finna vetenskapliga rapporter och artiklar som har hög 
trovärdighet. För metoden har en tidigare studie varit utgångpunkt för metodvalet. 
Küller och Wetterberg (1993) har i sin studie i miljöpsykologi tagit fram ett 
frågeformulär som kan användas både för ljusmiljöer bestående av artificiell 
belysning  och för miljöer bestående av dagsljus eller en kombination av dagsljus 
och elljus. I denna studie har formuläret tillämpats för att det är beprövat och har 
hög trovärdigt. Eftersom att denna studie behandlar dagsljus och inte artificiell 

belysning har vissa av frågorna nedprioriterats vid sammanställningarna. 

Användandet av tidigare forskning vid studiens upplägg innebär att studien blir 
relevant inom sitt ämne men visar också på att den täcker en 
kunskapslucka inom dagsljusinlänkande metoder. I denna studie har deltagarantalet 
överstigit 30 personer vilket gör att studiens resultat är allmänt tillämplig att föra 
statistik på. Åldersspannet för deltagarna i undersökningen varierar från 20 till 63 år 
och består av både män och kvinnor. Deltagarnas sysselsättning varierar 
också vilket gör att undersökningsgruppen inte endast representerar 
en målgrupp, därmed ökar undersökningens trovärdighet ytterligare. 



14 

4 Resultat och analys 
Kapitlet redovisar studiens resultat av de fysikaliska beräkningar av ljusmängd samt 

den visuella utvärderingen som har sammanställts med två olika analysmetoder. 

4.1 Resultat av fysikaliska beräkningar av ljusmängd 

De fem rum som valdes ut från de fysikaliska beräkningarna av 
ljusmängd sammanställdes och jämfördes med varandra. Medelvärdet för 
ljusmängden räknades ut via tolv olika beräkningspunkter i ett rutnät på den bakre 
väggen i alla rum. Se figur 2 för jämförelsen av medelluminansen mellan 
rumsutformningarna och referensrummet. Nedan presenteras samtliga 
luminansmedelvärden separat för varje rumsutformning.  

Figur 2; Jämförelsen mellan rummens medelluminans på den bakre väggen, främre och bakre del 
på sidoväggen 

4.1.1   ”Runda hörn” 
Den bakre väggen för ”Runda hörn” har en medelluminans på 13,63 cd/m2 vilket 
utgör 46% ljusmängd av den främre delen av sidoväggen på 29,68 cd/m2. Den bakre 
delen av sidoväggen har ett medelvärde på 11,88 cd/m2 och utgör 40% av den 
främre delen. Se figur 2 och 3. För plan- och sektionsritning över rumsutformningen 
se bilaga 6. 

Figur 2; Bakre vägg på "Rundade hörn”  
med en medelluminans på 13,63 cd/m2. 

Figur 3; Sidovägg på "Runda hörn" med en 
medelluminans på den främre delen 29,86 
cd/m² och på den bakre delen 11,88 cd/m².
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4.1.2   ”Snedtak” 
Den bakre väggen för ”Snedtak” har en medelluminans på 13,18 cd/m2 vilket utgör 
46% ljusmängd av den främre delen av sidoväggen på 28,78 cd/m2. Den bakre 
delen av sidoväggen har ett medelvärde på 10,93 cd/m2 och utgör 38% av den 
främre delen. Se figur 4 och 5. För plan- och sektionsritning över 
rumsutformningen se bilaga 6. 

Figur 4; Bakvägg på "Snedtak" med en 
medelluminans på 13,18 cd/m². 

Figur 5; Sidovägg på "Snedtak" med en 
medelluminans på den främre delen 28,78 
cd/m² och på den bakre delen 10,93 cd/m². 

4.1.3   ”Smyg” 
Den bakre väggen för ”Smyg” har en medelluminans på 16,74 cd/m2 vilket utgör 
39% ljusmängd av den främre delen av sidoväggen på 43,28 cd/m2. Den bakre 
delen av sidoväggen har ett medelvärde på 14,4 cd/m2 och utgör 33% av den främre 
delen. Se figur 6 och 7. För plan- och sektionsritning över rumsutformningen se 
bilaga 6. 

Figur 6; Bakvägg på "Smyg" med en 
medelluminans på 16,74 cd/m². 

Figur 7; Sidovägg på "Smyg" med en 
medelluminans på den främre delen 43,28 
cd/m² och på den bakre delen 14,40 cd/m². 
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4.1.4   ”Takvinklar” 

Den bakre väggen för ”Takvinklar” har en medelluminans på 13,33 cd/m2 vilket utgör 
46% ljusmängd av den främre delen av sidoväggen på 29,05 cd/m2. Den bakre 
delen av sidoväggen har ett medelvärde på 11 cd/m2 och utgör 38% av den främre 
delen. Se figur 8 och 9. För plan- och sektionsritning över rumsutformningen se 
bilaga 6. 

Figur 8; Bakvägg på ”Takvinklar med en 
medelluminans på 13,33 cd/m². 

Figur 9; Sidovägg på ”Takvinklar med en 
medelluminans på den främre delen 29,05 
cd/m² och på den bakre delen 11,00 cd/m². 

4.1.5   ”Snedvägg” 
Den bakre väggen för ”Snedvägg” har en medelluminans på 13,13 cd/m2 vilket utgör 
43% ljusmängd av den främre delen av sidoväggen på 30,61 cd/m2. Den bakre delen 
av sidoväggen har ett medelvärde på 11,21 cd/m2 och utgör 37% av den främre 
delen. Se figur 10 och 11. För plan- och sektionsritning över rumsutformningen se 
bilaga 6. 

Figur 10; Bakvägg på ”Snedvägg”  med 
en medelluminans på 13,13 cd/m². 

Figur 11; Sidovägg på ”Snedvägg” med en 
medelluminans på den främre delen 30,61 
cd/m² och på den bakre delen 11,21 cd/m².
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4.1.6   Referensrummet 

Den bakre väggen för referensrummet har en medelluminans på 12,67 cd/m2 vilket 
utgör 46% ljusmängd av den främre delen av sidoväggen på 27,33 cd/m2. Den bakre 
delen av sidoväggen har ett medelvärde på 10,5 cd/m2 och utgör 33% av den främre 
delen. Se figur 12 och 13. För plan- och sektionsritning över rumsutformningen 
se bilaga 6. 

Figur 12; Bakvägg på referensrummet med en 
medelluminans på 12,67 cd/m². 

Figur 13; Sidovägg på referensrummet med en 
medelluminans på den främre delen 27,33 
cd/m² och på den bakre delen 10,50 cd/m².
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4.2 Resultat av visuell uträkning av dagsljuset för rumsutformningarna 

Resultatet från den visuella uträkningen (Küller & Wetterberg, 1993) har 
sammanställts och ett medelvärde för vad varje deltagare upplevde redovisas i ett 
stapeldiagram (se figur 2).  

Uträkningen av hedonisk ton visar hur behagligt ljuset upplevdes i rummen. Rum 
1 ”Runda hörn” hade högst medelvärde där ljuset uppfattades som mest behaglig. 
Ljuset i rum 5 ”Snedvägg” upplevdes som minst behagligt. Ljusnivån upplevdes som 
starkast i rum 3 ”Smyg” och rum 5 ”Snedvägg” hade lägst medelvärde och 
upplevdes som svagast. Uträkningen av ljusvariationen i rummen visade att ljuset i 
rum 4 ”Takvinklar” varierade mest. Rum 2 ”Snedtak” hade näst högst ljusvariation. 
Ljuset i rum 3 ”Smyg” ansågs variera minst. Det rum där synbarheten upplevdes 
som högst var i rum 3 ”Smyg”. I det rum där synbarheten upplevdes som lägst var i 
rum 4 ”Takvinklar”. 

Figur 3; Stapeldiagram över den visuella uträkningen av hedonisk ton, ljusnivå, variation och synbarhet 
(Küller & Wetterberg, 1993). 
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4.3 Resultat av visuell utvärdering av dagsljuset för rumsutformningarna 

Resultatet från den visuella utvärderingen (Jakobsen, 2013) av de enskilda frågorna 
har sammanställts och redovisats i stapeldiagram som har delats in i tre olika 
kategorier. Se tabell 3 – 5.  

Vid utvärderingen av dagsljusets visuella egenskaper gav rumsutformningen med 
smygar bäst synbarhet, behaglighet, jämnaste ljusspridningen och generellt det 
ljusaste intrycket. Rumsutformningen för ”Runda hörn” visas ge näst bäst synbarhet, 
behaglighet, ljusspridning och generellt näst höst ljushet. “Runda hörn” ger också det 
mest mjuka ljusintrycket vilket kan förklaras genom hur ljuset ger ett nästan 
kontrastlöst intryck av de rundade hörnen. Den visuella utvärderingen visar dock att 
utformningen inte föredras då den gav det mörkaste intrycket och minst 
utspridda ljuset. “Snedtak” visades bidra med det tredje bästa värdet för synbarhet i 
den visuella utvärderingen.  

Figur 4; Stapeldiagram över kategorin ljushet (Jakobsen, 2013). 
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Figur 5; Stapeldiagram över kategorin variation (Jakobsen, 2013). 

Figur 6; Stapeldiagram över kategorin behaglighet (Jakobsen, 2013). 
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5 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras studiens resultat- och metoddiskussion följt av slutsatser, 
rekommendationer och avslutas med vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen tar upp de sammanställda resultaten från de fysikaliska 
beräkningarna av ljusmängd och den visuella utvärderingen av ljuset i 
rumsutformningarna. Varje rumsutformning diskuteras enskilt utifrån de visuella 
resultaten där de jämförs mot varandra. Resultatdiskussionen tar upp kopplingar till 
teorin och frågeställningarna som utgörs av vilken rumsutformning är mest effektiv för 
tillvaratagning av dagsljus i en lokal samt vilken rumsutformning som är visuellt mest 

tilltalande. 

5.1.1   Utvärdering av “Smyg” 
Resultaten från dagsljusberäkningen visar tydligt hur rumsutformningen med smygar 
bidrar till högst dagsljusinsläpp. Detta skulle kunna förklaras genom att 
fönstersmygarnas ytor kommer i kontakt med dagsljuset tidigare än ytor i de andra 
utformningarna samt att en större del av himlens yta reflekteras på smygarna från fler 
vinklar. Smygarna visades också ge det starkaste om mest fokuserade ljuset vilket står 
i rak motsats mot god ljusspridning. Detta kan ge indikationer om att ljuset kan 
uppfattas bländande men eftersom att kontrastutjämning motverkar bländning så kan 
ett starkare ljus i detta fall betyda högre ljusnivå i jämförelse mot de övriga 
skalmodellerna. En annan anledning till att det starka ljuset inte uppfattas negativt kan 
bero på att människor i högre grad tolererar bländning när det gäller dagsljus. (Dubois 

& Blomsterberg, 2011)  

Fönstersmygar har varit en vanligt förekommande byggnadskonstruktion genom 
historien till grund för tillvaratagande av dagsljus och utvärderingen 
styrker utformningens effektiva potential. Den visuella sammanställningen stämmer 
överens med den visuella uträkningen (Küller & Wetterberg, 1993) där smygar 

visas ge en betydligt högre ljusnivå och synbarhet än de övriga utformningarna. 

5.1.2   Utvärdering av “Takvinklar” 
“Takvinklar” är den utformning som gav mest variation av fördelningen av ljuset i 
rummet. Det var också den utformning som gav det minst behagliga intrycket vid den 
visuella utvärderingen. Det är svårt att säga om det är ljusets fördelning eller bara 
själva utformningen av rummet som inte föredras hos testpersonerna fastän det är 
ljuset som utvärderas. Utformningen för takvinklarna är inte lika vanligt förekommande 
i vardagen som de övriga modellerna vilket kan vara en anledning till att den bedöms 
konstig eller opassande. Den visuella uträkningen visar också att takvinklar bidrog med 
högst ljusvariation. Inom ljusdesign är det allmänt känt att ett varierat ljusintryck 
uppfattas positivt. Att undersökningen visar motsatsen kan bero på att ett jämnare ljus 
uppfattas som mer positivt vid utvärdering av dagsljus eftersom mörkare delar i rummet 
inte syns i lika hög grad.  
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5.1.3   Utvärdering av “Runda hörn” 
I historien har rundade kupoler i taket använts i religiösa byggnader för att uppnå en 
sakral känsla. Kupolen bidrog till att ljuset spreds jämt efter den rundade ytan och gav 
taken rymd och ett svävande intryck. (Cornell, 1996). Undersökningen av 
rumsutformningen med runda hörn visar tydligt hur just rundade ytor i arkitekturen 
föredras och uppfattas ljusare än andra inlänkningsmetoder även om dessa ger högre 
luminansvärden enligt dagsljusmätningarna. 
Vid den visuella uträkningen visas runda hörn också ge bäst resultat för hedonisk ton. 
Detta stärker uppfattningen om att milt ljus och mjuka kontraster bidrar till ett behagligt 

ljus.  

5.1.4   Utvärdering av “Snedvägg” 
Rumsutformningen användes i den visuella utvärderingen eftersom att den är 
optimal vid utformning av runda byggnadskomplex. Den sneddade väggen gav ett 
relativt högt luminansmedelvärde på den bakre delen vilket tyder på att ljuset 
fångas upp på väggarna i de inre delarna av rummet. Utformningen gav dock ett 
hårt och skarpt ljus enligt den visuella utvärderingen, detta kan tolkas som höga 
kontrastskillnader där bländning kan uppstå. En anledning till detta kan vara att 
“Snedvägg” ger ett ljusare intryck i de inre delarna av rummet men lämnar 
fönsterväggen i skugga vilket ökar kontrastskillnaden i rummet. Vid planering av 
runda byggnader med sneda väggar bör denna utformning kombineras med en 

ytterligare dagsljusbehandlande metod för att dämpa kontrastskillnaderna. 

5.1.5   Utvärdering av “Snedtak” 
Utformningen gav näst högst ljusvariation men uppfattades också ge minst fokuserat 
ljus. Detta kan tydas som att utformningen ger ett lämpligt 
kontrastförhållande samtidigt som den sprider ljuset relativt jämnt på rummets 
ytor. Något som var intressant med utformningen av “snedtak” var att den gav 
relativt höga luminansvärden på golvytan i de inre delarna av rummet. Studien har 
endast behandlat resultat för tak och väggytor men det är intressant information 
för vidare forskning att veta att utformningen bidrar med högre ljusnivåer på de 
horisontella ytorna i de inre delarna av rummet, vilket i kombination med 
konstantljussensor ger direkt minskad energianvändning 
(Belysningsbranschen, 2013). Detta kan tolkas som att utformningen är 
optimal för att höja energibesparingen för rummets inre delar. Detta har i tidigare 
forskning för dagsljusinlänkning endast visat ge besparingar på ca 25 % jämfört med 
rummets yttre delar närmare fönstren som visats ge energibesparingar på upp till 50 

% (Bülow-Hübe, 2007). 
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1   Frågeformuläret 
Eftersom att formuläret var utformat för både dagsljus och artificiell belysning innehöll 
det vissa frågor som inte uppfattas relevanta för en dagsljusstudie. Exempel på frågor 
i formulären som inte lämpar sig för utvärdering av dagsljus vid en viss tidpunkt på 
dygnet är frågorna som berör flimmer, ljusfärg och hur pass naturligt ljuset uppfattas. 
Dessa frågor är med i studien så att ekvationerna för frågeformuläret ska kunna 
beräknas. Frågorna som inte var direkt kopplade till dagsljusets egenskaper kan ha 
förvirrat deltagarna och orsakat svar utan validitet. Därför diskuterades inte dessa 
frågor djupare i sammanställningen eftersom att de ansågs irrelevanta för 
utvärderingen av dagsljus. 
Frågeformuläret innehåller motsatsord där vissa ord kan uppfattas svåra att 
kategorisera som positiva eller negativa. Detta är istället upp till oss som författare med 
tidigare kunskap av ljus att tolka. Ett exempel kan vara frågan som utvärderar hur 
starkt/svagt ljuset är. Ett starkt ljus kan uppfattas som positivt med tanke på 
procentuellt dagsljusinsläpp med ordet starkt i denna mening kategoriseras som 
negativt eftersom att det ger indikationer om att bländning uppstår. 

5.2.2   Visuell utvärdering av ljuset för rumsutformningarna 
Innan testpersonerna utvärderade skalmodellerna fick de muntlig information om hur 
de skulle gå till väga vid utvärderingen. Informationen som gavs var att de skulle 
utvärdera rummen i den ordning rummen presenterades i deras formulär, sedan skulle 
de kika in i skalmodellens titthål och utvärdera dagsljuset i rummet utifrån frågorna i 
enkäten. Testpersonerna skulle fylla i svarsalternativen utan djupare eftertanke, detta 
för att öka reabiliteten genom att efterfråga deltagarnas första intryck och inte 
överanalysera sina svar.   
Under undersökningen dokumenterades tid och det rådande väderförhållandet för 
varje enskild testperson. För samtliga testpersoner var väderförhållandet mulet. Vi 
anser att detta var positivt för undersökningen eftersom att det stämmer överens med 
det väderförhållande som användes som utgångspunkt i beräkningsprogrammet 
Velux. Skillnaderna som uppstod på den mulna himlen ansågs vara så små att de inte 
hade någon större påverkan på resultaten. De flesta testpersonerna utvärderade 
skalmodellerna samtidigt under samma väderförhållande vilket också ökar 
trovärdigheten på resultatet. 

5.2.3   Deltagarna 
Deltagarna bestod av män och kvinnor i olika åldrar och med olika sysselsättningar, 
medelåldern var 27 år för deltagarna. Vissa hade tidigare kunskap om dagsljus men 
majoriteten av deltagarna hade ingen tidigare kunskap om ämnet. Att så många 
personer inte hade någon tidigare kunskap anser vi som positivt eftersom att första 
intrycket stod i fokus och för många deltagare med kunskap om ämnet skulle kunna 
leda till missvisande resultat av allmänhetens uppfattningar. 

5.2.4   Skalmodeller 
Utformningarna som användes i undersökningen framtogs genom ett urval av 40 olika 
utformningar indelat i fem olika kategorier. En kategori i uttagningen var exempelvis 
hörn, dvs att ca tio utformningar för endast hörn framtogs och där de 
hörnutformningarna med högst medelluminansvärde sparades. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Sammanställningen från dagsljusuträkningarna visar hur smygar är den mest effektiva 
rumsutformningen för att åstadkomma så hög ljusnivå som möjligt på de inre väggarna 
av ett rum. För analysen av de enskilda frågorna och den visuella uträkningen gav 
”Runda hörn” det ljus som majoriteten av undersökningsgruppen ansåg som visuellt 
mest tilltalande. ”Runda hörn” resulterade i högst värden för uträkningen av hedonisk 
ton och den bidrog med det mjukaste och mildaste ljuset. 
Sammanfattningsvis så har undersökningen visat att fönstersmygar är den mest 
effektiva metoden för dagsljusinlänkning men enligt de visuella utvärderingar som 
gjorts kan runda hörn ge en hög upplevd ljusnivå samtidigt som de ger ett behagligt 
och mjukt ljus som ökar välbefinnandet. 
De utformningar som studerats i rapporten har konstruerats med avsikt för att vara 
enkla lösningar som kan förhöja dagsljusmängden och öka välbefinnandet i 
kontorslokaler. Dessa metoder kan vara goda hjälpmedel för ljusdesigners och 
arkitekter vid planering i tidigt skede av byggprocessen. 

5.4 Vidare forskning 

Denna studie kan utökas genom att räkna ut möjlig energibesparing genom ökad 
användning av dagsljus. Till denna uträkning måste dagsljus-autonomi som finns i 
rummet fastställas för att räkna ut dagsljusberoendet. Dubois och Flodberg (2012) 
har i sin simuleringsstudie av dagsljus autonomi i kontorsrum visat hur detta går att 

räkna ut. 
Utökad forskning om hur ökat tillvaratagande av dagsljus kan minska 
energianvändning kan bidra till väl grundade argument för varför ljusdesigners bör 

vara med tidigt i byggprocessen och planera dagsljuset i byggnader. 
Intressant är även att undersöka den mängd dagsljus som kan tillvaratas genom att 
kombinera flera rumsutformningar. Eftersom denna studie har visat att varianten 
”Smyg” ger högst medelluminans och ”Runda hörn” ger det visuellt bästa intrycket 

rekommenderas att en kombination av dessa utformningar undersöks. 
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Bilaga 7 

Ekvation för visuell utvärdering. 
Frågeformulär – presentationsordning 1. 

Frågeformulär – presentationsordning 2. 

Frågeformulär – presentationsordning 3. 

Bilder – Skalmodeller. 

Plan- och sektionsritningar. 
Begreppsförklaring.

Uträkning av luminans och belysningsstyrka.Bilaga 8 



Bilaga 1 

Ekvation för visuell utvärdering 

Hedonisk ton (hur behagligt ljuset upplevs) = ((8‐obehagligt)+mjukt+(8‐skarpt)+(8‐

kallt)+avbländat+(8‐onaturligt))/6  

Styrka = (ljust+(8‐svagt)+lysande+(8‐murrigt))/4  

Variation = ((8‐enformigt)+(8‐jämnt)+koncentrerat+fokuserat)/4 

Flimmer = (8‐flimmerfritt)  

Hur bra det går att se = mycket bra 



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

       Utbildning/Yrke:______________________Kön:_____________Ålder:_________

RUM 1

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?

Bilaga 2



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 2

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 3

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 4

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 5

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

       Utbildning/Yrke:______________________Kön:_____________Ålder:_________

RUM 5

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?

Bilaga 3



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 4

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 3

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 2

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 1

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

       Utbildning/Yrke:______________________Kön:_____________Ålder:_________

RUM 3

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?

Bilaga 4



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 5

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 2

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 1

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



HUR UPPLEVER DU LJUSET I DESSA RUM?
Markera genom att sätta kryss i nedanstående skalor.

RUM 4

behagligt

starkt

utspritt

varmt

ojämt fördelat

mycket dåligt

mörkt

hårt

diffust

naturligt

flimrande

klart

varierat

ofärgat

milt

bländande

dämpat

ljust

obehagligt

svagt

koncentrerat

kallt

jämt fördelat

skarpt

enformigt

färgat

fokuserat

onaturligt

flimmerfritt

murrigt

mjukt

avbländat

lysande

mycket bra

HUR BRA TYCKER DU DET GÅR ATT SE I DET HÄR RUMMET?



Bilaga 5

Bilder - Skalmodeller 

”Runda hörn” 



”Snedtak” 



”Smyg” 



”Takvinklar” 



”Snedvägg” 



Bilaga  

Ritning, Referensrum (mm) 

Figur 1; Planvy Figur 2; Sektion, kortsida 

Figur 3; Sektion, långsida 

6



Bilaga  

Ritning, Smyg (mm) 

Figur 1; Planvy Figur 2; Sektion, kortsida 

Figur 3; Sektion, långsida 

- Titthål



Bilaga  

Ritning, Takvinklar (mm) 

Figur 1; Planvy Figur 2; Sektion, kortsida 

Figur 3; Sektion, långsida 

- Titthål



Bilaga  

Ritning, Runda hörn (mm) 

Figur 1; Planvy Figur 2; Sektion, kortsida 

Figur 3; Sektion, långsida 

- Titthål



Bilaga  

Ritning, Sned vägg (mm) 

Figur 1; Planvy Figur 2; Sektion, kortsida 

Figur 3; Sektion, långsida 

- Titthål



Bilaga  

Ritning, Sned tak (mm) 

Figur 1; Planvy Figur 2; Sektion, kortsida 

Figur 3; Sektion, långsida 

- Titthål



Bilaga  

Ritning, takdelar till Takvinklar (mm) 



Bilaga 7

Begreppsförklaring

Arbetsyta En yta på 0,6 x 0,6 meter på arbetsbordet.

Artificiell belysning All belysning som inte är naturlig till exempel elljus.

Belysningsstyrka Den mängd ljus som faller på en yta.

Byggprocessen Projektering och uppförande av en byggnad.

Dagsljusbehandling Tillvaratagning av dagsljus.

Dagsljusinlänkning En metod för att ta tillvara på dagsljus.

Experimentell studie En studie där en hypotes testas. Innehåller alltid en
jämförelse mellan minst två alternativ.

Funktionalism Inspiration till en arkitektur mer anpassad till det
industrialiserade samhället hämtades från industrin.
1700-talets vetenskapliga instrument hade bildat ut-
gångspunkt för en tradition av geometriskt enkla,
odekorerade former med släta, precisa ytor.

Fönsterutformning Position och storlek av fönster.

Hedonisk ton Hur behaglig upplevelsen är

Jugend En stil inom konst, arkitektur och inredning från åren
runt 1900.

Jämnhet Ett medelvärde av högsta och lägsta
belysningsstyrkan på en yta.

Kapitäler det dekorativt utformade krönet på en kolonn, pelare
eller pilaster.

Kelvin Är en måttenhet för temperatur baserat på en abso-
lut skala . Det är en av de sju basenheter i det inter-
nationella enhetssystemet ( SI ) och tilldelas enheten
K.

Konstantljussensor Sensor som sänker den artificiella belysningen i
förhållande till mängd dagsljusinsläpp.

Kontrastskillnad Hur stor kontrast som uppstår mellan på ytor.

Kontrastutjämning Mjuk övergång mellan två kontraster.

Kryssvalv Grundläggande typ  av valv som i princip består av
två varandra rätvinkligt skärande tunnvalv.

Ljuskälla Ex. glödlampa, halogenlampa och LED-lampa.



Hur varierat ljusfördelningen uppfattas.

Ett mått på belysningsstyrka, lumen/m².

Ett medelvärde av luminansen.

Sensor som automatiskt släcker ljuset efter viss
tid utan indikering.

Kontor, vårdlokaler, skolor etc.

En byggnads princip ifrån Paroc (2007).

Ett mått på hur mycket ljus en yta reflekterar.

Om en figur roteras runt en punkt kommer den, när
den har roterats ett helt varv (360o), att se likadan ut
som den gjorde från början.

Obehandlad information som direkt är hämtad
från ett test.

Fönsterfördjupning, nisch

list av trä som används för att foga samman flera
mindre glasrutor till ett fönster.

mått på ett ämnes genomsläpplighet för ljus eller ljud
av en viss våglängd eller frekvens

Grundläggande typ av valv som är halvcylindriskt.

Ljusvariation 

Lux 

Medelluminans 

Närvarosensor

Offentliga byggnader 

Passivhus 

Reflektionsfaktor 

Rotationssymmetrisk

Rådata

Smyg

Spröjs

Transmittans

Tunnvalv

Zenit högsta punkten på himlavalvet (bildlig betydelse).



Bilaga 8 

Uträkning av luminans och belysningsstyrka 

Luminansen för en mulen himmel beräknas enligt ekvationen: 

 Lø = Lz ((1+2sin ø) /3) 

där Lz är luminansen i zenit (punkten rakt upp från betraktaren på himlen) och ø är höjdvinkeln 
över horisonten, zenitluminansens värde är beroende av solhöjden på himlen (Löfberg, 1987). 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har utformat en ekvation som visar ett enkelt 
samband mellan solhöjden och belysningsstyrkan. 
Ekvation av belysningsstyrkan för dagsljus beräknas enligt ekvationen:  

Eh = 0,5 x h [klux] 

där Eh är belysningsstyrkan på ett horisontalplan och solhöjden h uttrycks i grader. 
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