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Abstract 

 
This study aims to establishing principles of how lighting can be used in the planning 
of courtyards. The survey will bring the understanding to developers or others who 
work on designing lighting for courtyards and residential buildings on how light affects 
ambience in the courtyard.  
 
The question that this study is intended to answers is how is the experience of the 
courtyards atmosphere is affected when the lighting changes? 
 
The essay is based on a quantitative field study of the influence of lighting on the 
ambience of an courtyard. The lighting principles are based on interpretations of 
Richard Kelly's principles, which are described in more detail in the chapter 
background. Data was collected from 25 test participants who observed three lighting 
scenes and made a visual evaluation using two questionnaires. The surveys consisted 
of customized versions of an evaluation of the light experience, as well as a survey 
whitch gave answers to the participants' emotional evaluation of the light scenes. 
 
The results from the surveys are related to the theoretical framework and compared 
to see possible links between the visual experience and the affective evaluation. The 
results showed that lighting design greatly controls the perceived atmosphere, and 
that high light levels do not necessarily contribute to an inviting and safer 
environment. 
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Sammanfattning  
 
 
Studien avsåg att med hjälp av teori och empiri etablera principer för hur belysning 
kan användas vid planering av innergårdar. Undersökningen ska bidra till en ökad 
förståelse hos beställare, eller andra som arbetar med att utforma belysning för 
innergårdar och bostadshus hur ljus påverkar innergårdens atmosfär.  
 
Den frågeställning som studien besvarar är hur upplevelsen av innergårdens atmosfär 
påverkas när belysningen ändras? 
 
Uppsats bygger på en kvantitativ fältstudie av belysningens påverkan på atmosfären 
på innergårdar. Belysningsprinciperna baseras på tolkningar av Richard Kellys 
principer som beskrivs mer i detalj i kapitlet ”Bakgrund”. Data samlades in från 25 
testdeltagare som observerade tre ljusscener och gjorde en visuell utvärdering med 
hjälp av två enkäter. Enkäterna bestod av anpassade versioner av en utvärdering av 
ljusupplevelsen, samt en enkät gav svar på deltagarnas känslomässiga utvärdering av 
ljusscenerna.  
 
Resultaten från undersökningen relateras till det teoretiska ramverket och jämfördes 
för att se eventuella samband mellan den visuella upplevelsen och den affektiva 
utvärderingen. Resultaten visade att belysnings utformning kraftigt styr upplevelsen 
av atmosfär, samt att höga ljusnivåer inte nödvändigtvis bidrar till en inbjudande och 
trygg miljö. 
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1 Introduktion 
 
Denna kandidatuppsats är en studie om belysning för innegårdar. En experimentell 
undersökning har gjorts för att se hur innegårdens atmosfär påverkas om belysningen ändras.  
 
Studien har genomförts som en del av kandidat påbyggnadsåret ljusdesign på Tekniska 
högskolan i Jönköping, vårterminen 2017.  
 

1.1 Bakgrund 

Den danska arkitekten Gehl beskriver i boken ”life between buildings” socialiseringen hos 
människor på ytan mellan olika hus. Mer möjlighet till aktivitet mellan byggnaderna får 
människan att vilja skapa kontakt med andra människor (Gehl, 2010). 

Enligt Olsson, Sondén och Ohlander (1997) beskriver att grannars relation uppfattas som 
mycket viktig i boken ”det lilla grannskapet”. Om det inte finns en given plats att mötas på 
eller om man inte får tillfälle att se sina grannar kan det leda ökat missnöje i grannskapet. 
Områden med högt missnöje har visat sig bland annat vara delar av miljon-programmet där 
bristande trygghet i bostadsområdet ha upplevts (Olsson et al, 1997). Boende ska känna sig 
bekväma med sin innergård för att kunna utföra sina dagliga rutiner och använda utifrån 
innegårdens egna syfte. En miljö som inbjuder och erbjuder en trevlig atmosfär bör bidra till 
att boende ökar nyttjandet av gemensamma ytor och gemenskap skapas mellan grannar. När 
en punkt eller väg är belyst uppfattas den omgivande miljön som mörkare, eftersom ögat 
ställer in sig efter den ljusaste punkten som finns i synfältet, (Westholm & Eliasson, 2005). 
Innergården är en publik plats i anknytning till bostaden, och med en mer ingående förståelse 
för planeringen tillsammans med förhållandevis enkla medel kan innergården uppfattas som 
en förlängning av hemmet. Används inte belysningen på rätt sätt skapar det ofta osäkerhet 
och minskar trivseln. I utomhusmiljöer är bländning ett stort problem då ljuskällan i 
förhållandet till den mörka bakgrunden uppfattas som alldeles för stark. Belysning som är 
dåligt avskärmad kan skapa irritation och obehag för de boende genom att lysa in exempelvis 
genom ett lägenhetsfönster. Därför är det viktigt att avskärma ljuskällor i exteriör miljö 
(Starby, 2014). 

Trygghetsfrågan är högst aktuell och mycket viktig men sättet som belysningen utformas för 
att uppnå trygghet kan ha en stor variation beroende på område och funktion. Alingsås 
kommun har utformat ett belysningsprogram för tryggt och jämställt ljus och tar upp några 
generella principer som möjlighet till överblick, att läsa mötandes ansikten, orienterbarhet 
och att det finns andra människor i området (Alingsås kommun, 2010). På Brottsförebyggande 
rådets hemsida beskrivs ljus som ett verktyg i brottsförebyggande arbete men också som en 
viktig faktor i trygghetsupplevelsen (Brottsförebyggande rådet, 2015). 

Ögats förmåga att adapterar till ljus och mörker gör det möjligt för människor att vistas i 
varierade miljöer, men när ögat inte hinner med eller kontrasten blir för stor kan det lätt 
uppstå bländning. Adaptationen sker delvis genom att pupillen varierar i storlek, men främst 
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genom en fotokemisk process i näthinnan och nervsystemet. För ögat att adaptera till ljusare 
förhållanden är sällan några problem och omställningen går på några sekunder. Men att 
mörkeradaptera är en långsammare process och det kan ta upp till en timme för ögonen att 
anpassa sig helt. Att behöva omadaptera vid stora skillnader i ljusnivå kan vara besvärligt och 
innebära en försvagad synförmåga och därför bör stora kontrastskillnader där snabba 
förflyttningar kan förekomma undvikas. Vid mycket stora skillnader mellan mörkt och ljust i 
synfältet kan risker för bländning förekomma. I vissa fall kan det vara ett stort 
irritationsmoment som bör hanteras med omsorg, framförallt när man arbetar med intensiva 
ljuskällor. 

I en artikel i Collage Art Journal beskriver Kelly (1952) ljusets betydelse för att framhäva 
arkitekturen och hur man skapar visuellt intressanta och vackra miljöer. Han beskriver tre 
principer för att planera belysningen i olika lager och att ljussättning bygger på ett samspel 
mellan alla tre delar. Han jämför dessa med tekniker för att måla med akvareller där man 
först applicerar högdagrar, sedan gradienter och skuggor mellan olika partier i bilden för att 
avsluta med att framhäva detaljer för att skapa ett visuellt intresse. Kelly beskriver också att 
principerna ska planeras i den ordning ljusscenerna beskrivs i kommande stycken för att 
försäkra en kreativ planeringsprocess. 

Kelly definierade principer: 
(1) ”Focal glow or highlights” – Gör det lättare att se   
”Focal glow” beskriver Kelly som det omslutande ljuset som bildas runt en lägereld. Ljuset 
från en följespott i ett scenframträdande eller poolen av ljus kring din läsfåtölj. ”Focal glow” 
fångar uppmärksamhet, binder samman separerade objekt eller områden, skiljer det viktiga 
från det oväsentliga och hjälper människor att se och uppfatta sin omgivning. 
 
(2) ”Ambient luminescence or graded washes” – Gör omgivningar säkrare och tryggare. 
”Ambient luminescence” liknar Kelly vid det kontrastlösa ljuset en snöig vintermorgon ute på 
landsbygden. Det är ljuset som tränger genom dimman ute till havs eller skymningsdiset över 
ett stort vattendrag som gör gränsen mellan vatten och strand svår att skilja från himlen. 
”Ambient luminescence” ger ett skugglöst ljus som också minimerar former och volym. Det 
jämna ljuset försvagar statusskillnader mellan både människor och objekt som i sin tur 
exempelvis stärker känslan av frihet att yttra sig. Ljuset kan också inge en känsla av 
oändlighet. 
 
(3) ”Play of brilliance or sharp details” – Stimulerar själen. 
”Play of brilliance” exemplifieras som Time Square nattetid. Det är sjuttonhundratalets balsal 
med dess glittrande kristallkronor med levandeljus, eller att blicka ut över staden ljus från ett 
flygplan. Det kan också vara skimret och glittret från ett belyst vitrinskåp. ”Play of brilliance” 
fångar blicken och väcker nyfikenhet och kan vara något som blir en distraherande eller något 
underhållande. Kelly (1952) beskriver att visuell skönhet åstadkoms i ett samspel mellan dessa 
tre principer, även om det oftast är en princip som är dominant. Han förklarar också vikten av 
en medveten och genomtänkt planering för alla typer av byggprojekt oavsett om det är 
nyproduktion, renovering eller ommöblering. Genom att applicera dessa tekniker kan man 
förverkliga den föreställda akvarellbilden i ett vackert samspel mellan dekoration och 
arkitektur.  
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Mycket av den forskning som existerar idag och som rör exteriör belysning handlar om ljusets 
fysikaliska egenskaper, eller hur ljus påverkar trygghetsupplevelsen.  

Wänström Lindh (2012) reflekterar kring anledningen till varför ljusets funktion samt 
utformning inte är lika väl utforskad som ljusets fysikaliska egenskaper. Hon menar att 
rumslighet inte är mätbart utan snarare passar bättre för visuell utvärdering och är därför 
svårare att bedriva forskning på.  

 

1.2 Problembeskrivning 
 
Denna studie ska undersöka belysningens påverkan på upplevelsen av ett mindre och mer 
preciserat exteriört område samt bidra till kunskapen kring ljusets mjuka värden. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att med hjälp av teori och empiri etablera principer för hur belysning kan 
användas vid belysningsplanering för innergårdar. Undersökningen ska bidra till en ökad 
förståelse för hur ljus påverkar innergårdens upplevda atmosfär, samt bidra till att skapa 
principer och riktlinjer för planering av innergårdar för yrkesverksamma ljusplanerare eller 
andra som arbetar med att utforma belysning. Studien ska vidare ge möjlighet till att göra 
miljön på innergårdar mer attraktiv och öka gårdars användbarhet.  
 
Det huvudsakliga målet med detta arbete är att undersöka hur människor påverkas av 
belysningens utformning. Studien ska bidra till att öka medvetenhet kring ljusets betydelse för 
människor, samt hur den påverkar upplevelsen av omgivningens atmosfär.  
 
Studiens frågeställning är: 
- Hur förändras upplevelsen av innergårdens atmosfär när belysningen ändras? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Studien behandlar inte ljuskällans tekniska och fysikaliska egenskaper. Ljusets förmåga att 
återge färger på ett naturligt sätt studeras ej. Endast det artificiella ljuset har observerats och 
naturligt ljus beaktas inte. Inga mätningar av ljuset görs.  
I denna studie definieras en innergård som ett område som omsluts av minst tre 
flerbostadshus med minst två våningar. 
 

1.5 Disposition 

I kapitel två beskrivs sammanfattning av forskning som anknyter till undersökningen. 
Metoden och genomförandet förklaras i kapitel tre och i kapitel fyra redovisas det 
sammanställda resultaten och analyserna. Diskussion och slutsatser diskuteras i kapitel fem 
och avslutningsvis i rapporten hittas referenser och bilagor.  
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1.6 Definition av atmosfär 
 

Atmosfär är ett brett begrepp som ofta används för att beskriva känsla eller stämning. 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver ordet som ”sammanfattningen av (dolda) faktorer som 

påverkar förhållandena mellan människor på viss plats el. i viss situation”.  

Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet atmosfär är fortfarande en mycket vid 

beskrivning av ordets betydelse och ger inte mycket djupare förståelse än att det finns flera 

faktorer som spelar in. Vogels (2008) definierar atmosfär som en affektiv utvärdering av 

miljön. Atmosfär skiljer sig från stämning på det sättet att det inte är ett emotionellt stadie 

eller en känsla utan snarare en affektiv utvärdering av miljön. Atmosfär är ett subjektivt 

intryck av miljön som relateras till förväntad påverkan av stämning, men behöver inte 

nödvändigtvis ha en direkt påverkan på humör eller sinnesstämning. En miljö kan exempelvis 

tolkas som avslappnande men om betraktaren själv har en hög stressnivå behöver inte 

atmosfären ha en direkt påverkan på sinnesstämningen. 

 

1.7 Begreppsförklaring 
 

Atmosfär: Emotionell utvärdering av en plats (miljö) 
Belysningsprinciper: Riktlinjer för hur belysningen bör utformas 
Ambient luminescence: Allmänljus  
Focal glow: Funktions- eller arbetsljus 
Play of brilliance: Detalj- eller effektljus 
Innergård: Område omslutet av minst tre huskroppar
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2 Teoretiskt grund 
 

2.1 Ögats uppbyggnad och funktion  
 

Ögat är människans huvudsakliga sinne för att tillgodogöra sig information om omvärlden. 
Starby (2014) beskriver ögat som människans fönster ut i den visuella världen och för en 
person utan synsvårigheter intas närmare 80 procent av all information om omvärlden via 
ögat och synsinnet. Det blir därför viktigt att ha en grundförståelse för ögats funktioner och 
viktigaste beståndsdelar för att förstå hur ljus påverkar människors synförmåga i olika typer av 
ljusmiljöer. Ögat består av pupillen som har i huvudsyfte att fokusera ljuset till den centrala 
och optiskt bästa delen av linsen. Pupillens storlek reglerar också mängden ljus som passerar 
in i ögat efter rådande ljusförhållanden, ju mörkar desto mer utvidgad blir pupillen för att 
kunna släppa in så stor mängd ljus som möjligt och tvärtom vid höga ljusnivåer. Bakom ögats 
lins är glaskroppen. Den kan med tiden få grumlingar som försämrar skärpan på näthinnan 
samtidigt som bländningsrisken ökar.   

 
 
 
 
 

När ljuset når näthinnan är det första steget för att forma ljusstrålningen till synintryck. Ögat 
är känsligt för strålning mellan ungefär 380 till 750 nanometer.  

2.2 Trygghet 

Att känna sig trygg påverkas av många aspekter och några kan vara avgränsningar, skala och 
överblickbarhet. Känner man sina grannar ökar även det tryggheten (Olsson et al., 1997). 
Loewen, Steel and Suedfeld (1993) förklarar i sin teori att en ljusmiljö med möjlighet till 
överblick av området utan att känna sig  exponerad skapar en högre känsla av trygghet.  

 

Figur 1. Vertikalt snitt genom ögat. 
(St:Eriks ögonsjukhus, 2017) 
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I examensarbetet ”trygg belysning i stadens mörker” utför Osvalder (2011) en studie i Central 
park New York där hon beskriver trygghet i förhållandet till belysningen. Studien visar att en 
miljö som uppfattas som attraktiv ökar trygghetskänslan i parken och även att den ökar om 
man lyser upp vegetationen runt om. Vegetation som uppskattas på dagtid har visat sig 
mindre positiv på kvälls tid. Men att belysa vegetation ökar det positiva intrycket och minskar 
otryggheten (Nikunen & Korpela, 2009). 
 
Städer består ofta av mycket ljus på natten, allt i från restauranger, byggnader, cafeér och 
trafikljus. I boken ”Light zone city” beskrivs att mycket ljus förknippas oftast med trygghet 
men att ha mycket ljus behöver inte vara det bästa. Det är betydligt viktigare hur man 
använder ljuset och vart det placeras (Van santen, 2006, s.26). I avhandlingen ”light shapes 
spaces” beskrivs det att tydligt definierade vertikala ytor förtydligar den visuella omgivningen 
och bidrar till känslan av trygghet (Wänström-Lindh, 2012).  

Lam (1992) hävdar att trygghet och säkerhets känslan påverkas av den aktuella ljusnivån på 
platsen. Att ha möjlighet att tyda området och se mötande människor bidrar till högre 
trygghetskänsla. En plats med mer skuggor skapar mer otrygga känslor därför föredras oftast 
mer jämnt belysta områden. Att ljussätta ett område med jämn belysning och en lägre 
ljusnivå upplevs tryggare än att belysa med jämn belysning och hög ljusnivå.  

 

2.3 Orienterbarhet 

Lynch (1960) beskriver att det är viktigt att ha god översikt på den fysikaliska omgivningen 
inte bara för att bidra till bättre orientering utan också öka den sociala aspekten i miljön. Att 
ha medvetenhet av omgivningen identifierar man sig med rummet och känslan av säkerhet 
ökar då samspelet av miljön blir större. Med material, färg och på kvällen en specifik 
ljussättning förbättrar identiteten av det stråket som man vill skapa (Lynch, 1960).  

Vid stadsmiljö används det perifera seendet som uppfattar kontraster och gradienter av 
skuggor det gör att man har lättare kan läsa av rummet och orienterar sig (Liljefors, 1997). 
Genom att belysa de vertikala ytorna och öka kontrasten mellan mörkt och ljust istället för att 
använda likformiga ljuspunkter underlättas på så vis rumsuppfattningen och orienterbarheten 
under nattetid (Wänström-Lindh, 2012).  

 

2.4 Rytm 

”Ljusfördelningen kan påverka både vår upplevelse av splittring/variation och helhet i ett rum. 
Ljusfördelning kan variera kraftigt; den kan vara allitfrån monoton med mycket små 
ljusvariationer till starkt dramatisk med kraftiga kontraster mellan ljus och mörker. Vi är 
mycket känsliga för hur ljuset fördelar sig och gestaltningen av ett rum är i hög grad beroende 
av ljusfördelningen” (Klarén, 2011).  
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Att skapa rytm med hjälp av ljuset kan vara ett sätt att bidra till en miljös atmosfär. Ljus- och 
mörkerzoner beskrivs som en form av rytm av (Madsen 2004). Hon beskriver ett samspel 
mellan skuggor och ljus där dessa fyller olika syften, där de ljusa områdena är platser för 
aktivitet eller att uppehålla sig. De mörka områdena skapar övergångar eller vilande områden. 
Att skapa rytm kan också underlätta orientering eller ge en känsla av riktning till en miljö, 
(Millet, 1996) beskriver hur olika ljussättningar med rytm till exempel bidrar till att definiera 
visuella gränser, fånga rumslighet och skapa vägledning i den bebyggda miljön. Principerna för 
att använda rytm som ett verktyg för att underlätta visuell orientering eller fånga intresse 
fastställs också av (Bülow, 2007). Hon beskriver rytm som ett verktyg för att förtydliga platts, 
tid och funktion, hon förklarar också olika metoder och rytmfenomen och sättet de skapar 
variation och intresse. 

. 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver undersökningens metod, metodens relevans för frågeställning samt 
beskriver på ett detaljerat sätt hur undersökningen genomförts, hur deltagargruppen sett ut 
samt en beskrivning av undersökningsplatsen.   
 

3.1 Metod 
 
För att undersöka hur olika typer av ljussättning påverkar atmosfär har studien antagit en 
kvantitativ metod med en induktiv ansats. Studien utformades som en fältundersökning på en 
verklig innergård för att undersöka hur atmosfären på innergården uppfattades beroende på 
belysningens utformning. Till experimentet utformades tre ljusscener baserade på Kellys 
teorier (1952) om belysningsprinciper. Ljusscenerna är tolkningar av Kelly’s principer och 
omfattar ”Ambient luminescence”, ”Focal glow” samt ”play of brilliance”. Ljusscenerna 
utvärderades var för sig av testdeltagarna med hjälp av två typer av frågeformulär för varje 
ljusscen. Det första frågeformuläret var Belupp (Küller & Wetterberg, 1993.) se bilaga 1, med 
frågor kring hur ljuset upplevdes och det andra PANAS (Watson et al. 1988) se bilaga 2, med 
frågor kring känslan som infann sig. 
 

3.2 Metodens relevans för frågeställningen 
 

Studien syftar till att se hur människor upplever ljuset på innergårdar. För att kunna fastställa 

kvantiteten av hur de tre ljusscenerna skiljer sig från varandra valdes en kvantitativ 

undersökningsmetod och experimentet utfördes sedan med en induktiv ansats. Experimentet 

genomfördes på en befintlig innegård med hjälp av testdeltagare för att få kvantifierbara 

välgrundade data ur en verklig miljö. 

Det fenomen som skulle undersökas var möjligt att strukturera och kunskap om fenomenet 

fanns sedan tidigare. Baserat på detta valdes enkäter som instrument för datainsamlingen” 

(Jacobsen, 202). Kvalitativa metoder bygger på att omkoda information till tal dvs. 

komprimera informationen men genom att ställa en öppen fråga gavs utrymme för att förstå 

andra människors uppfattning av verkligheten.  

 

3.3 Genomförande 
 

Undersökningen genomfördes under kvällen den 13 mars 2017 mellan klockan 19:00-22:00. 
När deltagarna kom för att utföra undersökningen tilldelades de ett frågeformulär i 
kombination med en beskrivning av försöksledaren hur undersökningen skulle genomföras. 
Testdeltagaren ombads att fylla i första sidan med frågor kring ålder, kön och vilken 
sinnesstämning denne tyckte sig befinna sig i innan undersökningen startades. Försöksledarna 
kontrollerade att testdeltagaren hade förstått och noterade vilken ljusscen testdeltagaren 
skulle börja med och därefter påbörjades undersökningen. Deltagarna stod inom ett område 
vid entrén till innergården med blickriktning in mot gården där de fick observera de tre 
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ljusscenerna, se figur 1–3. Testdeltagaren hade 10 minuter för att observera och skriftligt 
besvara enkäten för varje aktuell ljusscen. Under experimentets gång informerade 
försöksledaren när det var dags för byte av ljusscen och kontrollerade så att varje deltagare 
hade möjlighet att slutföra formuläret för den aktuella ljusscenen innan bytet genomfördes. 
Avslutningsvis när testdeltagaren besvarat samtliga frågor för varje ljusscen lämnades 
enkäten in till försöksledaren. Undersökningen genomfördes löpande under hela kvällen med 
10 minuters intervall mellan ljusscenerna, en serie ljusscener pågick ca 30 minuter.  
 

3.4 Experimentell situation 
 
Undersökningen genomfördes på en innegård i centrala Jönköping. Innegården  
omslöts av fyra tvåvåningshus, innergården hade måtten 25mx25m. Gården hade en 
kullerstensbeläggning i kombination med gångstråk belagda med skiffersten. På olika delar av 
innergården finns mindre buskage, i mitten av gården finns ett större buskage med växter va 
olika slag som och varierande storlek. Innergården har också en garagebyggnad som är 
4mx15m med gul träpanel. Majoriteten av bostadshusens har ljust Ockrafärgade 
puttsfasader, dock har ett av husen en gräddvit puttsfasad. För att se fasadernas olika färger 
se (figur 2). Ljussättningen av innergården baserades på Richard Kellys tre grundprinciper. 
”Ambient luminescence”, ”Focal glow” och ”Play of brilliance” var temporärt installerad och 
inkopplad med stickkontakt så att man enkelt kunde ändra mellan de olika ljusscenariorna. 
Ljusscenerna varierades med tio minuters intervall och deltagarna fick själva välja ljusscen att 
starta med, vilket resulterade i att de genomförde testet i olika ordning. Armaturerna som 
användes för scenerna var utvalda för att framhäva den specifika ljusscenen som skapades.  
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3.4.1 Ljusscen 1  
Ljusscenen utformades med ett jämnt allmänljus. Endast två byggstrålkastare 160° 
spridningsvinkel med halogenljuskällor användes för att ge ett jämt ljus med en hög ljusnivå 
på innegården. Ambient luminescence (figur 2–3) hade svaga kontraster med små gradienter, 
ljuset gav innergården ett platt intryck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armaturer 
 
LV1 – Byggstrålkastare.  
Spridningsvinkel: 160° 
Ljuskälla: Halogen, 2730lm, 160 
W, Ra 100, 2900K. 
 
 

Figur 3. Planskiss av gården ljussatt enligt principen ambient luminescence. (litterera 

hör endast till aktuell ljusscen) 

Figur 2. ”Ambient luminescence” på innegård. 
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3.4.2 Ljusscen 2 
Ljussättningen för Focal glow (figur 4–5) anpassades för att accentuera vertikala ytor vid 
entréerna med hjälp av två wall washers och en spotlight. Ljusets funktion är att underlätta 
orientering och lyfta fram innergårdens funktion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Armaturer 
 
LM1 – Asymmetrisk Wall-Washer  
Ljuskälla: Kompaktlysrör, 32W, 
2250lm, Ra 80, 3000K. 
LM2 – Philips LED 8°, 30W, 1200 
lm, Ra 80, 2700 K. 
 
 
 

Figur 5. Planskiss av gården ljussatt enligt principen focal glow. (litterera hör endast till aktuell ljusscen) 
 
 

Figur 4. Focal glow på innegård. 
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3.4.3 Ljusscen 3 
Ljusscenen Play of brilliance utformades med flera ljuspunkter. Armaturer placerade i buskage 
och nära fasader för att lyfta texturer samt att skapa skuggor och kontraster för att väcka 
nyfikenhet och intresse. Innegårdens detaljer lyftes fram med armaturer som belyste buskage 
och väggar (figur 6–7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Armaturer 
 
LM1 – Spotlight, LED 8°, 30W, 1200 
lm, 2700 K, Ra 80.  
LM2 – Spotlight 17°, metalhalogen, 
72W, 7800lm, 3000K, Ra 80. 
LM3 – Spotlight, LED25°, 3W, 260 
lm, 3000K, Ra 80. 
LM4 – Asymmetrisk Wall-Washer 
Ljuskälla: Kompaktlysrör, 32W, 
2250lm, Ra 80, 3000K. 
LM5 – Byggstrålkastare 160°. 
Ljuskälla: Halogen, 2730lm, 160 W,  
Ra 100, 2900K. 
 
 
  
 
 

Figur 7. Planskiss av gården ljussatt enligt principen 
play of brilliance. (litterera hör endast till aktuell ljusscen) 
 
 

Figur 6. Play of brilliance på innegård. 
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3.5 Deltagare 
För att få kontakt med deltagare till undersökningen startades ett online event och en skriftlig 
inbjudan delades ut till de boende vid innergården två veckor innan experimentet ägde rum 
(bilaga 3). Totalt 25 personer genomförde undersökningen. Endast ett fåtal av de boende på 
gården deltog dock i studien. Åldersspannet på deltagarna var 10–70 år. Fjorton kvinnor och 
tio män samt en person som uppgav annan könstillhörighet deltog i studien (bilaga 4).  
 

3.6 Datainsamling 
 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av ett anpassat frågeformulär(bilaga 1-2) som baserades 
på de två frågeformulären Belupp (Küller & Wetterberg, 1993) och Panas (Watson et al. 
1988). Anpassningen gjordes i ett utav frågeformulären (panas) där ett ord togs bort som 
ansågs irrelevant för undersökningen.  
 
Frågeenkäten om ljusupplevelsen bestod av 16 stycken graderingsfrågor på en skala 1-7 
(tabell 1), medan känslouppskattningsenkäten bestod av 19 stycken graderingsfrågor på en 
skala 1-5 (tabell 2). För att komplettera de föregående frågorna ställdes en kvalitativ fråga där 
deltagarna skriftligt beskrev ljuset med egna ord.   
 

3.7 Metod vid dataanalys 
 
Vid analyseringen av insamlade data kategoriserades frågorna i enkäterna och deltagarna 
delades in i ålder samt könstillhörighet. Resultaten från den anpassade Belupp 
(ljusupplevelsen) delades in i tre kategorier (tabell 1). Ljusnivå beskriver ljusets styrka, 
kategorin fördelning beskriver hur ljuset är spritt över gården och hur kontrasterna mellan 
mörkt och ljust upplevs. Samt kategorin karaktär som beskriver hur deltagarna upplever 
ljuset. Skalorna likriktades utifrån en subjektiv värdering, sedan placerades orden i lämplig 
kategori. Panas (känsloskattningen) delades upp i två kategorier, positiv och negativ (tabell 2).  
Efter genomförandet av experimentet gjordes en omstrukturering av orden i frågorna där vi 
organiserade orden från negativt till positivt för att kunna sammanställa resultaten, samt 
placerade orden i kategorier för att tydliggöra resultaten. 
Ett medelvärde av deltagarnas värderingar räknades ut för varje kategori. Kategoriernas 
medelvärde jämfördes därefter mellan de tre ljusscenerna för att kunna se ljusets påverkan 
av upplevelse och atmosfär.  
 

Ljusnivå 
1–7 

Fördelning 
1–7 

Karaktär 
1–7 

Mörkt – Ljust Koncentrerat – Utspritt Flimrande – Flimmer fritt 

Svagt – Starkt Diffust – Fokuserat Bländande – Avbländat 

Milt – Skarpt Ojämnt fördelat – Jämnt fördelat Obehagligt - Behagligt 

Dämpat – Lysande  Onaturligt - Naturligt 

  Murrigt - Klart 

  Kallt – Varmt 
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  Hårt – Mjukt 

  Enformigt – Varierat 

  Ofärgat - Färgat 

 
 
 

 

3.8 Trovärdighet  
 
Studien är utförd som en experimentell undersökning för att få verklighetstrogna och 
tillförlitliga resultat baserade på en kvantitativ enkätundersökning. Vid undersökningstillfället 
gavs tydliga instruktioner till deltagarna. Enkäterna var välformulerade och enkelt utformade 
något som bidrar till hög trovärdighet på resultaten. Valet att kombinera två olika enkäter gav 
en högre validitet och valdes utifrån studiens syfte hur man upplever att atmosfären påverkas 
av att belysningen ändras. 

Positiv 
1–5  

Negativ 
1–5  

Intresserad Bekymrad 

Entusiastisk Upprörd 

Lugn Skyldig 

Pigg Upphetsad 

Uppmärksam Irriterad 

Fokuserad Orolig 

Stark Bestämd 

Inspirerad Svag 

Aktiv Trött 

 Oengagerad 

Tabell 1. Kategorisering av ljusupplevelsen. 

Tabell 2. Kategorisering av känsloskattning. 
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4 Resultat och analys  

4.1 Upplevelse av atmosfärens hos samtliga deltagare 
Ljusscen 1 ”ambient luminescens” visar att deltagarna upplever en hög ljusnivå (m=5,5 SD=6) 
med ett lägre värde på karaktärsupplevelsen och en stor fördelning av ljuset. I ljusscen 2 
”focal glow” upplevdes ljusnivån låg (m=3 SD=6) och fördelningen av ljuset upplevdes vara 
mindre (m=3 SD=6) men ljusscenen upplevdes ha mycket karaktär(m=4,3 SD=6). Ljusscen 3 
”play of brilliance” upplevdes som den jämnaste ljusscenen sett till förhållandet mellan 
ljusnivå (m=4,5 SD=6), fördelning (m=4,3 SD=6) och karaktär (m=4,1 SD=6). 

 
Figur 9 visar känslouppskattningen av ljusscen 1 till 3. Av diagrammet kan man utläsa ljusscen 
3 upplevdes som mest positivt och att ljusscen 1 upplevdes som mest negativ.    

Figur 8. Visar belupp. Medelvärde för ljusupplevelse i de tre olika ljusscenerna. 

Figur 9. Medelvärde för känslouppskattning i de tre ljusscenerna.  
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4.2 Ljusupplevelse, kvinnor och män 
 
I ljusscen 1 visar figur 10 att kvinnor ansåg att ljusnivån var hög (m=5,3 SD=6) och med en stor 
fördelning av ljuset (m=5 SD=6). Männen upplevde ljusnivån (m=5 SD=6) ungefär lika som 
kvinnor, men männen upplevde dock fördelningen större (m=6 SD=6).  
Karaktären i ljusscen 1 upplevdes låg av både kvinnor (m=3,8 SD=6) och män (m=3,5 SD=5) 
(figur 10–11). Av Ljusscen 2 tyckte både kvinnorna och männen att karaktären var mer 
framträdande än ljusnivån och fördelningen. Ljusscen 3 tycktes bestå av mer jämnt ljus där 
skattningen av ljusnivån, fördelningen och karaktären var samma för både kvinnor och män. 
 
 

 
 
 

 
  

Figur 10.  Medelvärde för ljusupplevelse hos kvinnor. 
 

Figur 11. Medelvärde för ljusupplevelse hos män. 
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4.3 Känsloskattning, kvinnor och män 
 
Samtliga deltagare, men särskilt kvinnor upplevde ljusscen 3 ”play of brilliance” som mest 
positiv (m=3,3 SD=4), medan männen (figur 10) upplevde ljusscen 2 ”focal glow” som mest 
positiv (m=3,1 SD=4). Den scen som var mest negativ var ljusscen 1 ”ambient luminescence” 
för både kvinnor (m=2,2 SD=4) och män (m=2,3 SD=4).  
 
 

 

Figur 12. Medelvärde för känsloskattning hos kvinnor.  
 

Figur 13. Medelvärde för känsloskattning hos män.  
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5 Diskussion och slutsatser  

5.1 Resultatdiskussion 
 

Studiens resultat visar att ljusscen 3 ”Play of brilliance” upplevdes att ha mest balanserad 
atmosfär, samt att samtliga deltagare upplevde ljusscen 3 ”Play of briliance” mest positiv.  
Ljusscen 3 ”Play of brilliance” innehåller element från både ljusscen 1 ”ambient 
luminescence” och 2 ”focal glow”, detta kan vara något som har bidragit till resultaten. Detta 
stämmer också överens med Kellys (1952) beskrivning av en bra ljusdesign som ett samspel 
mellan de tre principerna. I ljusscen 3 ”Play of brilliance” belystes också mycket av 
vegetationen på innergården. Ljussättning av vegetation ökar trygghetsupplevelsen 
(Osvalder,2011). Som Olsson et al (1997) beskriver skapar möjligheten till överblick också 
trygghet.  
 
Ljusscen 1 ”ambient luminescence” är den scen som skulle antas ha störst överblickbarhet 
sett till ljusmängden och spridning. Van Santen (2006) beskriver att inte mycket ljus alltid är 
det optimala utan att ljuset bör placeras där det gör mest nytta. Detta överensstämmer med 
Fotios, Yang & Cheal (2015) teorier att det är ljusets placering som blir avgörande hur 
personer och miljön upplevs.  
 
Som Westholm & Eliasson (2005) beskriver att ögat dras till den ljusaste punkten i synfältet. 
Detta kan ha påverkat resultaten för ljusscen 2 ”focal glow” då det är den scen som har mest 
dominanta ljusa punkter i förhållandet till övriga innegården.  
Resultaten i ljusscen 2 ”focal glow” kan även ha påverkats negativt till följd av att 
ljuspunkterna kan upplevts som bländande och därmed skapat obehag. Obehagsbländning på 
grund av höga kontrastskillnader mellan ljust och mörkt är välkänt problem i utomhusmiljö 
enligt (Starby, 2014) på så vis kan resultaten sänkts för ljusscen 2 ”focal glow”. Slutligen kan vi 
se tendenser att med en ökad positiv atmosfär upplevs innegården mer attraktiv.  
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5.2 Metoddiskussion  
 
Anledningen till att innergård valdes som ett objekt till studien av atmosfär var att det är ett 
begränsat område sett till ytan men samtidigt har egenskaper av en publik karaktär och 
behöver uppfylla kriterier såsom trygghet, orienterbarhet, estetiska värden och i vissa fall 
signalera status. Metoden som användes i experimentet var relevant för att fånga personers 
upplevelse av verklig ljussättning (Jacobsen, 2002). Genomförandet av experimentet 
fungerade som planerat. Ett alternativ hade varit att organisera tider för deltagare vid 
genomförandet, vilket skulle kunna ha inneburit fler deltagare och högre reliabilitet.  
 
Samtliga deltagarna har sett ljusscenerna i samma följd men börjat med olika scener vilket 
ökar reliabilitet, dock skulle en varierad presentationsordning ökat reliabiliteten ytterligare.  
I undersökningen var största delen av deltagarna unga, mellan 10–30 år. Ett ökat ålders spann 
hade kunnat ge mer nyanserade resultat.  
 
Enkäten genomfördes i pappersform och inte i digital form för att undvika störningar från 
skärmljus. Frågorna som ställdes kunde haft en mer kvalitativ ansats och utformats med 
öppna svar istället för angivna svarsalternativ. Bedömningen gjordes att öppna svar skulle 
kunna innebära att vissa deltagare skulle få svårt att uttrycka sig i termer om upplevelsen av 
ljus och atmosfär. I enkäten saknades det begreppsförklaring av de ord som användes, detta 
är något som skulle kunnat förtydligat orden och dess betydelse och på så vis gett 
undersökningen ökad reliabilitet då alla deltagare skulle haft samma förkunskap kring ordens 
betydelse.  

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

Resultatet från undersökningen visar att ett varierat ljus påverkar människors upplevelse av 
atmosfären på ett positivt sätt. För att uppnå en atmosfär som människor upplever som 
inbjudande och positiv är kontrastskillnader ett verktyg för att ge livfullhet till en miljö, men 
det är samtidigt viktigt att säkerställa en god synkomfort för att området inte ska upplevas 
otillgängligt. Mängden ljus är inte nödvändigtvis det som styr upplevelsen av atmosfär. Det är 
var ljuset placeras och från vilka ytor ljuset återspeglas, samt vilken funktion ljuset uppfyller 
för betraktaren som styr upplevelsen av atmosfär. Ett antagande från resultaten är också att 
personer skulle utnyttja innegården mer och på så vis skulle gemenskap och socialisering öka 
mellan grannar. Gemenskap och socialisering beskrivs som viktiga faktorer i att skapa trygghet 
och öka välbefinnande (Olsson et al 2007; Gehl 2010). 

5.4 Vidare forskning 
 

Vidare forskning kring området kan vara att använda färgat ljus i kombination med ofärgat 
ljus. Vidare bör olika typer av innegårdar samt fasta installationer studeras.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Belupp 
Bilaga 2 – Panas 
Bilaga 3 – Meddelande till grannar 
Bilaga 4 – Deltagarlista 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
Deltagarlista 
 

Deltagarnummer Ålder Könstillhörighet 

2 21 Kvinna 

3 25 kvinna 

4 21 Man 

5 30 Man 

6 57 Kvinna 

7 27 Man 

8 23 Kvinna 

9 24 Kvinna 

10 23 Man 

11 22 Intergender 

12 26 Man 

13 22 Kvinna 

14 25 Man 

15 26 Kvinna 

16 23 Kvinna 

17 25 Man 

18 22 Kvinna 

19 19 Man 

20 26 Man 

21 27 Kvinna 

22 70 Kvinna 

23 50 Kvinna 

24 12 Kvinna 

25 53 Kvinna 

26 58 Man 

 
Rödmarkerad & överstrukna deltagardata = Makulerade enkäter pga ofullständiga svar. 
 
 

 


