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Abstract 

The purpose with the report is to contribute with information around how to shape a lighting 
environment that support well-being. The goal is to show builders that the Swedish lighting 
standard SS-EN 12464-1 Ljus och belysning can be fulfilled in a more visually satisfactory manner. 
The study includes general areas of newly built and reconstructed hospitals. Observations at the 
hospitals take place during the day and do not take the weather into account. Builders for different 
types of projects are interviewed to get an understanding of  how lighting design is handled in the 
construction process. 

The thesis has qualitative methodology where previous research forms the basis for the work, 
supplemented with observations and interviews. Collection of research on well-being and light 
environment is the first step in the work. Thereafter two hospitals are observed. Conclusions 
drawn from previous research and observations are used to make interview questions to the builders. 

Research shows that a satisfactory light environment that promotes well-being is an interplay that forms 
an ensemble of several factors where light is one of the factors together with architecture, air, sound, 
furnishing, color, and opportunity for outlook from windows as well as daylight. The two hospitals 
that have been observed follow to some extent what research shows how light environments 
should be designed after well-being. Builders think that lighting is an important part of a building 
and should come in at an early stage. Generally, the builder's does not possess any expertise in the 
area, thus taking expert assistance for best results. The builders who responded to the interviews in 
the projects had a basic requirement following the Swedish lighting standard SS-EN 12464-1. It is 
shown that visually satisfactory light environments that promote well-being can partly be created 
with Swedish lighting standard SS-EN 12464-1. Provided that a lighting designer comes in early in 
the construction process and may depart from the standard if necessary to create interaction with the 
other factors in the room that are adapted to human perception. 

Keywords – Ljusförhållande, Sjukhus ljus, dagsljusets inverkan, ljuseffekter på hälsan, miljö på 
sjukhus, ljus atmosfär på sjukhus. 



Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att bidra med information kring hur det går att skapa en ljusmiljö som främjar 
välmående. Målet är att visa byggherrar att Svensk belysningsstandard kan uppfyllas på ett mer visuellt 
tillfredsställande sätt. Studien innefattar allmänna ytor på nybyggt och ombyggt sjukhus. 
Observationerna på sjukhusen sker dagtid och tar inte hänsyn till väder. Intervjuerna sker 
med byggherrar för olika typer av projekt för att få en förståelse för hur ljusdesign 
behandlas i byggprocessen. 

Studien har kvalitativa metodval där tidigare forskning ligger till grund för arbetet som 
kompletteras med observationer och intervjuer med byggherrar. Insamling av forskning kring 
välmående och ljusmiljö är första steget i arbetet. Därefter observeras två sjukhus. Slutsatser som 
dras från tidigare forskning och observationerna används för att framställa intervjufrågor till 
byggherren.  

Forskning visar att en tillfredsställande ljusmiljö som främjar välmåendet är ett samspel som bildar 
en helhet av flera olika faktorer. Ljus är en av faktorerna tillsammans med arkitektur, luft, ljud, 
möblering, färg, och möjlighet till utblick samt dagsljus. De två sjukhusen som observerats följer till 
viss del vad forskning visar kring hur ljusmiljöer bör utformas efter välmående. Byggherrar tycker att 
belysning är en viktig del för en byggnad och bör komma in i ett tidigt skede. Generellt sätt besitter 
inte byggherrarna själva någon kompetens inom området och tar därmed in experthjälp för bästa 
resultat. De byggherrar som svarat har i projekten som grundkrav följt Svensk belysningsstandard SS-
EN 12464-1. Det visas att visuellt tillfredsställande ljusmiljöer som främjar välmåendet till viss del går 
att skapas ihop med Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1. Med förutsättning att en 
ljusdesigner kommer in tidigt i byggprocessen och kan frångå standarden om så behövs för att 
skapa ett samspel med de övriga faktorerna i rummet som anpassas efter människans seende. 

Nyckelord – light mood, lighting hospital design, impact of daylight, lighting effects on 
health, enviroment in hospital, light atmosphere hospital  
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1 Introduktion 

Som en del av ljusdesign ingår ljusets tekniska egenskaper men en viktig del är även den visuella                 
upplevelsen. Den här studien riktar sig mot hur människor upplever ljusmiljöer i helhet och utgår från                
vad forskare menar är en visuellt stimulerande ljusmiljö. I studien analyseras och utvärderas allmänna              
platser på två sjukhus i Sverige, där ett är nybyggt och ett nyrenoverat. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är ett examensarbete på 15 hp inom produktutveckling med inriktning ljusdesign på              
Jönköping University. 

Redan under 1800-talet uppmärksammades miljöns betydelse för patienters välbefinnande. Florence          
Nightingale (1969) menade då att omväxlande, vackra miljöer med utsikt över naturen och tillgång till               
solljus stimulerar tillfrisknandet. Hennes undersökning Notes on nursing visade tydligt att utformningen av             
miljöer har en stor effekt på tillfrisknandet. Hon beskrev tidigt att olika faktorer så som ljus, färg och                  
hygien var en ledande roll i tillfrisknandet (Wijk, Nordin, 2017). Enligt en studie av Stidsen Mandrup                
(2012) finns ett stort engagemang och intresse för att utvärdera och utveckla framtidens             
sjukhusbelysning. 

En Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1:               
Arbetsplatser inomhus har utvecklats för att möta olika människors behov kring seendet och används ofta               
som underlag i offentliga miljöer (Ljuskultur, 2013). Den Svenska belysningsstandarden baseras på            
mätbara parametrar som belysningsstyrka, ljusnivå, jämnhet, reflektion och bländning. Boverket (2015)           
menar att en tillfredsställande ljusmiljö uppnås vid tillräcklig ljusstyrka, rätt ljushet (luminans) och när              
ingen störande bländning eller reflexer förekommer. Belysningstandarden kritiseras ofta för att vara stel             
och icke visuellt tilltalande (Nilsson Tengelin, u.å). Som en kontrast till standarden har det undersökts               
hur det går att skapa ljusmiljöer som är mer visuellt tillfredsställande.  

Fridell Anter och Klarén (2014) beskriver i boken Färg och ljus för människan- i rummet om analysmetoden                 
Percifal. Den kan användas för att utvärdera visuell rumslig upplevelse av en plats efter åtta               
grundbegrepp; ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, ljusfläckar, reflektioner, bländning, ljusfärg och ytfärg.  

Att skapa en visuellt tillfredsställande ljusmiljö i samspel med funktionell belysning är ofta bristande i               
byggprojekt. Kvalitén på belysningen styrs av den samlade belysningskompetensen inom projektet samt            
av ekonomin. I stora projekt med erfarna byggherrar förekommer det att ljusdesigners eller ljusexperter              
anlitas i tidigt skede för att ge konceptförslag. Det mest förekommande är däremot att en el-konsult                
utan ljusexpertis utför planering och projekteringen i mindre projekt (Holmberg, Pertola, 2011). Pertola             
(2012) menar också att det i många fall finns bristande kompetens inom belysning eller så tas                
kompetensen in i för sent skede i byggprocessen. 
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1.2 Problembeskrivning 

Florence Nigtingale (1969) såg på 1800-talet miljöns betydelse för patienters välbefinnande. Sedan            
denna iakttagelse uppmärksammats har forskning kring ljus i sjukhusmiljöer ständigt utvecklats (Stidsen            
Mandrup, 2012), (Fleischer, Krueger och Schierz, 2001). Det finns forskning från hela världen som visar               
att ljuset har en stor inverkan på människan (Monde Verde, 2017). Torbjörn Laike, professor och               
forskare i miljöpsykologi vid Lunds Universitet även medlem i belysningsbranschen, är en av flera som               
beskriver att ljuset har en stor inverkan på människan “Nu visar ny forskning att man genom att anpassa                  
belysningen kan påverka kroppens hormoner och få människor att må bättre och hålla sig friska”. I en New York                   
Times artikel skriven av Dhruv Khullar (2017) citeras Dr. Roger Ulrich “Hospitals can be dangerous and                
unpleasant,” “But there’s a lot we can do to keep patients safe and help them recover”. Det finns mycket forskning                    
om ljusets påverkan på människan i vårdmiljöer, ändå kan sjukhusmiljöer upplevas obehagliga.  

Offentliga miljöer planeras ofta efter Svensk belysningsstandard som har utvecklats för att möta             
människors behov genom mätbara parametrar. Forskning menar att det är svårt att uppnå ljusmiljöer              
som är visuellt tillfredsställande med enbart svensk belysningsstandard (Nilsson Tengelin, u.å;           
Ljuskultur, 1990; Liljefors 2000).  

Pertola (2012) menar att det finns flera brister när det kommer till belysningen inom byggprocessen.               
Dels saknas kompetens och kunskap inom belysning och engagemang från byggherrar. Om det finns              
används kompetensen sällan vid rätt skede i processen. Den privata vinningen överskuggar            
motivationen att arbeta mot helheten och man tar sällan vara på vunnen erfarenhet från tidigare projekt                
med till nästa.  

1.3 Syfte, mål och frågeställning 

Syftet med rapporten är att bidra med information kring hur det går att skapa en ljusmiljö på sjukhus                  
som främjar välmående.  

Målet är att visa byggherrar att nyplanerade sjukhus bör projekteras efter vad forskning visar är visuellt                
tillfredsställande ljusmiljöer som främjar välmående. Samt visa att Svensk belysningsstandard SS-EN           
12464-1  går att uppfyllas på ett mer visuellt tillfredsställande sätt. 

● Vad är det som gör ljusmiljöer tillfredställande så att de främjar välmående enligt forskning?

● Hur förhåller sig ljusmiljöer på två utvalda sjukhus till vad forskning visar?

● Hur förhåller sig byggherrar  för olika typer av projekt till ljusdesign i byggprocessen?
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1.4 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet innehåller information om hur samspelet mellan arkitektur och inredning påverkar välmåendet            
och hur sjukhus är anpassade efter vad forskning menar vara visuellt tillfredsställande. I studien studeras               
två nybyggda sjukhus, ett statligt och ett privat. Sjukhusens storlek tas inte hänsyn till.  

Observationerna innefattar en utvärdering av rummens helhet såsom konstruktion, placering av fönster,            
ljus, färg, möblering och hygien. I studien observeras utvalda allmänna ytor på sjukhus och genomförs               
dagtid oavsett väder. Observationen genomförs en vardag.  

Studien redovisar även ljusets roll i byggprocessen, när och om ljusdesigners introduceras i projektet              
enligt byggherren. Typ av entreprenadform kan redovisas men är inget område som studien fördjupar              
sig inom, inte heller storlek på byggföretaget.  

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en förståelse kring tidigare forskning i kapitlet teoretisk bakgrund. Därefter             
redogörs vald metod och tillvägagångssätt vid genomförandet. Resultatet från analyser och intervjuer            
sammanställs i kapitlet resultat och analys. Därefter diskuteras trovärdighet och metod i kapitlet             
diskussion och slutsatser. Slutligen redovisas rekommendationer om hur studien kan utvecklas för            
vidare forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redovisas litteratur som ligger till grund för studien. 

2.1 Ljusdesign i byggprocessen 

I följande teoriavsnitt finns insamlad data kring belysning i byggprocessen. Avsnittet ligger till grund för 
att besvara rapportens tredje frågeställning. 

Ljus & Rum (2013) är en planeringsguide med krav och rekommendationer som belysningen ska 
uppfylla vid nyproduktion och ombyggnation. Ljus & Rum förhåller sig till offentliga platser såsom 
sjukhus och vårdmiljö och grundar sig på Boverkets byggregler.  

Boverket (2017) är en myndighet för byggander, boende och samhällsplanering. Boverket menar 
att deras regelverk är till för att få en så hög kvalitet för boenden som möjligt. I avsnitt 6:3 Ljus i 
BFS 2011:6, hygien, hälsa och miljö redovisar boverket att ljusförhållandena är tillfredställande när 
det är tillräcklig ljusstyrka, rätt ljushet (luminans) och när ingen störande bländning eller reflexer 
förekommer som påverkar människors hälsa. Det som ingår i regelverket 6:3 Ljus i BFS 2011:6 är 
belysning, dagsljus, solljus och utblick. I gemensamma utrymmen är det tillräckligt med indirekt 
dagsljus. I rum där man vistas mer än tillfälligt ska det finnas ett fönster med möjlighet till utblick 
mot natur för att kunna följa dygnets och årstidernas variationer (för djupare information kring 
beskrivningar av regelverket se bilaga 7). När man planerar belysningsanläggningar och utgår från 
Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 använder man enbart det luxtabellerna uppger för värde 
(Starby, 2006). På en arbetsplats är lägsta krav exempelvis 500 lux inom ett arbetsområde, 300 lux i 
omedelbar omgivning därefter 100 lux i yttre omgivning (Ljus & Rum, 2013). Det är enbart 
belysningsstyrka som anges i standarden och inget om luminansen, alltså det upplevda ljuset (Starby, 
2006). Ljus och rum skriver;  

“för att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera 
för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med 
arkitektur, inredning, färger och dagsljus framkallar man en rumsupplevelse som 
uttrycker olika karaktärer” (Ljus & Rum, 2013).  

Ett rum med jämnt ljus och höga luminansnivåer kan leda till ett monotont uttryck. För höga 
luminansnivåer bidrar till trötthet, stress och bländning. Vid nyplanerade belysningsanläggningar bör 
man planera så det utgår från vad ögat ser och inte efter luxväderna. Eftersom man upplever ljus olika 
innebär ett luxtal olika från person till person (Linda Petersdottir, 2002). Nilsson Tengelin (u.å) 
menar att det är svårt att uppnå ljusmiljöer som är visuellt tillfredsställande med enbart 
Svensk belysningsstandard.  

I många fall finns det en god funktionell belysningsnivå på arbetsplatser när byggprojekt leds av erfarna 
byggherrar som anlitar el-konsulter med erfarenhet inom belysning. Däremot brister det ofta i samspelet 
mellan funktionell belysning och vad som anses vara en hälsosam och trivsam ljusmiljö i en byggnad. 
Det beror på att konsulten inte är kunnig och när byggherren drar in på resurser för att gå med vinst. 
För att åstadkomma en funktionell och trivsam miljö bör en ljusdesigner anlitas i ett tidigt skede i 
byggprocessen. Byggherren har ofta ambitionen att installera energieffektiva belysningsanläggningar 
med ekonomi, underhåll och miljöpåverkan som grund för att hålla hög kvalitet (Pertola, 2012). 
Pertola 
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har framfört tre nyckelområden kompetens, incitament och resurser och förklarat vad det är som gör 
dem väsentliga för en fungerande strategi kring ljusdesign i byggprocessen. Han menar att mer 
resurser måste satsas i ett tidigt skede i projekt. Det bör vara närmare samarbeten mellan byggherre, 
arkitekt och tekniska konsulter i projekteringsfasen. Långsiktiga partnering relationer etableras och 
skapar möjlighet för kompetensutveckling och att projekt genomförs som utförandeentreprenader 
med större möjlighet till detaljstyrning. Linda Petersdottir (2002) menar att det krävs en “medveten 
belysningsplanering som förenar rumsgestaltning med kunskap om ljuskällors och armaturers 
tekniska val” för att rummet ska upplevas mer behagligt. 

2.2 Visuellt tillfredsställande ljusmiljö 

I följande teoriavsnitt finns insamlad data om vad tidigare forskning redovisar kring visuellt 
tillfredsställande ljusmiljöer. Avsnittet ligger till grund för att besvara frågeställningarna ett och två 
i rapporten. 

2.2.1  Ljuset påverkan 

En sjukhusmiljö ska vara anpassad efter alla som vistas där. I en studie av Ulrich et al. (2004) påpekas 
vikten av att sjukhus bör ta hänsyn till luftkvalitet, ljud och ljus. Främst för att anpassa miljön 
för personalens hälsa samt för att visa utåt att personalens hälsa och säkerhet är en viktig målsättning 
för organisationen. Ett rums lufttillförsel såsom öppningsbara fönster blir en direkt länkning till 
naturen och frisk luft, ett bra fungerande ventilationssystem har också en bidragande roll i 
tillfrisknandet hos patienter och för personalens hälsa. En hög ljudnivå kan bidra till ett stressat intryck 
i ett rum medan en dämpad ljudnivå bidrar till ett lugn. Akustiken i ett rum kan dämpas med 
exempelvis textilier. Byggnadens arkitektur och utformning kan ha stor inverkan på patienters 
välmående beroende på tillgång till dagsljus samt utblick från fönster. Det ska finnas minst ett 
fönster med god utblick mot natur som bidrar till tillfrisknandet. Månsson och Svensson (2010) 
menar att om en ljusmiljö känns trivsam känner vi oss trygga. Tillfrisknandet och 
återhämtningsprocessen påverkas positivt när man befinner sig i miljöer som efterliknar en hemmiljö 
där man känner sig trygg. 

Forskning av Sagha Zadeh et al. (2014) visar hur naturligt ljus på sjukhus har en effekt på sköterskornas 
välmående på flera olika sätt. Studien genomfördes på ett sjukhus på två olika avdelningar. 
Sköterskorna hade samma arbetsförutsättningar men ena avdelningen hade tillgång till mer naturligt 
dagsljus genom fler fönster. Tillgången till det naturliga dagsljuset påverkar dygnsrytmen som ger 
verkan på sömn och hunger. Det visar sig även ge positiva hälsoeffekter såsom sänkt blodtryck 
och bättre syreupptag. Sköterskorna får lättare till skratt och diskussioner i miljöerna med naturligt 
dagsljus. En studie av Aan het Rot, Moskowitz och Young (2008) visade också på positivt humör, 
lägre irritation nivåer och kompromissvilja hos friska besökare som vistas i rum med höga ljusnivåer.  

Ulrich (2012) menar att tillgång till dagsljus ger ett ökat välbefinnande hos personalen på sjukhus. 
Det visar även att personalen blir mindre stressad när tillgången till dagsljus blir större. Studien har 
jämfört sköterskor som arbetat i miljöer med och utan dagsljusinsläpp.  
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Enligt Flynn (1977) är allmänljuset det typ av ljus som stödjer orienterbarhet i större lokaler. Genom att 
variera ljuset skapas mötesplatser, gångstråk och definierade arbetsplatser.  
Kombinationen av vertikalt och horisontellt ljus menar Loe, Mansfield och Rowlands (1994) vara 
en lösning som förstärker ett rums atmosfär och framkallar en mångsidig ljusmiljö där 
rummets begränsningar framkommer och ger en mer dynamisk miljö. Brännström (2004) menar att 
varierande belysning såsom riktat ljus och allmänbelysning av olika karaktär i form av olika 
ljusnivåer och färgtemperaturer är avgörande för en bra rumsuppfattning. 

Flera studier menar på att ljus påverkar vårt humör på ett positivt sätt. Fleischer, Krueger och Schierz 
(2001) menar att det finns en tydlig koppling mellan upplevelsen av ljuset och dess påverkan på 
vårt humör i vårdmiljö. Veitch och Gifford (1996) menar även att beteendet och hälsan påverkas av 
ljuset och att dagsljus har mer gynnsamma effekter på människan i jämförelse med artificiellt ljus som 
är ett konstgjort ljus.  

2.2.2 Ljuset i samspel med andra faktorer 

Stidsen Mandrup (2012) beskriver i sin avhandling       
“Light atmosphere in hospital wards” att det finns ett         
samspel mellan brukaren och den fysiska miljön man        
vistas i på sjukhus. Ljusatmosfären i patientrummen       
beskrivs som både objektiva och subjektiva      
parametrar som delats upp i fyra kategorier ljus, plats,         
brukare och tid och påverkar människans välmående       
(figur 1). Framtida sjukhus som planeras ska utgå        
efter patienterna, personalen och besökarna. En god       
helhetsupplevelse av ett rum med en tillfredsställande       
miljö skapas genom att planera efter möblering,       
akustik och ljus. Ljuset är betydelsefullt för den        
fysiska och psykiska upplevelsen för välmåendet och       
för känslan av trygghet

        Figur 1. Modell av ljusatmosfär. Ur: Stidsen Mandrup,. 
        Light atmosphere in hospital wards, 2012 sid. 199.  

Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande har ökat betydligt världen över. Att arkitektur och              
design har en stor bidragande roll i tillfrisknandet har flera stora forskningsartiklar presenterat de              
senaste åren. Helle Wijk och Susanna Nordin menar att en miljös olika delar såsom ljus, ljud, färg och                  
arkitektur måste samspela med varandra för att få den bästa möjliga miljön (Wijk, Nordin, 2017). Linda                
Petersdottir (2002) säger att bra belysningsplanering har en samverkan mellan färg, form och material så               
att rumsupplevelsen blir harmonisk, tydlig och känns säker (Linda Petersdottir, 2002). 

Forskaren Kristina Sahlqvist har i sin avhandling forskat på sambandet mellan miljö och rehabilitering.              
Genomtänkt arkitektur och design har en stor inverkan på våra hjärnor. Detta i ett samspel kan bidra till                  
snabbare återhämtning både fysiskt och psykiskt vilket leder till kortare vårdtid och ger möjlighet till ett                
mer långsiktigt välbefinnande (Axlid, Jerkbrant, 2011). Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989) beskriver             
förhållandet mellan människan och naturen. Att naturliga miljöer är en nödvändighet för människans             
återhämtningsprocess. De menar att det finns olika komponenter som bidrar till återhämtning som att              
komma bort i form av att åka till avslappnande platser som skogen, vattnet, sjöar eller berg. Fascination där                  
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människan tänker på andra saker genom att fascineras av mjuka objekt såsom moln, solnedgångar 
och rörelsemönster av löv. Utsträckning som innebär att små platser kan upplevas större genom stigar 
och gångar, det kan upplevas som att man är i en helt annan värld även om platsen i sig inte är 
omfattande. Det kan även innebära känslan av samhörighet med historien, genom att befinna sig i en 
historisk miljö. Förenlighet betyder att det finns en speciell koppling till hur människans ansträngning 
påverkas och hur den varierar beroende på vilken typ av miljö man vistas i. Om det är en naturlig 
eller civiliserad miljö. Att vara i naturliga miljöer kan dels hjälpa till att mildra stress samt 
förhindra stress genom dess återhämtande effekter. 

Färg och ljus har en betydande effekt på hur patienter, besökare och personal upplever och trivs 
i sjukhusmiljöer. Samspelet mellan färg och ljus är betydelsefulla faktorer för att skapa miljöer med 
en viss atmosfär. Kontraster mellan olika kulörer eller olika färgtemperaturer inom artificiell 
belysning hjälper orienterbarheten i ett rum som kan minska stress. Välplanerade rum ger en 
effekt på patienternas samt sköterskors välmående och trivsel (Dalke et al., 2005).  
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3 Metod och genomförande 

Examensarbetet är en fallstudie där två sjukhus observeras. Studien har en deduktiv ansats med 
kvalitativa metodval där litteratur från tidigare forskning ligger till grund för arbetet. Kvalitativa 
metodval innebär att studiens datainsamling sker genom litteratur, intervjuer och observationer som 
tillsammans, sammanställt i textform ger en djupare förståelse och mening i arbetet (Jacobsen, 2011). 
Som komplement till litteraturen genomförs observationer och intervjuer. Observationerna genomförs 
med analysmetoden Percifal för att beskriva den rumsliga upplevelsen (Fridell Anter och Klarén, 2014). 
Intervjuerna sker via mailkontakt och telefonsamtal samt personliga möten med byggherrar för olika 
projekt runt om i Sverige.  

3.1 Metodens relevans för frågeställningen 

Litteratur är insamlad för att besvara studiens första frågeställning och är även det material som sedan 
jämförs med insamlad data från observationerna. För att besvara den andra frågeställningen används 
analysmetoden Percifal, som finns i boken Färg och ljus för människan skriven av Fridell Anter och Klarén 
(2014), som kombineras med fakta kring hur ljussättningen bör utformas för att främja människans 
välmående på sjukhus. Intervjuer med byggherrar besvarar frågor kring hur byggherrar förhåller sig till 
ljusdesign i byggprocessen. 

3.2 Genomförande 

Två sjukhus analyseras och observeras efter analysmetoden Percifal. Formuläret som används till 
analysen har väldefinierade- och begränsat antal kategorier. Formuläret är framtaget för att kunna 
genomföra rumsanalyser inom färg och ljus (Fridell Anter och Klarén, 2014).  

Detta är en fallstudie där två sjukhus analyseras genom observation. Fallstudie innebär att man till 
exempel följer ett företag och studerar specifika fall (Merriam, 1994), (Jacobsen, 2011). 
Observationsformulär PERCIFAL är framtaget i projektet SYN-TES och har används i genomförandet 
för att ge samma förutsättningar för de båda sjukhusen som observeras. Formuläret har väldefinierade- 
och begränsat antal kategorier som är framtaget för att kunna genomföra rumsanalyser inom färg och 
ljus samt för att bedöma ett rums helhetsupplevelse (Fridell Anter och Klarén, 2014).  

I båda sjukhusen analyseras entréer, korridorer, caféer och väntrum. Rummen har valts att observeras 
eftersom det är ytor på sjukhus som är tillgängliga för alla besökare, både vårdande och icke vårdande 
personer. Typrummen analyseras i följande ordning på båda sjukhusen; entré, korridor, café och 
väntrum. Efter observationerna jämförs det som observerats med de parametrar som forskning menar 
behövs för att skapa en miljö som är visuellt tillfredsställande. Analysen av detta används därefter som 
underlag för intervjuerna på byggherrarna. Intervjuerna genomförs för att få en insikt i hur byggherren 
tänker kring belysning i byggprocessen. Detta för att se vilka faktorer som påverkar deras beslut kring 
belysningen.  

Intervjuer görs med respektive byggherre för de två projekten. Intervjuerna sker både skriftligt via mail 
samt ett uppföljande telefonsamtal för att minska risken att intervjuarens åsikter blandas in. En del 
intervjuer sker också genom personliga samtal. Intervjun får därmed en hög standardisering då 
intervjuarna har hög kontroll av frågeföljden och en låg strukturering då det är öppna frågor (Jacobsen, 
2011). Svaren bearbetas och redovisas i text för respektive sjukhus. Intervjuerna genomfördes efter 

14



observationerna gjorts då intervjufrågorna grundar sig på det som observerats. Byggherrarna           
kontaktades redan under förstudien. Detta för att informeras om arbetet och få en inblick i studien.  

Studien breddas genom att ytterligare 12 kommunala och 5 privata byggherrar kontaktas och intervjuas              
med de frågor som ställts till byggherrarna för respektive sjukhus. Genom att intervjua fler byggherrar               
kan en generalisering göras. De kommunala byggherrar som kontaktats i efterhand är region Jönköping,              
Sahlgrenska sjukhus, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns sjukvårdsområde, region Uppsala,         
region Skåne, Öckerö kommun, region Gävleborg, region Malmö som alla genomfört projekt inom             
vårdmiljö. De privata byggherrarna har byggt olika typer av byggnader från privata hus till fabriker.               
Svaren jämförs med varandra för att besvara studiens tredje frågeställning. Svaren sammanfattas i             
textform för att ge en inblick kring hur byggherrar förhåller sig till ljusdesign i byggprocessen.  

Byggherrarna kontaktades i förväg dels för att få kontakt med rätt personer samt för att de skulle vara                  
medvetna om att en studie skulle göras. Efter en vecka försågs de med ytterligare ett mail där frågorna                  
gavs. De uppmanades att ge respons inom två veckor. Regionala vårdhem och sjukhus ingår ofta i                
komplicerade avtal vilket gör det svårt att få tag på en specifik byggherre. De hänvisar då till en ansvarig                   
projektledare när det gäller frågor kring projekt. 

Nedan visas de intervjufrågor som ställts till byggherrarna 

● Vilket projekt beskriver du?
● Vilken typ av entreprenadform drevs?
● Vem ansvarar för belysningen i projektet? (tex Arkitekt, el-konsult, ljusdesigner)
● När började belysningen planeras? (År)
● När i byggprocessen hanterades belysningsfrågor? (vilken fas/skede)
● I efterhand, kom de in i rätt skede i byggprocessen?
● Vilka krav och önskemål ställdes på belysningen?
● Är ni nöjda med resultatet av belysningen?
● Har svensk belysningsstandrad SS-EN 12464-1 följts? om inte vad?

Intervjuer med byggherrar sker med en byggherre i taget både via mailkontakt och personliga samtal 
samt uppföljning via telefonsamtal. Intervjumetoden är utformad efter kvalitativa tekniker taget från 
studentlitteratur av Jacobsen (2011). Mailintervjuer görs för att intervjun ska vara opartisk. Mailet inleds 
med en presentation av vilka författarna är och om arbetet därefter presenteras intervjufrågorna. 
Frågorna i mailintervjuerna har en låg grad strukturering och en hög grad standardisering vilket innebär 
att byggherren svarar på öppna frågor. Låg grad strukturering innebär att frågorna är utformade på ett 
vis där de inte går att svara ja eller nej, utan uppmuntrar till utvecklande svar. Den 
höga standardiseringen innebär att intervjuaren bestämmer frågeföljden samt bearbetat hur 
frågorna kan tolkas och anpassat dem efter vem frågorna är avsedda för. Öppna frågor väljs för att 
styra svaren så lite som möjligt som följer den kvalitativa ansatsen. I de personliga samtalen och 
telefonsamtalen fås en djupare uppfattning om hur byggherren tänker kring sina svar på 
huvudfrågorna. Det innebär att intervjun är semistrukturerad då följdfrågor som ställs är anpassade 
efter hur byggherrarna svarar på huvudfrågorna (Jacobsen, 2011). Målet med intervjuerna är att ta reda 
på hur byggherrar förhåller sig till ljusdesign i byggprocessen. 

3.3 Deltagare 

Deltagarna som ingår i studien är byggherrarna och ansvariga projektledare för respektive sjukhus och 
de byggherrar som kontaktats i efterhand är landsting, kommuner samt privata sektorer. Byggherrarnas 
bakgrund, position och ljuskunskap är ej känt. Observationerna genomförs av de två författarna till 
studien som går tredje året på ljusdesignutbildningen på Jönköping University. 
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3.4 Experimentell situation 

Förutsättningarna för undersökningen är att sjukhusen som analyseras har nyprojekterad belysning. De            
rum som analyseras är sjukhusens allmänna ytor vilket ger fri tillgång för analys. De allmänna ytor som                 
analyseras är entréer, korridorer, caféer och väntrum. Dessa benämns som typrum. Varje typrum             
analyseras dagtid mellan klockan 12.00-15.00 och tar ca 20 minuter att genomföra per rum. 

I detta projektet analyseras nya Karolinska (se figur 2) som är ett statligt sjukhus och Carlanderska                
sjukhus som är privatägt. Nya Karolinska är ett nybyggt universitetssjukhus som har en yta på 320 000                 
kvm. Här kommer både högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning            
förekomma. Deras ledord är “patienten först” vilket innebär att utgångspunkten är att alltid se till               
patientens bästa. Sjukhusets moderna tappning     
är dels den arkitektoniska utformningen som      
smälter in i den omkringliggande stadsmiljön.      
Lokalerna runt om på sjukhuset har alla en        
likvärdig utformning och storlek där rummen      
skall uppfylla olika funktionskrav. Vilket innebär,      
expanderbara tekniska systemen, enhetliga    
takhöjder och lastkapacitet på golven. Här har       
också konst varit en storsatsning med en budget        
på 118 Mkr. En annan viktig aspekt är att den          
skall uppnå “guld” i miljöklassadbyggnad, ha      
förnybar el, följer krav på ett termiskt klimat,        
luftkvalitet och ljudmiljö (Nya karolinska, 2011). 

Figur 2 visar en karta över Nya Karolinska sjukhuset i Solna 
med utmarkerade observationsområden 

Carlanderska sjukhus (se figur 3) är privatägt och har funnits sedan 1927, Det ligger i en gammal rustik                  
byggnad i centrala Göteborg som nyligen fått en likvärdig tillbyggnad med modern teknik som följer               
samma arkitektoniska utformning som den gamla byggnaden. Den nya tillbyggnaden på nära 7000 kvm              
påbörjades 2012 och färdigställdes 2017. Fokus har lagt på entré, korridor och restaurangen med en               
ombonad hemtrevlig känsla och en varm      
inredning. alla väntplatser runt om i byggnaden       
ger generösa utblick möjligheter över den      
grönskande gården i mitten av byggnaden.      
restaurangen ligger i anknytning till entréplan      
som skall fungera som ett förlängt väntrum       
(White, 2015). Deras affärside är ”Att      
tillsammans med våra samarbetspartner    
bedriva förstklassig sjukvård så att     
Carlanderska ses som ett förstahandsval”. De      
bedriver verksamheten som icke vinstdriven,     
men för att möjliggöra investeringar har de ett        
rörelseresultat på ca 5 % (Carlanderska, 2018). 

Figur 3 visar en karta över Carlanderska sjukhus i Göteborg          
med utmarkerade observationsområden 
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3.5 Datainsamling 

Studiens datainsamling består dels av litteraturstudier, insamling av empirisk data från observationer och             
intervjuer.  

Studien baseras dels på datainsamling från tidigare litteratur som stödjer ämnesområdet belysning och             
välmående. Den tidigare litteraturen utgör kapitlet teoretisk bakgrund och ger undersökningen           
legitimitet samt en utgångspunkt för analysen (Jacobsen, 2011). De nyckelord som använts är light mood,               
lighting hospital design, impact of daylight, lighting effects on health, enviroment in hospital, light atmosphere hospital (se                 
tabell 1). Datainsamlingen är hämtad från vetenskapliga sökmotorer anknutna till Jönköping Universitys            
databaser under vårterminen 2018. De sökmotorer som använts i denna studie är Science direct, Sage               
journals, google scholar, google samt läroböcker. En del artiklar är tagna från andra vetenskapliga              
artiklars referenslistor. 

Tabell 1 visar information kring hur datainsamling av studiens litteratur hittats. 

Sökmotor Nyckelord Filtrering Träffar 

Science Direct Light mood 2005-2018 26.006 

Science Direct Lighting hospital design 2005-2019 3.915 

Sage journals Impact of  daylight 2014-2018 3.094 

Sage journals Lighting effects on health 194.450 

Google scholar Environment in hospital 4.270.000 

Google scholar Light atmosphere hospital 484.000 

Datainsamling sker även genom observationer som genomförs på respektive sjukhus med hjälp av             
verktyget Percifal (bilaga 12). Detta är en formell datainsamling med hög struktur som innebär att               
observatören bara registrerar de aspekter som är relevanta för studien (insynsverige.se, u.å).            
Observationsmetoden har valts utefter frågeställningen.  

3.6 Metod vid dataanalys 

Insamlad data från observationerna och intervjuerna sammanställs i textform med diagram och tabeller             
för att besvara frågeställningarna. Diagrammen framställs i datorprogrammet excel.  

3.6.1 Percifal

Percifal är en analysmetod framtagen genom forskningsprojektet SYN-TES, den är prövad av personer             
som arbetar inom området färg och ljus samt inom högskolor i Sverige, Norge och Finland. I denna                 
studie används Percifal som analysmetod för observationerna på sjukhusen. Det är en beprövad             
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analysmetod där man genom observation kan bedöma ett rums helhetsupplevelse kring samspelet            
mellan färg och ljus. Det är åtta grundbegrepp som används för att analysera och kommunicera den                
rumsliga helheten i ett rum och definiera den rumsliga färg- och ljusmiljön utifrån mänsklig upplevelse,               
uppmärksamhet och reflektion. Percifal kan användas i pedagogiska- samt i professionella sammanhang            
för att kommunicera kring färg och ljus (Fridell Anter, Klarén, 2014).  

Alla typrum observeras efter de åtta grundbegreppen och dokumenteras därefter för att få en              
helhetsbild av rummet i textform. Percifal som analysmetod fokuserar på belysning samt hur det              
samspelar med rummets färg och möblering för att utvärdera rummets helhetsupplevelse. 

De åtta grundbegreppen består av följande, 

Ljusnivå- Om det är mörkt eller ljust i ett rum. Ljuset intensitet.  
Ljusfördelning-  Var det är ljust respektive mörkt i ett rum.  
Skuggor- En skugga ett mörkt parti som inte nås av ljuset. 
Ljusfläckar- Små partier av ljus som avviker från ljusnivån på en yta, även kallade solkatter. 
Reflektioner- Reflexer uppstår när en yta inte är matt och ljuset riktas mot den ytan.  
Bländning- Bländning uppstår när det blir för stora kontraster mellan ljust och mörkt. 
Ljusfärg - Ljusets färg, varm, kall, neutralt eller någon färg.  
Ytfärg-  Ytors färg förändras beroende på ljuset.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Den insamlade litteraturen har väl utvalda vetenskapliga artiklar med trovärdiga källor från pålitliga             
databaser. Många artiklar redovisar likvärdiga resultat och styrker varandra. Detta gör att studiens             
trovärdighet stärks. Samtidigt ger de utvalda källorna en smal bild kring ämnet och är sorterade efter                
relevans. Alla källor berör många olika aspekter kring studiens första frågeställning. Ingen studie har              
enbart studerat ljuset vilket har gjort att egna urval gjorts som i sin tur påverkar studiens validitet.  

Yttre validitet innebär att jag som undersökare kan förklara frågorna i exempelvis en intervju så att de                 
tolkas rätt av undersökningspersoner. Inre betyder att upplägget i studien ska ha en tydlig anknytning till                
studiens problemformulering. Intern validitet handlar om att mäta det som trots mätas. Hög extern              
validitet innebär att det som mäts går att generalisera och att det är överförbart från ett sammanhang till                  
ett annat. Reliabilitet innebär att undersökningen går att lita på och att den är genomförd på ett                 
trovärdigt sätt. En hög reliabilitet innebär att studiens resultat blir samma om studien skulle genomföras               
igen vid ett senare tillfälle.  

Den yttre validiteten är låg eftersom byggherrarnas svar på intervjufrågorna kan ha påverkats både hur               
vi först ställt frågorna i skrift samt vårt tonläge och hur vi formulerat oss vid de muntliga mötena.                  
Frågorna kan också tolkas olika av de personer som intervjuats. Samtidigt höjs den yttre validiteten               
eftersom intervjufrågorna först skickats via mail så att byggherrarna fått möjlighet att tänka över sina               
svar innan det muntliga mötet och kunnat ge mer genomtänkt svar. Studiens inre validiteten är hög då                 
rapporten är tydligt strukturerad för att ge svar på studiens frågeställningar. Frågeställning ett och två               
besvaras genom studiens litteratur och observationer. Den tredje frågeställningen besvaras genom           
intervjuer. Insamlad empiri har därmed bearbetats i två etapper genom sammanfattning och analys för              
att slutligen besvara frågeställningarna. 

Studien har en stark extern validitet kring studiens litteratur då det finns forskning från hela världen som                 
redovisar liknande resultat om hur ljus påverkar människan vilket gör den generaliserbar. Den interna              
validiteten är stark då båda sjukhusen observerades genom att besöka platserna samt genom beslutet att               
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intervjua byggherrar då det knyter an till studiens syfte och mål. Samtidigt hotas den interna validiteten                
då platserna endast observerats vid ett tillfälle, ljusmiljön kan påverkas beroende på väder och då hade                
upplevelsen förmodligen blivit annorlunda. Studiens resultat skulle troligtvis bli likvärdig om studien            
genomfördes igen av oss. Däremot skulle det eventuellt bli ett annat resultat om någon annan               
genomförde studien efter Percifal då personer upplever rum olika. Detta medför en låg reliabilitet då               
den inte är överför. 
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4 Resultat och analys

4.1.2 Observationsammanfattning 

Tabell 2 sammanfattar den rumsliga analysen som gjorts utefter PERCIFAL. 

Figur 4 visar bilder av entrén på Nya Karolinska sjukhuset i Solna 

Figur 5 visar bilder av entrén på Carlanderska sjukhuset i Göteborg 
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Tabell 3 sammanfattar den rumsliga analysen som gjorts utefter PERCIFAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 visar bilder en korridor på Nya Karolinska sjukhuset i Solna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 visar bilder av en korridor på Carlanderska sjukhuset i Göteborg 
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Tabell 4 sammanfattar den rumsliga analysen som gjorts utefter PERCIFAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 visar bilder av ett café på Nya Karolinska sjukhuset i Solna 
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Figur 9 visar bilder av ett café på Carlanderska sjukhuset i Göteborg 
 
 
Tabell 5 sammanfattar den rumsliga analysen som gjorts utefter PERCIFAL.  
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Figur 10 visar bilder av ett väntrum på Nya Karolinska sjukhuset i Solna 

Figur 11 visar en bild av ett väntrum på Carlanderska sjukhuset i Göteborg 

4.1.3 Intervjusammanfattning 

Mats Ove Frosterud, ansvarig Projektledare samt Arkitekt för Nya Karolinska sjukhuset beskrev att             
projektet drevs som en speciell form av upphandling som kallas OPS (offentlig-privat samverkan). Ett              
OPS-avtal är ett långsiktigt avtal mellan den offentliga sektorn som beställare och en privat part som                
utförare där den privata parten tar ett helhetsansvar för såväl projektering, byggprocess som drift och               
underhåll. Belysningen planerades av ljusdesigners i nära samarbete med arkitekter. En del lösningar             
prövades i mockup. Belysningen började planeras i systemhandlingsskedet i slutet av år 2010 av White               
Tengbom team som bygger på det vinnande bidraget år 2006 av White arkitekter. Önskemål kring               
belysningens utformning som påverkar driftkostnader kom från från landstingets/verksamhetens         
representanter. Estetiska synpunkter från arkitekten. I stort sett är vi nöjda med slutresultatet på              
sjukhuset, på grund av överdimensionering har man i efterhand fått gå tillbaka och göra åtgärder säger                
Mats Ove. Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 har följts men säkert med undantag, jag är inte               
helt insatt i den frågan, tillägger han. 

På Carlanderska började belysningen planeras år 2015 i programskedet, svarar beställarens representant i             
rumsfunktionsarbetet och projekteringen. Ansvaret för belysningsplaneringen låg hos elkonsulten som          
har egen ljusdesigner, det var också elkonsulten som ansvarade för dimensioneringen. Val av armaturer              
skedde i samarbete med arkitekten och beställaren. Entreprenadformen var en utförandeentreprenad           
med partnering så i genomförandefasen skedde samarbete med elkonsulten för att hitta de mest              
ekonomiska lösningarna. Belysningen var en stor del av projektet som behandlades i dagordningen som              
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diskuterades kontinuerligt på möten under projektets gång. Konsulterna valdes med hänsyn till deras             
kunskap angående sjukhusprojekt och de förutsatt att konsulterna hade kunskap att dimensionera            
belysningen eftersom att beställaren inte hade specialkompetens kring belysningen. Kontakten var även            
delaktig i uppföljningen av projektets färdigställande och konstaterade att man i efterhand var nöjda              
med resultatet förutom att det på en del ställen var underdimensionerat som i efterhand behövdes               
kompletteras svarade beställarens representant .  

Av de 12 byggherrar som kontaktats återkopplade fyra stycken kommuner varav en kunde svara              
utförligt på intervjufrågorna. De tre resterande kunde inte ge svar och vidarebefordrade oss. Malmö              
stad menar att “de inte är byggherrar och har inga byggprojekt inom vården” och vidarebefordrade oss                
till en annan inom Malmöstad som de trodde kunde svara på våra frågor. Svaret vi fick därifrån var “Jag                   
ska vidarebefordra ett mejlförfrågan till Serviceförvaltningen och Stadsfastigheter i Malmö stad.           
Förhoppningsvis att de förvaltningarna kan svara på era frågor.” Där fick vi inget mer svar eller någon                 
vidare kontakt. Stockholm läns sjukvårdsområde svarade att “det inte ingår i deras verksamhet” och de               
hänvisade oss inte vidare till någon annan kontakt. Från alla mailadresser som skickats till har ett                
autosvar skickat tillbaka som bekräftar att de mottagit mailet. Sahlgrenska universitetssjukhus har            
vidarebefordrat oss till Västra Götalandsregionen som inte svarat. Projektet Ryhov som var en             
totalentreprenad i partnering ansvarade elkonsulter som hade egna ljusdesigners för belysningen i            
samråd med beställare, verksamheten och arkitekt. Belysningen har hanterats i systemhandling och            
bygghandling skedet i projekteringen. De krav och och önskemål som ställts på belysningen var Svensk               
standard, PTS (deras tekniska standard), energi, ekonomi- LCC, gestaltning, hygien, flexibilitet,           
tidseffektivt montagesätt, kvalitetsnivå. Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 var grundkrav för          
belysningen.  

Därefter kontaktades ett flertal privata byggherrar. 

Ola Henriksson har byggt flera olika byggnader i offentliga miljöer och menar att belysningen generellt               
kommer in i ett sent skede men att det med tiden blivit bättre då ljuset blivit en oerhört viktig del av en                      
byggnad. Han säger att han alltid jobbar tillsammans med arkitekterna och allt mer med ljusdesigners               
för att skapa de bästa förutsättningarna. Det som han tycker är problematiskt är att ljusdesignern               
kommer in efter att arkitekten gjort klart alla ritningar vilket kan bli dubbelt arbete. Han har varit både                  
byggherre och projektledare för projekt som vårdcentral, ålderdomshem, Brf, kontorsbyggnader och           
även hans senaste projekt som är en fabrik. Hans erfarenhet genom åren har lärt honom att man med                  
hjälp av en ljusdesigner kan energieffektivisera belysningen på ett helt annat sätt än vad arkitekten ibland                
kan. Hans projekt där både en ljusdesigner och arkitekt har varit med i ett tidigt skede har gett fina                   
resultat även om det ibland har blivit väldigt mycket dyrare projekt men det lönar sig då brukarna                 
uppskattar att komma in i välplanerade byggnader. Vårdcentralen som han var med som projektledare              
hade tydliga restriktioner på alla krav och regler som gällde. Här hade de en el-konsult som stod för                  
belysningen och gjorde precis så som kraven sa. Detta gjorde vårdcentralen steril och tråkig menar Ola,                
de kunde lagt lite mer tid och engagemang på belysningen för att få en mysigare känsla i rummen.  

Bengt Johansson, har det senaste året varit projektledare/byggherre för en ny fabrik med modulhus.              
Här är det mycker krav och regler som måste följas för säkerheten säger han i intervjun. Det är mycket                   
maskiner och robotar som måste tas hänsyn till och här är belysningen oerhört viktigt för arbetarnas                
säkerhet. Vi tog in en ljusdesigner redan från dag ett säger Bengt. För att vi skulle få en förståelse i hur                     
belysningen bör utformas i en fabrik som är en ganska komplex miljö. Ljusdesignern har tidigare jobbat                
med arkitekten vi har och brukar samarbeta. Vi har försökt ha med belysningen från första början då vi                  
av erfarenhet vet att det blir mycket bättre när experter kommer in och gör det från början. I efterhand                   
är vi verkligen nöjda med resultatet speciellt ljuset. Det som vi skulle kunna gjort annorlunda är att lägga                  
lite mer pengar på ljuset från början i kalkylen för det blev dyrare än vi trott men det blir också en                     
belysning som håller i x antal fler år än vad vi räknat på. 
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Pär Karlsson är en entreprenör och fastighetskonsult från Stockholm som i flera år har ägnat sig åt att                  
bygga exklusiva bostadsrätter runt om i Stockholm. Som byggherre menar Pär att man har ett stort                
ansvar över både projektet men också för de kommande brukarna. Att skapa bostäder som ger de                
kommande brukarna de bästa förutsättningarna. Här är ljuset oerhört viktigt säger han. Att från början               
planera efter väderstreck och ge objektet de bästa ljusförhållandena. Pär berättar att han alltid är mån                
om att skapa de optimala ljusförhållandena för alla projekt han gör. Hur man uppfattar ljus i ett rumsligt                  
perspektiv är ett ämne som har intresserat honom länge och han har därför fördjupat sig i olika                 
forskningsstudier inom området. Ett specifikt objekt han pratar om är “Villa vista” en funkisvilla uppe               
på toppen av klipporna i Saltsjö-boo. Här var ljuset ett huvudsakligt element under hela byggprocessen.               
Han ville skapa en varierad ljusfördelning som stimulerar synsinnet. Han ville få in dagsljuset och och                
naturen med hjälp av stora glaspartier. Han säger att ljuset började planeras redan innan alla ritningarna.                
Han tar ofta hjälp av kända ljusdesigner för att skapa de bästa ljusförhållandena. Tillsammans med               
arkitekten skapar de bostäder som inte bara är visuellt tillfredsställande utan också bostäder som ger en                
undermedveten stimulans. Pär säger också att de inte avslutar ett projekt förens de är 100% nöjda. I de                  
flesta bostäder de gjort följer det inga lagar och regler inom belysning. Han avslutar med att säga att fler                   
byggherrar borde förstå att ljuset medför så mycket mer än bara ljus i och på en byggnad.  

Robert Gustafsson, arbetschef för produktion på JM, svarar på intervjufrågorna som han relaterar till              
ett pågående byggprojekt av ett flerbostadshus med 199lgh samt fem lokaler i Liljeholmen, Stockholm.              
JM är byggherre och projektet drivs som en totalentreprenad. Arkitekten och el-konsulten ansvarar för              
byggnadens belysning. De första noteringarna kring belysningsfrågor var ett år in i projektet i              
systemhandlingsskedet ihop med arkitekten och elkonsulten säger Robert. Byggnaden är inte rest än,             
därmed är projekteringen inte påbörjad och vi vet inte hur slutresultatet blir. Däremot är vi hittills nöjda                 
med vad som som presenterats. Vi har jobbat tillsammans med samma el-konsult i många år med flera                 
olika projekt som genererat goda resultat och vi väljer att fortsätta samarbeta och ständigt förbättra våra                
projekt med dem. Eftersom att det inte är en offentlig miljö har Svensk belysningsstandrad SS-EN               
12464-1 inte följts, arkitekten och elkonsulten har fritt fått planera belysningen. 

Viktor Eriksson svarar på intervjufrågorna genom att beskriva ett projekt där han som byggherre byggt               
om en villatomt till en bostadsrättsförening. Projektet drevs som en utförandeentreprenad med start år              
2015 som färdigställdes året efter. Viktor arbetade nära arkitekt, elektriker och byggare vilket han tyckte               
va bra då han menar att man hade en förståelse för vad som skulle bli och hur det skulle uppnås. Han                     
tyckte därmed att specialkompetenserna kom in i rätt skede i byggprocessen. I detta projektet var det                
elektrikern som ansvarade för belysningen. Han har tidigare arbetat med ljusdesigners men i detta fallet               
var budgeten för stram för att anlita en sådan kompetens. I efterhand anser han att belysningen                
förmodligen hade kunnat blivit bättre med hjälp av en ljusdesigner i form av att hitta mer passande                 
teknik och armaturer men annars är han nöjd med resultatet av belysningen.  
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4.2 Analys och resultat av ljuset enligt PERCIFAL 

Nedan redovisas analyser samt resultat av de observationer som gjorts på respektive sjukhus efter              
Percifal.  

4.2.1 Ljusnivå 

Figur 12. Diagrammet visar Ljusnivån på olika avdelningarna på sjukhusen. 

Entré 
Nya Karolinska: Den första delen av rummet under sicksack armaturen är det en låg ljusnivå jämfört                
med den delen av rummet som är under de långsmala infällda armaturerna. Även om det är en låg                  
ljusnivå var rummet välkomnande. Den pendlade sicksack armaturen gjorde rummets höjdskillnader           
mer tydliga.  

Carlanderska: Rummet upplevs ljust på ett behagligt sätt. 

Korridor 
Nya Karolinska: Det är en hög ljusnivå i korridorerna. 

Carlanderska: Korridorerna upplevs ljusa med de stora fönstren längs långsidan släpper in det             
naturliga dagsljuset. Armaturerna upplevs också ha en hög ljusnivå och belyser både väggar och golv. 

Café 
Nya Karolinska: En något hög ljusnivå men samtidigt behaglig. Fönstren släpper in mycket naturligt              
ljus som dessutom förhöjs med det artificiella allmänljuset.  
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Carlanderska: Rummet har en hög ljusnivå från de pendlade armaturerna och av dagsljuset. 

Väntrum 
Nya karolinska: Hög ljusnivå i hela rummet 

Carlanderska: Rummet har en hög ljusnivå då det kommer ljus från både fönster och armaturer. 

4.2.2 Ljusfördelning 

Figur 13. Diagrammet visar Ljusfördelningen på de olika avdelningarna på sjukhusen. 

Entré 
Nya Karolinska: Ljusfördelningen i rummet är ojämnt fördelat. De olika takhöjderna i entrén gör att               
man upplever den delen, med lila EKG mönster, mörkare. Delen som har lägre tak känns betydligt                
ljusare där armaturerna är placerade relativt tätt så det känns som mer ljus från dessa.  

Carlanderska: Receptionens belysning utgör rummets blickfång. Dagsljus från fönstren ger mycket ljus            
men avtar snabbt längre in i rummet. De väggar som inte har fönster belyses vertikalt med spotlights                 
riktade mot tavlor. 

Korridor 
Nya Karolinska: Ljusfödelningen i rummet upplevs jämn på golv och tak medans väggen där              
armaturerna är placerade upplevs betydligt ljusare än motsatta vägg.  
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Carlanderska: Ljusfördelningen i korridoren är relativt jämn då det artificiella ljuset kompenserar            
upp det naturliga dagsljuset som kommer från fönstren längre in i rummet.  

Café 
Nya Karolinska: Mycket jämn ljusfördelning. Armaturerna är ojämt fördelade i rummet men            
ljuset flyter samman. Den jämna ljusfördelningen över hela rummet är förmodligen på grund av              
dagsljusinsläppet som lättar upp de mörka färgerna i rummet. 

Carlanderska: Ljusfördelningen är ojämn i rummet. Det är mycket dagsljus som kommer från de              
stora glaspartierna i ena delen av rummet medans det endast är jämnt artificiellt ljus längre in i                 
rummet. Det är stora skillnader mellan belysningen vid matdisken och det omringande ljuset             
kring sittdelen. Det direkt riktade ljuset från armaturerna gör att det är ljust på väggar och golv                 
medans taket blir mörkt.  

Väntrum 
Nya Karolinska: Jämn ljusfördelning över hela rummet, ljuset upplevs platt och dassigt. 

Carlanderska: Ljusfördelningen i väntrummet är jämnt både vertikalt och horisontellt. 

4.2.3 Skuggor 

Figur 14. Diagrammet visar skuggor på de olika avdelningarna på sjukhusen. 
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Entré 
Nya Karolinska: Det förekommer en del skuggor på väggarna samt under pelare som tillhör              
byggnadens konstruktion där ljuset inte når.  
  
Carlanderska: Det är få slagskuggor i rummet men en del självskuggor. En slagskugga är en               
skugga som bildas när ett objekt blir belyst från ett håll medans en självskugga är den icke belysta                  
ytan av ett objekt. Golvarmaturerna ger skarpa självskuggor på väggarna. 
 
 
Korridor 
Nya karolinska: Skarpa slagskuggor bildas i alla anslutande gångar från väggarnas hörn.  
  
Carlanderska: Hela rummet har mycket skuggor, både på väggar och på golv. Taket har en del                
diffusa skuggor från de pendlade armaturens spilljus och från dagsljuset.  
 
 
Café 
Nya Karolinska: Slagskuggor under bord och växter från det artificiella ljuset ovanifrån. 
 
Carlanderska: Hela rummet har mycket skuggor, både på väggar och på golv. Taket har en del                
diffusa skuggor från de pendlade armaturens spilljus och från dagsljuset.  
 
 
Väntrum 
Nya Karolinska: Inga skuggor förekommer mer än några få diffusa där ljuset inte når i               
takhörnen. 
 
Carlanderska: Det förekommer endast skarpa slagskuggor under möblerna.  
 

4.2.4 Ljusfläckar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Diagrammet visar ljusfläckar på de olika avdelningarna på sjukhusen.  
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Entré 
Nya Karolinska: Det förekommer några ljusfläckar på pelarna och även en på receptionsdisken som              
har en ljsufläck från en ljuskälla.  
  
Carlanderska: Rummets väggar har skarpa ljusfläckar som bildas av riktade spotlights. Några spotlights             
är riktade mot tavlor som skapar blickfång medan andra inte belyser något objekt.  
 
 
Korridor 
Nya Karolinska: Inga ljusfläckar upplevs. 
 
Carlanderska: Det finns svaga ljusfläckar på väggarna från ljuskällorna i taket. 
 
 
Café 
Nya Karolinska: Ljusfläckar på väggen bakom matdisken från infällda downlights. 
  
Carlanderska: Inga direkta ljusfläckar upplevs i rummet, det finns en ljusfläck i trappan ner till               
restaurangen som kommer från en frostad glasvägg. Det finns även en ljusfläck ovanför matdisken. 
 
 
Väntrum 
Nya Karolinska: Inga ljusfläckar förekommer i rummet 
 
Carlanderska: Det finns inga ljusfläckar i rummet. 
 

4.2.5 Reflexer/blänk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Diagrammet visar reflexer/blänk på de olika avdelningarna på sjukhusen.  
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Entré 
Nya Karolinska: Fastän att golvet är matt finns det blänk i golvet längre in i rummet från det                  
artificiella ljuset. En stor skylt som är placerad vid ena väggen reflekteras i golvet. Det lila ljuset                 
reflekteras även från de rostfria blanka hissarna. 
  
Carlanderska: Reflexer och blänk finns på det blanka golvet samt på receptionsdiskens vertikala             
glasyta. 
Korridor 
Nya Karolinska: Ljuset från armaturerna reflekteras i golvet. 
 
Carlanderska: Blänk uppstår på plastgolvet. 
 
 
Café 
Nya Karolinska: Det förekommer mycket blänk speciellt i golvet. Reflektioner av alla ljuskällor             
förekommer i golvet. Man ser även mönstret från ljusväggen reflekteras i golvet. 
 
Carlanderska: Det förekommer en hel del blänk och reflektioner i rummet. På golvet finns det blänk                
från dagsljuset utifrån samt från de pendlade armaturernas ljus. Det förekommer även blänk på              
matdiskens glasyta. 
 
 
Väntrum 
Nya Karolinska: Glaspartier ut mot korridoren ger en del reflexer från ljuskällorna i taket.  
  
Carlanderska: Det förekommer inget blänk. 
 
 

4.2.6 Bländning 
 
 

Figur 17. Diagrammet visar bländning på de olika avdelningarna på sjukhusen.  
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Entré 
Nya Karolinska: När man kommer in genom entrén möts man av sicksack armaturen som fångar               
blicken, armaturen upplevs då stickig och bidrar till obehaglig bländning. De integrerade armaturerna             
längre in i rummet bländar inte. 

Carlanderska: Väl avskärmade och riktade armaturer som inte ger någon obehagsbländning. 

Korridor 
Nya Karolinska: Ingen bländning upplevs. 

Carlanderska: Ingen obehagsbländning men något störande bländning från den opala ytan av            
armaturerna. 

Café 
Nya Karolinska: Ljusväggen medför obehagsbländning med dess artificiella ljus i rörelse i form av ett               
vattenfall. Annars förekommer det ingen bländning i rummet. 

Carlanderska: Alla pendlade armaturer har en synlig ljuskälla som ger störande bländning om man              
kollar upp mot armaturen, vilket man gör då de finns inom blickfånget när man ser ut över rummet.                  
Likaså armaturerna vid bardisken som inte har någon kåpa utan enbart en ljuskälla som hänger, denna                
kan ge en obehagsbländning om den har för hög ljusnivå. 

Väntrum 
Nya Karolinska: Ingen bländning förekommer om man inte kollar upp mot armaturens lysande opala              
yta. 

Carlanderska: Både det artificiella ljuset och dagsljuset skapar ett mjukt intryck i rummet och det               
förekommer i detta fallet ingen bländning. 

4.2.7 Ljusfärg 

Entré 
Nya Karolinska: Första intrycket av entrén är att ljusfärgen är kall eftersom sicksack armaturen ger               
ifrån sig ett lila kallt ljus som ger hela rummet en svag lila ljusfärg. 

Carlanderska: Rummets helhetsupplevelse har ett varmt men neutralt intryck. 

Korridor 
Nya Karolinska: Naturlig ljusfärg 

Carlanderska: En naturlig ljusfärg med ett kallare ljus från fönstren och ett varmare ljus från               
armaturerna. 
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Café 
Nya Karolinska: Det är en varm ljusfärg i rummet. 
 
Carlanderska: En naturlig ljusfärg med ett kallare ljus från fönstren och ett varmare ljus från               
armaturerna. 
 
 
Väntrum 
Nya Karolinska: Rummet har en naturlig ljusfärg, ljuset känns lite mer varmt men möbleringen gör så                
rummet känns stelt vilket gör att rummet också upplevs kallt.  
 
Carlanderska: Det är en kall ljusfärg i rummets ena del mot fönstrena och en väldigt varm ljusfärg i                  
andra delen från det artificiella ljuset. 
 
 
4.2.8 Ytfärg 
 
Entré 
Nya Karolinska: Ytfärgen är lila från det färgade ljuset. Längre in i rummet är ytfärgerna vitgrå. 
 
Carlanderska: Rummets ytfärger går i en varm färgton som utgår från naturens färger såsom grönt och                
beige.  
 
 
Korridor 
Nya Karolinska: Ytfärgen förändras beroende på vilken färg det är på golvet. I korridoren med rött                
golv upplevs väggarna något rosa medan väggarna upplevs gulaktiga i korridorerna med gult golv. 
 
Carlanderska: Rummet har en kallare ytfärg i helhet med inslag av den varma röda färgen på skyltarna                 
som bryter av. 
 
 
Café 
Nya Karolinska: Väggen ovanför matdisken upplevs något rosa. Fönsterpartierna upplevs gula,           
förmodligen från det gultonade glaset. I övriga delar av rummet är ytfärgen grå. 

Carlanderska: Det är en kall ljusfärg i rummets ena del mot fönstrena och en väldigt varm ljusfärg i                  
andra delen från det artificiella ljuset. 
 
 
Väntrum 
Nya Karolinska: Rummet upplevs lite dassigt eftersom det är så många olika ytfärger på möblemanget               
och golvet. Det gör att rummet går lite åt grå/grönt på väggarna.  
 
Carlanderska: Väggarna och inredningen i rummet upplevs gulaktig från det artificiella ljuset. Golvet             
upplevs samtidigt kallare då det är så blankt och grått i kontrast mot den gulaktiga väggen. 
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4.3 Resultat av tidigare forskning 

Tidigare forskning menar att visuellt tillfredsställande ljusmiljöer innebär att flera aspekter ska samspela 
för att skapa en god helhetsupplevelse i ett rum, detta har en inverkan på människors trivsel 
och välmående. De aspekter som ska samspela för en trivsam miljö är arkitektur, luft, ljud, ljus, 
möblering, färg och möjlighet till utblick från fönster. Dagsljus visar sig vara mer gynnsamt för 
människans bettende och hälsa än artificiellt ljus. Varierande artificiellt ljus är däremot avgörande för 
god orientering och bra rumsuppfattning för minskad stress. Det innebär en kombination av vertikalt 
och horisontellt ljus. Dagsljuset är en viktig faktor för trivsel med förutsättning att det finns 
fönster i rummet, att fönstren inte är för små och att det finns utblick mot natur för en lugnande 
effekt som påverkar hälsan positivt. Om det inte finns tillgång till utblick mot naturen är ett alternativ 
att placera växter i rummet för att hjälpa till med återhämtning. Ett rums lufttillförsel har en 
bidragande roll i tillfrisknandet och personalens hälsa. Ett bra fungerande ventilationssystem är 
nyckeln till god luftkvalitet i en byggnad. Öppningsbara fönster är en direkt länkning till naturen och 
frisk luft. Akustik påverkar första intrycket av ett rum. En hög ljudnivå med dålig ljudisolering kan 
bidra till ett stressande intryck medan en dämpad akustik bidrar till ett lugn. Möbleringen i 
vårdmiljö kan ge en lugnande och trygg effekt på patienter och besökare om det går att relatera 
till en hemmamiljö. Kombinationer av färg påverkar orienterbarheten i en byggnad och minnskar 
stress hos personal och besökare. Olika färger på golv och väggar ger en tydlig kontrast mot varandra. 
Det kan även innebära skillnader i färgtemperaturer från artificiellt ljus. Helheten i sin tur främjar 
välmående, både kortsiktigt och långsiktigt.  

Ljus och rum (2013) redovisar vikten med att det bör finnas ett samspel mellan arkitektur, 
inredning, färger och dagsljus för att skapa en god ljusmiljö. Boverket (2017) menar på att 
det är en tillfredsställande ljusmiljö för människans hälsa om man följer Svensk 
belysningsstandard SS-EN 12464-1. Det bör vara ett närmre samarbete mellan byggherre, arkitekt och 
tekniska konsulter. Det bör satsas mer resurser genom att ta hjälp av olika specialkompetenser 
tidigt i ett projekt. Långsiktiga relationer bidrar till kompetensutveckling som effektiviserar och 
förbättrar projekt.  

4.3.1 Resultat av observationer 

Entrén som observerades enligt Percifal på Nya Karolinska följer det forskning redovisar kring artificiell 
belysning, dagsljustillgång med utblick samt lekfull belysning i färg i samspel med rummets luftighet. 
Helheten brister med saknad av möblering men upplevs som ett välkomnande och lekfull rum. 

Entrén på Carlanderska har fångat helheten. Rikligt med dagsljusinsläpp, utblick över parken, 
möblering och färger i behaglig nyans. Rummet upplevs lugnt och behagligt med en välkomnande 
känsla.  

Korridoren på Nya Karolinska frångår det forskning redovisar kring helheten. Det färgmarkerade golvet 
bidrar till god orienterbarhet men korridorerna brister mot tidigare forskning med avsaknad av dagsljus, 
utblick genom fönster, möblering i form av någon konst samt att helheten upplevs stel och monoton. 

Korridoren på Calanderska har fångat helheten. Dagsljustillgången med fönster mot gården längs 
korridorens långsida bidrar till ett luftigt intryck ihop med konsten som hänger på väggarna som belyses 
med artificiellt ljus. 

Cafeét på Nya Karolinska fångar helheten. Rikligt med dagslusinsläpp med fönster längs rummets ena 
långsida ger utblick mot grönskan utanför. Ett luftigt rum med högt i tak, varierad artificiell 
belysning som framhäver möblerna och de gröna växterna i rummet. Rummet med dess 
möblering går i en neutral färgskala.  
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Cafeét på Carlanderska har tagit hänsyn till samtliga komponenter för att skapa en helhet men brister i                 
samspelet med den artificiella belysningen. Den artificiella belysningen gör att rummet upplevs            
monotont, dämpat, dystert och ofräscht. Det artificiella ljuset har fel egenskaper för det aktuella              
rummet i färgtemperatur, ljusnivå och ljusriktning. 

Väntrummet på Nya Karolinska frångår det forskning visar med horisontell och vertikal belysning. Den              
artificiella belysningen gör rummet stelt och platt vilket förstör helheten. Samtidigt upplevs inredningen             
ombonad och har ett fint samspel vilket forskning menar är en bra kombination.  

Väntrummet på Calanderska fångar helheten. Rikligt med dagsljusinsläpp från fönstren med utblick mot             
innergården. Inredningen går i en varm färgskala i ett annars neutralt rum med konst och växter som                 
gör att rummet upplevs behagligt och ombonat. 

Av de två sjukhus som observerats kan man till viss del se att de tagit hänsyn till vad forskning visar.                    
Alla aspekter som behövs för att skapa en helhet finns men samspelet mellan de olika aspekterna brister                 
i många fall.  

4.3.2 Resultat av  intervjuer 

Mailet som skickats ut till regioner för kommunala och privata sjukhus har blivit vidarebefordrade              
mellan personer i de olika regionerna och tillslut har konversationerna tagit slut då de inte återkopplat.                
Eftersom regionala sjukhus ingår i komplicerade avtal som exempelvis OPS avtal där många olika              
aktörer är inblandade kan det i många fall vara svårt att få tag på en person som kan svara på frågor från                      
en byggherres perspektiv, istället får man vända sig till den projektansvariga.  

Som ansvarig projektledare är Mats Ove medveten om att ljuset har en viktig roll för projektet eftersom                 
ljusdesigners anställts. Däremot är han inte insatt i de frågorna utan överlämnar förtroendet till de               
ansvariga, i detta fallet arkitekten och ljusdesignern, både kring det estetiska samt om krav och               
rekommendationer följts. Han är i efterhand personligen nöjd med resultatet. Förutom att man i              
efterhand fått gå in och göra ändringar på grund av överdimensionering som blir en ytterligare kostnad                
för projektet. 

Carlanderska representant menar att ljuset är en viktig del av sjukhuset utformning och har därför tagit                
in specialkompetens inom området belysning från projektets början. Ljusdesigner och arkitekt togs in i              
tidigt skede för att hitta de mest ekonomiska lösningarna och belysningsfrågorna har följts upp              
kontinuerligt genom projektets gång. “I detta fallet har arkitekten haft för stort inflytande på              
utformning och konsulten/ljusdesignern har inte tillräckligt hävdat behovet av bra belysning” menar            
representanten för beställaren. I efterhand har man förstått att en del ställen varit underdimensionerade              
vilket har gjort att man fått komplettera med belysning. Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 var              
ett grundkrav för projektet menar även representanten. I det stora hela är de nöjda med resultatet.  

Innan Jönköpings län svarade vidarebefordras mailet med intervjufrågorna ett antal gånger mellan olika             
personer, tillslut svarade en person från Jönköpings län på frågorna. Liksom Carlanderskaprojektet låg             
belysningsplaneringen hos elkonsulten som hade egna ljusdesigners. Belysningsplaneringen på Ryhov          
hanterades i systemhandling och bygghandlingsskedet vilket antyder att det är en byggherre som inte              
besitter mycket kunskap inom belysning eftersom det behandlas väldigt sent i byggprocessen. Svensk             
belysningsstandard SS-EN 12464-1 var ett grundkrav för projektet. De krav och önskemål som ställts              
visar på att det ska vara en enkel installation, följa krav och standarder och vara kostnads- och                 
miljöeffektiva. De söker en hög kvalitetsnivå vilket kan vara motsägelsefullt eftersom belysningen            
kommer in i ett sent skede. 
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Mailet har även skickats ut till ett flertal olika privata byggherrar runt om i Sverige, både för privata och 
offentliga projekt. Det har varit positiv respons från de privata byggherrarna där alla tycker att ljuset är 
oerhört viktig del i ett projekt och man bör ta in ljusdesigner tidigt i byggprocessen för bästa resultat.  

De privata byggherrarna som kontaktats svarade inom ett par dagar. Alla ger likvärdiga svar kring att 
belysningen har en betydande roll för en byggnad och bör komma in i ett tidigt skede. Ola Henrikssom 
som har flera års erfarenhet menar att ljuset har fått en mer betydande roll med åren, men att frågor 
kring belysningen ofta kommer in i för sent skede i projekt. Bengt Johansson menar att belysningen i en 
byggnad blir bäst om man i tidigt skede tar in en ljusdesigner, särskilt i komplexa miljöer som i en fabrik 
där det är mycket krav och rekommendationer som måste följas. Pär Karlsson menar att ljuset har en 
stor påverkan på människan och vill i största mån utnyttja detta. Han planerar rummets utformning 
efter dagsljustillgång och tar hjälp av ljusdesigners i ett tidigt skede i sina projekt. Robert Gustafsson 
menar att det är viktigt att jobba med personer som man av erfarenhet vet kompletterar varandra på ett 
bra sätt. All specialkompetens lämnas över till personer han jobbat med tidigare som genererat 
bra resultat för att effektivisera arbetet och undvika missförstånd som kan bli en dyr kostnad. 
Viktor Eriksson tog i tidigt skede hjälp av elektriker och arkitekt för att planera belysningen. I 
efterhand var han inte helt nöjd med resultatet och ångrar att han inte tog hjälp av en ljusdesgner. 
Det var budgeten som i början styrde vilka specialkompetenser som kunde tas in i projektet. 

4.4 Måluppfyllnad 

Den insamlade litteraturen som redovisas i rapporten ger information kring vad byggherrar bör ta 
hänsyn till vid nyplanerad belysning för en mer visuellt tillfredsställande miljö.  

Svar på studiens tre frågeställningar efter intervjuer och analys av observationerna. 

Fråga 1 Vad är det som gör ljusmiljöer tillfredställande så att de främjar välmående enligt forskning? 

Forskning visar att en tillfredsställande ljusmiljö som främjar välmåendet skapas av ett samspel mellan 
faktorerna arkitektur, luft, ljud, möblering, färg, och möjlighet till utblick samt dagsljus. Det innebär 
att man i vissa fall behöver frångå Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 för att kunna 
skapa tillfredsställande ljusmiljöer som främjar välmåendet. 

Fråga 2 Hur förhåller sig ljusmiljöer på två utvalda nybyggda sjukhus till vad forskning visar? 

Ljusmiljöerna på sjukhusen följer till viss del vad forskning visar. De båda sjukhusen har platser där 
samspelet mellan de olika faktorerna skapar en helhet och andra platser där helheten är bristande. 

Fråga 3 Hur förhåller sig byggherrar  för olika typer av projekt till ljusdesign i byggprocessen? 

Samtliga personer som intervjuats tycker att belysningen är en viktig del för en byggnad och bör komma 
in i ett tidigt skede i byggprocessen. De besitter inte själva någon kompetens inom området och tar 
därmed in experthjälp för bästa resultat.  
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5 Diskussion och slutsatser

5.1 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning som redovisas i denna studien beskriver hur rum bör utformas efter välmående              
genom dagsljus och utblick. En tillfredsställande miljö bör ha ett samspel mellan ljus, ljud, möbler, färg,                
hygien, luft och fönster. Det finns flera tidigare studier som redovisar samma resultat. Funktionellt ljus               
innebär att belysningen ska vara anpassat efter alla, för god orientering, rumsuppfattning och             
arbetsbelysning.  

Ulrich et al. (2004) samt Stidsen Mandrup (2012) menar att samspelet mellan luftkvalitet, ljud, ljus och                
möblering bildar till en tillfredsställande miljö på sjukhus. Observationerna som gjorts i denna studie har               
inte tagit hänsyn till luftkvalitet eller ljud men man ser ett tydligt samspel där ljuset framhäver                
möbleringen vilket bidrar till en tillfredsställande miljö på de flesta utvalda rummen på sjukhusen. Men               
det fanns några typrum som inte hade ett samspel mellan ljuset och möbleringen, till exempel cafét på                 
Carlanderska. Belysningen här gjorde inte rummets möblering rättvis på grund av den varma             
färgtemperaturen. Wijk, Nordin (2017) och Dalke et al (2005) redovisar också såsom Ulrich et al. (2004)                
och Stidsen Mandrup (2012) om samspelet mellan de olika faktorerna och tillägger även att arkitektur               
och färg har en stor betydande roll för en tillfredsställande miljö. Petersdottir (2002) säger också att bra                 
belysningsplanering har en samverkan mellan färg, form och material så att rumsupplevelser blir             
harmonisk, tydlig och säker. I observationerna såg man att de flesta typrum hade välplanerad              
utformning där man tagit hänsyn till olika faktorer som belysning, möblering och färg men från               
observationerna kunde man se att de olika faktorerna inte alltid samspelade. Exempelvis väntrummet på              
Nya Karolinska där fanns det olika sittgrupper, växter och konst på väggarna, allt som forskning visar                
skall ingå i en tillfredsställande miljö. Däremot var belysningen dåligt utformad vilket gjorde att rummet               
upplevdes stelt och tråkigt eftersom det hade en jämn och platt ljusfördelning som inte framhäva de                
olika faktorerna i rummet. Stidsen Mandrup (2012) tillägger också ljusets betydande roll för människans              
psykiska och fysiska välmående och hur det bidrar till en trygghetskänsla som även Dalke et al (2005)                 
och Månsson & Svensson (2010) poängterar. I Carlanderskas entré fanns samtliga faktorer som             
forskning menar behövs för att skapa en tillfredställande miljö. Här fick man se samspelet mellan ljus,                
möblering, färg, dagsljus och utblick. Detta skapade en miljö som vi upplevde vara tillfredsställande och               
på så sätt upplevdes rummet även tryggt. 

Det finns fler studier som poängterar vikten kring samspelet och helheten i ett rum men som också                 
beskriver vad ökat välbefinnande innebär. I en intervju med Kristina Sahlqvist skriver Axlid och              
Jerkbrant (2011) att ett samspel mellan arkitektur och design bidrar till snabbare återhämtning och ger               
möjlighet till ett långsiktigt välbefinnande. Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989) beskriver förhållandet mellan              
människan och naturen. Naturliga miljöer är en nödvändighet för människans återhämtningsprocess.           
Det finns olika komponenter som bidrar till återhämtning som att komma bort i form av att åka till                  
avslappnande platser som skogar, vattnet, sjöar eller berg. Fascination där människan tänker på andra              
saker genom att fascineras av mjuka objekt som moln, solnedgångar och rörelsemönstret av löv.              
Möjlighet till utblick är därmed en viktig faktor för återhämtning. Korridorerna på de båda sjukhusen               
hade stora glasfönster som gav utblick in mot lummiga innergårdar som medgav en naturlig              
avslappnande miljö, i en annars stel och icke tillfredställande miljö som Dr. Roger Ulrich berättade i                
Dhruv Khullar (2017) artikel. Ulrich et al. (2004) och Ulrich (2012) tillägger även dagsljusets betydande               
roll för människans välbefinnande, i form av minskad stress och lättare till skratt och diskussion.               
Feischer, Krueger och Schierz (2001) beskriver hur humöret påverkas positivt av ljus. Veitch och              
Gifford (1996) understryker dock att det naturliga dagsljuset är mer gynnsamt för människans beteende              
och hälsa än det artificiella ljuset. På både Carlanderska och Nya Karolinska har man i största mån tagit                  
vara på dagsljuset med hjälp av stora fönster samt glaspartier inne i byggnaderna som länkar in                
dagsljuset längre in i byggnaden.  

38



Flynn (1977) menar att ett varierat ljus underlättar orienterbarheten i ett rum. Genom varierat ljus 
skapas kontraster som i sin tur kan betona gångstråk, mötesplatser och eventuella 
arbetsplatser. Carlanderska entré är ett bra exempel med varierat ljus som underlättar 
orienterbarheten. Receptionsdisken var tydligt upplyst och blev ett blickfång i rummet. Ett 
mindre bra exempel är väntrummet på Nya Karolinska som inte hade något varierat ljus, rummet 
upplevdes då platt, stelt och tråkigt. Loe, Mansfield och Rowsland (1994) understryker att 
kombinationen av vertikalt och horisontellt ljus förstärker ett rums atmosfär och ger en mer 
dynamisk miljö. Både Carlanderska och Karolinska har båda vertikalljus i korridorerna. 
Armaturerna är placerade på den högra sidan av korridorens mitt som ger ett vertikalljus ner på 
väggen. Detta gör så man inte bländas av armaturerna när man exempelvis ligger på en sjukhussäng. 
Här har man använt sig av belysningen på rätt sätt efter vad forskning visar.  

Ljus och Rum (2013) beskriver hur belysning ska vara anpassat efter människans synfält och fungerar 
som funktionellt ljus som grundas på krav och rekommendationer . Problematiken vid planering av 
belysning vid nybyggnation eller ombyggnation är att Ljus och rum och Boverket skriver olika. 
Boverket (2017) menar på att det är en tillfredsställande ljusmiljö för människans hälsa om man 
följer Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1, Ljus och rum (2013) menar att arkitektur, 
inredning, färger och dagsljus måste samspela för att skapa en god ljusmiljö. Informationen är alltså 
olika beroende på vilket underlag ljusdesigners, el-konsulter eller projektledare väljer att följa men i 
grunden måste lagar och regler ifrån Boverkets byggregler alltid följas. Om lagar och regler följs vid 
belysningsplanering krockar det med vad Ljus och rum rekommenderar kring sampel. För att det ska 
bli ett samspel mellan olika aspekter behöver man utgå ifrån vad ögat ser (Linda Petersdottir, 2002). 
Det blir inte ett samspel om belysningen ska följa lagar och regler och inte anpassas efter den 
övriga inredningen i form av arkitektur, inredning, färger och dagsljus. Jämn och hög 
luminansnivå kan uppstå när man endast förhåller sig till luxvärde i SS-EN 12464-1, det kan ge ett 
monotont uttryck i ett rum. Detta är ett tydligt exempel på att standarden krockar med vad forskning 
menar. De ansvariga för Carlanderska och Nya Karolinska hade alla som grundkrav att utgå efter 
Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1. Nilsson, Tengelin (u.å) menade att det är svårt att skapa 
miljöer som är visuellt tilltalande genom att följa Svensk belysningsstandard då den kan uppfattas stel. 
Carlanderska har utgått ifrån Svensk belysningsstandard och vi kan efter observationerna konstatera 
att det går att skapa visuellt tilltalande miljöer med Svensk belysningsstandard. I detta fallet hade de 
tidigt i projektet behandlat belysningsfrågor som kan vara en anledning till att det blivit ett bra 
resultat. Nya Karolinska behandlade också belysningsfrågor tidigt i projektet liksom Carlanderska där 
ljusdesigners och arkitekter hade ett nära samarbete. Nya Karolinska hade fler brister än 
Carlanderska, vilket kan ha att göra med projektets storlek men också på kommunikationsbrist 
mellan olika parter som Pertola (2012) menar är ett problem i byggprocessen. Det är förvånande 
eftersom att Nya Karolinska testat olika lösningar genom att göra mockups vilket inte Carlanderska 
har gjort. Pertola (2012) menar att bästa resultat blir om byggherren tillsammans med 
specialkompetenser arbetar nära varandra mot ett gemensamt mål, som ger möjlighet till 
detaljstyrning. Det kan vara anledningen till varför helheten inte upplevs komplett och genomtänkt på 
Nya Karolinska eftersom projektledaren överlämnat ansvaret till de olika experterna då han själv inte 
besitter kunskap inom områdena. 

De privata byggherrarna som kontaktats svarade inom ett par dagar och hade ett helt annat engagemang 
än de kommunala/regionala byggherrarna och projektledarna. Ett antagande till vad det kan bero på är 
att man har mer driv och engagemang när man är egenföretagare eller att det har att göra med att de 
faktiskt hinner med mer och kan detaljstyra mer än vad anställda konsulter gör. Vi tror som 
Pertola (2012) säger att det är bra att använda sig av personer som man tidigare jobbat med och vet att 
man har ett bra samarbete med.  

Alla byggherrar som intervjuats för de mindre projekten tycker att belysningen har en betydande roll för 
en byggnad och tar därför experthjälp inom området tidigt i byggprocessen. Byggherrarna för de 
mindre projekten följer det forskning menar är nyckeln till ett lyckat projekt genoma att tidigt ta hjälp av 
experter, ha ett nära samarbete med olika konsulter där byggherrarna hela tiden är med och styr mot ett 
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gemensamt mål. De problematiska med stora projekt tror vi är att de blir alldeles för komplexa och 
svåra att kontrollera eftersom många parter är involverade i projektet samtidigt. När man tappar det 
nära samarbetet som Pertola (2012) menar är en viktig del kan de resultera i stora förseningar vilket det 
gjorde med Nya Karolinska. Där man får gå tillbaka och göra ändringar på grund 
av överdimensionering blir också en stor kostnad. Carlanderska blev underdimensionerat vilket 
också resulterade i stora kostnader i efterhand då man fick gå in och komplettera med belysning men 
det blev i slutändan ett bra resultat.  

En funktionell belysning installeras ofta utan att ta hänsyn till vad som är en hälsosam trivsam ljusmiljö 
menar Pertola (2012), där den privata vinningen ofta överskuggar motivationen att arbeta mot helheten. 
Bristen på kunskap hos de olika aktörerna är också en anledning till varför man inte får ett samspel 
mellan funktionell, hälsosam och trivsam ljusmiljö. Eller att rätt kompetens tas in i för sent skede 
i byggprocessen. Det visade sig att Carlanderska hade ett samspel mellan funktionell, hälsosam 
och trivsam ljusmiljö fastän att byggherren inte hade några kunskaper inom belysning. Han 
överlämnade frågan tidigt i projektet till personer som han trodde hade god kunskap inom 
området. Det Pertola menar kan vara missvisande i dagsläget då det är en artikel som är från 2012, 
det kan vara så att man i dagens läge kollar mer på vad som är en hälsosam och trivsam miljö. Detta 
kan ju bero på många olika saker men en stor anledning kan vara att byggherrar är mer utbildade inom 
ämnet eller att det är ett mer omtalat ämne i samhället idag.  

Intervjuerna gjordes för att se när i byggprocessen belysningsfrågor behandlas och för att det skulle 
vara intressant att få ett övergripande perspektiv. Eftersom att vi ville få en generell 
överblick kontaktades många byggherrar, de två nya sjukhusen valdes att observeras eftersom att 
de är nya sjukhus där vi ville se hur man idag utformar sjukhus, om de utgår efter vad forskning visar. 

Det kan finnas flera olika anledningar till varför vi inte fått svar från vissa byggherrar, arkitekter eller 
ljusdesigners. Antingen har de inte tid, de anser inte att en uppföljning av belysningen i projektet är 
viktig, det har varit struligt mellan de olika parterna och de i sin tur vill inte ta ansvar för att besvara 
frågor som de anser att de inte har att göra med. Det kan bero på att kommunikationen hos de 
olika parterna ofta är bristfällig vilket Pertola (2012) även poängterar är ett stort problem 
inom byggprocessen. Han menar att det saknas kompetens och engagemang kring ljusdesign i 
byggprocessen, om det finns används det sällan i rätt skede. Detta kan också vara en av anledningarna 
till varför ingen svarade på frågorna, att det är lågt engagemang hos parterna på grund av låg 
kompetens eller att de jobbar endast för att tjäna pengar och bryr sig därför inte om projektets 
resultat. Den privata vinningen överskuggar i detta fallet motivationen att arbeta mot helheten, vilket 
Pertola (2012) menar är ett annat stort problem i byggprocessen. Hade det funnits mer engagemang 
skulle det vara perfekt för parterna att ta tillfället i akt att utvärdera det som gjorts. Det skulle bidragit 
till vunnen kunskap och kompetens att ta med sig till kommande projekt.  

På Carlanderska går det att anta att arkitektens intresse var att skapa en trivsam och estetisk miljö och 
inte tagit hänsyn till funktion, ljuskvalitét och Boverkets Byggregler avsnitt 6:3 i kapitel 6. Eftersom att 
byggherren behandlat belysningsfrågor tidigt i projektet och anlitat experter kan det antas att det är en 
erfaren byggherre som vet att det blir ekonomiskt lönsamt att belysningen tas på allvar i början av 
byggprocessen för bästa möjliga resultat och att undvika korrigering av belysningen i efterhand.  
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5.2 Metoddiskussion 

Här beskriver vi hur vårt metodval påverkat studien och dess resultat. Samt vad vi kunnat gjort 
annorlunda i genomförandet. 

Observationer gjordes efter analysmetoden PERCIFAL som är en beprövad metod vilket vi tror 
stärker denna studiens trovärdighet. De som utvecklat Percifal menar på att kunskap krävs inom 
området för att få en trovärdig bedömning av platsen. I ljusdesignutbildningen har vi använt detta 
verktyg vid flera tillfällen och känner oss trygga att använda metoden. Observationerna som utfördes 
av oss skulle även kunna styrkas med en enkätundersökning som besökare får fylla i för att se hur 
andra upplever platsen. Ett annat analysverktyg hade kunnat användas, exempelvis modellen från 
Stidsen Mandrup (2012). Detta hade förmodligen gett studiens andra frågeställning ett annat resultat 
eftersom att man fokuserar på fler kategorier mer än färg och ljus. Om modellen från Stidsen 
Mandrup (2012) använts hade risken att studiens reliabilitet blivit låg då den inte är lika beprövad 
som Percifal. I avsnitt 6:3 redovisar boverket att ljusförhållandena är tillfredställande när det är 
tillräcklig ljusstyrka, rätt ljushet (luminans) och när ingen störande bländning eller reflexer 
förekommer. Det överensstämmer inte med vad forskning visar. En helhet med inredning 
och belysning bör samspela för att få den mest tillfredsställande ljusmiljön.  

Intervjuerna hölls via mail, personliga samtal samt via telefonkontakt vilket kan sänka studiens inre 
validitet då man kan tolka intervjufrågorna på olika sätt i skrift. Hur man svarar påverkas av tidigare 
erfarenheter, personligheter eller hur insatt i ämnet man är. Studiens reliabilitet kan också ha 
påverkats positivt då frågorna även ställdes muntligt. Eventuella missförstånd kunde bearbetas då 
intervjuaren kunde förtydliga vad som eftersöktes. Fördelen med mailkontakt är att det blir 
strukturerade svar som inte kan förvrängas från muntlig konversation till skrift. En annan metod som 
skulle kunnat använts är intervju med inspelat svar. Vid telefonintervju kan missförstånd 
uppkomma då man inte ser ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Det bästa tillvägagångssättet skulle 
vara att träffas för intervjun och och spelat in mötet. Detta kan medföra att intervjuaren väljer att 
ställa frågorna med en positiv eller negativ klang som påverkar svaren. Det fanns i detta fall ingen 
möjlighet att träffa projektledarna för de två sjukhusen på intervju. För att ytterligare stärka studiens 
validitet kunde intervjuer genomförts på plats med besökare för att få ett annat perspektiv kring hur 
platsen upplevs av andra. Eftersom vi utgick från analysmetoden Percifal ansåg vi att det var tillräckligt 
med insamlad information för att få en bild av hur platsen upplevs för studiens validitet. I 
efterhand insåg vi att det tog lång tid att få tag på byggherrarna vilket gjorde att processen blev 
fördröjd. Det vi hade kunnat gjort var att endast skicka ut frågeställningarna och inte skicka ut 
informationsmailet innan. Vi tror att detta hade resulterat i snabbare svar från byggherren då det 
var många helgdagar den tidsperioden. Samtidigt kunde vi inte skicka ut intervjufrågorna tidigare då vi 
behövde sammanställa litteraturen och observationerna innan. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Den slutsats som kan dras av studien är att rum bör utformas efter dagsljustillgång och utblick samt 
ha ett samspel mellan ljus, ljud, möbler, färg, hygien, luft. Visuellt tillfredsställande ljusmiljöer som 
främjar välmåendet går till viss del att uppfyllas ihop med Svensk belysningsstandard SS-EN 
12464-1. Med förutsättning att en ljusdesigner kommer in tidigt i byggprocessen och kan frångå 
standarden om så behövs för att skapa ett samspel med de övriga faktorerna i rummet som 
anpassas efter människans seende. 
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En rekommendation till byggherrar är att tidigt ta in ljusdesigners i byggprocessen som tillsammans, i 
nära samarbete med specialkompetenser kan uppfylla samspelet mellan interiören och ljusmiljön 
med Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 som grundkrav.  

5.4 Vidare forskning 

Vidare forskning kan vara att undersöka fler sjukhus och därefter göra en jämförelse mellan statliga 
och privata sjukhus för att se om det finns skillnader. Genom att titta på många olika sjukhus 
intervjuas också fler byggherrar och därav kan tydligare och mer rättvisa slutsatser dras kring vart 
problemet ligger inom byggprocessen. 

En annan studie skulle kunna vara att studera på jämförelsen mellan svenska och utländska sjukhus för 
att se om det är stora skillnader. Ligger Sverige i framkant när det gäller belysning? Finns det mer 
kunskap i andra länder? Skulle ett sjukhus utomlands ta mer hänsyn till vad forskning visar? När i 
processen kommer ljuset in i andra länder? 

Det vore också intressant om studiens metod utvecklas där besökare och personal intervjuas för att få 
en tydlig bild kring hur de trivs och upplever platsen. 

Studiens litteratur och observation skulle kunna användas som grund till vidare forskning som 
endast fokuserar på hur byggherrar förhåller sig ljusdesign i byggprocessen. 
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Bilaga 1 

Intervjuv 
Följande frågor har ställts till byggherrarna för Nya Karolinska, Carlanderska och för byggherrar             

till projekt inom vårdmiljö. 

Hej, 

Vi studerar Ljusdesign på Jönköping University och skriver nu vårt examensarbete om “Visuellt tillfredsställande ljusmiljöer 

vid nyplanerad belysning på utvalda sjukhusavdelningar”. 

Vi vill komma i kontakt med byggherrar för projekt i vårdmiljöer (gärna sjukhus) och få en inblick kring hur belysning i 

projekt behandlas. 

Vi hoppas att du som byggherre kan hjälpa oss med att svara på nedanstående frågor: 

● Vilket projekt beskriver du?
● Vilken typ av entreprenadform drevs?
● Vem ansvarar för belysningen i projektet? (tex Arkitekt, el-konsult, ljusdesigner)
● När började belysningen planeras? (År)
● När i byggprocessen hanterades belysningsfrågor? (vilken fas/skede)
● I efterhand, kom de in i rätt skede i byggprocessen?
● Vilka krav och önskemål ställdes på belysningen?
● Är ni nöjda med resultatet av belysningen?
● Har svensk belysningsstandrad SS-EN 12464-1 följts? om inte vad?

Vi är tacksamma för din hjälp. Vänligen återkoppla så snart som möjligt. 

Följande byggherrar har kontaktats: 

kontaktcenter@rjl.se kontaktcenter@jonkoping.se 

goteborg@goteborg.se info@sahlgrenska.gu.se 

massmedia.su@vgregion.se anders.goliger@vgregion.se 

hvo@malmo.se registrator.slso@sll.se 

rg@regiongavleborg.se region.uppsala@regionuppsala.se 

kommun@ockero.se region@skane.se 



Bilaga 2 

Texterna innehåller en del värderande ord som kan tolkas på olika sätt. Nedan finns en förklaring kring  
ord som använts i studien.  

Lekfullt: Färgat ljus i rummet gör att det känns mer lekfullt då man ofta kopplar färg miljöer 

Behagligt: Behagligt ljus menas med att det inte förekommer någon bländning eller flimmer som kan  
störa ögat. 

Levande: En levande miljö menas om miljön känns omhändertagen och man har lagt ner tid för att få till  
en väl komponerad miljö. Man har en bra balans mellan alla komponenter i ett rum.   

Ofräscht: Ofräscht menas om ljuset känns dassigt, att det är fel ljusfärg på fel ställt. Vilket resulterar i att  
miljön känns ofräsch.  

Välkomnande:  En välkomnande miljö är när entrén är inbjudande och man känner sig bekväm i  
situationen att gå in i rummet. Även i rummet kan det kännas välkomnande på det sättet att rummet  känns 
ombonat vilket gör att man känner sig som hemma.  

Allmänljus:  Den  allmänna  belysningen  i  ett  rum  som  är  anpassat  för  människans  seende  dels  för  
orientering och säkerhet. 

Vertikalljus: Ljus som belyser en yta vertikalt. 

Punktbelysning: Ljus som belyser en viss punkt. Ofta för att framhäva ett objekt. 

Effektbelysning: Ljus som är effektfullt i sig eller belyser någonting så att det som belyses blir effektfullt. 

Partnering:  Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna,  
entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en uppgift. 

Totalentreprenad:  En  totalentreprenad  är  en  entreprenad  eller  del av entreprenad där entreprenören i  
förhållande till beställaren svarar för både projektering och utförande. 

Utförandeentreprenad:  En  entreprenad  där  beställaren  ansvarar  för projekteringen och entreprenören  
för utförandet av entreprenaden.  



Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR 

Konsoliderad version (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2017:5) 

99 (161) 

6:255 Täthet 

Tryckförhållandena mellan till- och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till installationernas 

täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker.  

Allmänt råd 

För att föroreningar inte ska återföras genom värmeväxlare där luftvandring kan ske från 

frånluftssidan till tilluftssidan bör trycknivån vara högre på tilluftssidan än på frånluftssidan. 

Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för 

en god funktion och för injustering av flöden i de enskilda rummen. Även ur fuktskadesynpunkt 

bör klimatskärmens täthet säkerställas. Regler om lufttätheten hos en byggnads klimatskärm finns i 

avsnitt 6:531. 

Mätning av läckage i kanaler av plåt kan ske enligt SS-EN 12237. Ytterligare uppgifter om 

täthetsprovning av ventilationskanaler finns i Forskningsrådet Formas skrift Metoder för mätning 

av luftflöden i ventilationsinstallationer (T9:2007) och anvisningar i AMA VVS & Kyl 09 samt SS-

EN 15727. 

6:3 Ljus 

6:31 Allmänt 

Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att 

skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena är tillfredsställande när 

tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen störande bländning eller inga 

störandes reflexer förekommer och därmed rätt belysningsstyrka och luminansfördelning föreligger.  

Allmänt råd 

Ytterligare regler för fönster och belysning finns i avsnitten 3:1224, 3:1424, 3:22, 3:42, 5:34, 5:35, 

6:253, 8:21, 8:23 och 9:52. 

Regler om ljusförhållanden på arbetsplatser ges ut av Arbetsmiljöverket. 

6:311 Definitioner 

Direkt dagsljus Ljus genom fönster direkt mot det fria. 

Direkt solljus Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. 

Indirekt dagsljus Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria. 

6:32 Ljusförhållanden 

6:321 Belysning 

Belysning anpassad till den avsedda användningen ska kunna anordnas i byggnaders alla utrymmen. 

Kravet gäller byggnaden som helhet. 

Allmänt råd 

SS-EN 12464-1 kan användas vid belysningsplanering av arbetsplatser inomhus. 

6:322 Dagsljus 

Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras 

så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets 

avsedda användning.  

I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus. 

(BFS 2016:6). 
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Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR 

Konsoliderad version (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2017:5)

100 (161) 

Allmänt råd 

För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad metod enligt SS 91 42 01 användas. Metoden 

gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt 

standarden. Då bör ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 % av golvarean. 

Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 % om standardens förutsättningar är uppfyllda. För rum 

med andra förutsättningar än de som anges i standarden kan fönsterglasarean beräknas för 

dagsljusfaktorn 1,0 % enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3). 

6:323 Solljus 

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha 

tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m
2
 behöver dock inte ha tillgång till direkt 

solljus. (BFS 2014:3). 

6:33 Utblick 

Allmänt råd 

Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt bör 

vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer. I bostäder 

bör inte takfönster utgöra enda dagsljuskälla i de rum där människor vistas mer än tillfälligt.  

I bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 behöver det 

dock inte finnas utblick i gemensamma utrymmen för daglig samvaro, matlagning eller måltider. 

(BFS 2016:6). 

6:4 Termiskt klimat 

6:41 Allmänt 

Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat kan erhållas. 

Allmänt råd 

Med tillfredsställande termiskt klimat avses 

– när termisk komfort i vistelsezonen uppnås,

– när ett för byggnaden lämpligt klimat kan upprätthållas i övriga utrymmen i byggnaden med

beaktande av avsedd användning. 

Termiskt klimat har också inverkan på byggnadens beständighet. 

Regler om termisk komfort ges även ut av Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. 

(BFS 2014:3). 

6:411 Tillämpningsområde 

Kraven på termiskt klimat gäller i hela byggnaden. Kravet på termisk komfort gäller rum eller 

avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt.  

6:412 Definitioner/beteckningar 

Vistelsezon Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd och 

ett annat på 2,0 meter höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar 

eller andra yttre begränsningar, dock 1,0 meter vid fönster och dörr. 

Dimensionerande 

vinterutetemperatur, 

DVUT 

Den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-dagsvärdet i ”n-

day mean air temperature” enligt SS-EN ISO 15927-5. Temperaturen får 

ökas om byggnadens tidskonstant överstiger 24 timmar. Ökningen 

framgår av standardens redovisade temperaturer för 2, 3 eller 4 dygn. 

Byggnadens tidskonstant, mätt i dygn, används för val av motsvarande 

tabellvärde (n-day). Temperaturökning, beroende på högre tidskonstant än 

96 timmar kan fastställas genom särskild utredning. 

Strålningsasymmetri Skillnad i värmestrålning till omgivande ytor. 



PERCIFAL
Perceptiv rumslig analys av färg och ljus

SYN-TES rapport 2
Bakgrund och studiehandledning Ulf Klarén 2011
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Förutsättningar:

• Observationsformuläret och dess variabler har tidigare diskuterats och prövats gemensamt i ett annat rum, 
• Det har klargjorts vilket rum eller vilken del av rummet som ska observeras,
• Innan observationen inleds har deltagarna har befunnit sig i rummet c.a 20 min för adaption, 
• Alla deltagarna betraktar rummet från i förväg fastställda positioner (ungefär samma eller typiskt olika). 

Positionen ska anges.

Observatörens namn: ______________________________________________

Datum:_________________________________________________________

”Namn” på rummet:________________________________________________

Position i rummet (anges i samråd med observationsledaren): 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

VIKTIGT: 

• Svara på frågorna i den ordning de presenteras!

• Där svaren ska ges som markering i en skala; sätt markeringen i EN av rutorna. 

5
PERCIFAL –  Perceptiv rumslig analys av färg och ljus 
Observationsformulär

(Foto: Harald Arnkil)
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1. Din spontana helhetsupplevelse av rummet

Beskriv med några få meningar din spontana helhetsupplevelse av rummets karaktär 
och stämning. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Ljusnivå

Med ljusnivå menas upplevelsen av om rummet som helhet är ljust eller mörkt.
Bedöm ljusnivån i rummet. 
Din bedöming avser inte om ljusnivån är ”bra” eller ”dålig”.

Kommentarer:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Ljusfördelning

Med ljusfördelning menas hur upplevelsen av hur mörka och ljusa områden ligger i 
förhållande till varandra i rummet som helhet, hur mörker och ljus fördelar sig över 
rummet. 
a) Präglas rummet i ögonhöjd av en jämn ljusfördelning eller av skillnader mellan
rumsdelar med olika  ljusnivå?

Var är det mörkare, mindre ljust?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Var är det ljusare? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

b) Präglas rummet  av en  jämn ljusfördelning eller av skillnader i ljusfördelning mellan
övre och undre delar av rummet ?

Var är det mörkare,  mindre ljust? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Var är det ljusare? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

c) Kan du uppfatta någon tydlig riktning på rummets ljus?
Beskriv och kommentera kortfattat.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Ett mörkt rum Ett ljust rum

Mkt jämn fördelning Mkt stora skillnader

Mkt jämn fördelning Mkt stora skillnader
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4. Skuggor

Med skuggor menas här den övergripande upplevelsen av skuggornas verkan i rum-
met som helhet. 
Präglas rummet av kontraster skapade av skuggor?

Var i rummet finns det tydliga skuggor?  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Vilken färg har skuggorna?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5. Ljusfläckar

Ljusfläckar är små ljusa partier, som avviker från den allmänna ljusnivån ett rum. 
De kan t ex vara orsakade av infallande eller återspeglat solljus eller av enstaka 
articifiella ljuskällor.
Präglas rummet av starka kontraster skapade av ljusfläckar från fönster och/eller ljus-
källor?

Var finns det tydliga ljusfläckar? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Vilken färg har ljusfläckarna

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kommentarer:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

7. Bländning

Med bländning menas upplevelsen att ljushetskontrasterna i synfältet är större än 
önskvärt. Kontrasterna är så stora att vi inte förmår inte anpassa oss till dem.

Störs du av bländning i rummet?

Vilka ytor eller ljuskällor är bländande?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Hur förändras bländningen när man rör sig i rummet? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

6. Reflexer/blänk

Med  reflexer och blänk menas ytspeglingar av ljuskällor eller andra ljusa ytor. Re-
flexer och blänk kan förekomma på alla ytor som inte är fullständigt matta. De är 
beroende av betraktningsvinkeln  och uppträder därför olika från skilda platser   
i ett rum. 
a) Präglas rummet av reflexer och blänk ?

Var finns det reflexer och blänk?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Hur förändras reflexer och blänk när man rör sig i rummet? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kommentarer:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

I mycket hög grad    Inte alls I mycket hög grad    Inte alls I mycket hög grad    Inte alls I mycket hög grad    Inte alls
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8. Ljusfärg

Ljusfärgen är den färg som man upplever hos ljuset i själva rummet.Ljusfärgen är 
inte detsamma som färgen på ljuskällan, inte heller de ytfärger som vi kan uppfatta 
i rummet. Ljusfärgen är ett resultat av en upplevelsemässig samverkan mellan rum-
mets färger och dess belysning. 
Upplever du att ljuset har en enhetlig färg eller ser du tydliga skillnader? 
Beskriv skillnaderna och ange var i rummet ljuset är varmt eller kallt eller har en tydlig 
färg.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________

9. Ytfärger

Ytfärg är färg som uppfattas höra samman med en yta.
a) Vilket är ditt allmänna intryck av rummets färgsättning? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Beskriv översiktligt färghållningen i rummet med dina egna ord. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

b)  Upplever du rummets ytfärger som helhet varma eller kalla ?

 

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________

c) Upplever du rummets ytfärger som helhet sammanhållna eller varierade?

Kommentarer:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

d) Präglas rummet av kontraster mellan olika ytfärger?

Var finns det tydliga kontraster? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Varma                                                                                                          Kalla

Mkt sammanhållna                                                                                                          Mkt varierade

Inte alls I mkt hög grad

Kommentarer:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

e) Vilka är ytfärgerna?
Om du försöker bortse från färgskillnader orsakade av ljuset, vilka färger uppfattar du då 
att rummets ytor har?  Beskriv dem med egna ord och ange vilken yta som har vilken färg.

Väggar (ange färgen för varje vägg om de är olika) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Tak (en eller flera färger) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
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Golv (en eller flera färger)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________

Dörrar, fönster, lister och andra byggnadsdelar (specificera) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Speciella färgaccenter i form av t.ex. konstverk eller textilier (specificera) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

f ) Välj ut några ytor som tydligt påverkas av ljusfärgen. Beskriv den färg du uppfattar att 
de har som påverkade av ljusfärgen.  (Urval och detaljeringsnivå anges av handledaren)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

10. Visuell uppfattning av föremål, människor och text

a) Hur påverkar ljuset din uppfattning av formen på föremål i rummet?

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

d) Hur påverkar ljuset din möjlighet att läsa läsprovet nedan från normalt läsavstånd i
detta rum?

Läsprov:
Färgen och ljuset i den byggda miljön påverkar våra upplevelser och känslor, vår komfort och vårt 
fysiologiska välbefinnande. Det omgivande rummets färger påverkar ljusupplevelsen och behovet 
av belysning, samtidigt som belysningens intensitet, kvalitet och placering är avgörande för hur vi 
ser och upplever rummets färger. Ljus- och färg har stor betydelse för hälsan och kan stödja män-
niskors uppfattningsförmåga, funktion, orientering och säkerhet. 
De senaste decenniernas tekniska utveckling har skapat nya ljuskällor. Dessa tillgodoser ofta kra-
ven på mera effektiv energianvändning än traditionella glödlampor, men samtidigt saknas helhets-
syn och systematisk kunskap om de nya ljuskällornas upplevelsemässiga effekter i interiöra och 
exteriöra sammanhang, deras betydelse för rumsuppfattningen och deras samverkan med färg och 
övriga egenskaper hos naturliga och tillverkade material. Olika sätt att definiera ”bra ljus” vägs mot 
varandra och ger lösningar som i olika grad tillfredställer krav på energieffektivitet, påverkan på 
vakenhet och dygnsrytm, upplevd ljusfärg och färgåtergivning. Resultatet blir alltid en kompromiss: 
för att man ska kunna väga ihop alla dessa krav krävs en bred förståelse av många olika aspekter 
hos ljuset. 

Kommentarer: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

b) Gör ljuset i rummet att människors ansikten bibehåller sin naturliga färg?

 

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

c) Hur påverkar ljuset din möjlighet att uppfatta ansiktsuttrycket hos män-
niskor i rummet?

Kommentarer: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Underlättar mkt Försvårar mkt

Helt naturlig  Mkt onaturlig

Underlättar mkt  Försvårar  mkt Underlättar mkt  Försvårar  mkt




