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Abstract 

 

Abstract 
During our education to become lighting designers at Jönköping University, the 
artificial lighting has been in focus. Therefore we wanted to learn more about 
daylight. We chose to do this from a visual approach in open plan offices. Since 
daylight is part of the architects´ responsibility to master, we wanted to examine 
what architects think of when they plan daylight environments in open plan 
offices and how this is expressed in the buildings with focus on the visual factors. 
Our questions at issue are: 

1. What knowledge do architects have concerning daylight planning, and how 
do they use this knowledge in their practice? 

2. How well do the chosen daylight environments meet the end-users need of 
a good visual environment?    

The study consists of three case studies, carried out in the same way. Each case 
study contains an analysis of the daylight environment in a modern building with 
open plan offices. A responsible architect was interviewed about the intensions 
for the building, and about his or her general thoughts about daylight. Three end-
users were also interviewed about their experiences of their working environment 
and the daylight conditions in each building. In total three buildings were analysed, 
three architects and nine end-users were interviewed. 
The result shows that it is hard to tell what knowledge architects have about 
daylight, since it is a part of the overall design of the building. It is also very 
individual whether the architect displays an interest, and work with daylight issues 
in an active way. We can see differences in this matter between the interviewed 
architects.   
The analysed buildings also show varying results in the visual qualities. The results 
from our environment analyses are at most part confirmed by the end-users in 
each building. The problems we have found concerning the daylight environment 
are primarily the solar shadings and the layout of furnishing.  
Our conclusion is that architects could benefit from collaboration with lighting 
designers in daylight issues. This is because lighting designers have more 
knowledge about the visual conditions of the eye, and a more explicit focus on the 
end-user. To ensure a good collaboration the lighting designers also need to 
increase their knowledge about daylight in buildings, and about the building 
construction as a whole. 
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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Under vår utbildning till ljusdesigners på Jönköpings Tekniska Högskola har fokus 
legat på det elektriska ljuset. Då vi ville lära oss mer om det minst lika viktiga 
dagsljuset, valde vi att undersöka detta ur ett visuellt perspektiv i kontorslandskap. 
Dagsljuset är arkitektens ansvar att behärska, varför vi ville undersöka vad 
arkitekter tänker på när de planerar dagsljusmiljöer i kontorslandskap, och hur 
detta yttrar sig i den färdiga byggnaden med fokus på de visuella faktorerna. 

Följande frågeställningar formulerades: 
1. Vilken kunskap har arkitekter om dagsljusplanering och hur använder de 

sig av denna kunskap i praktiken? 
2. Hur väl uppfyller utvalda dagsljusmiljöer brukarens behov av en god visuell 

miljö? 
Studien bygger på tre fallstudier utförda på samma sätt. Varje fallstudie innefattar 
en analys av dagsljusmiljön i en modern byggnad innehållande kontorslandskap. 
En ansvarig arkitekt intervjuades om intentionerna med respektive byggnad, samt 
om dennes tankar kring dagsljus i allmänhet. I respektive byggnad intervjuades 
även tre brukare om deras upplevelse av arbetsmiljön och dagsljuset. Totalt 
analyserades tre byggnader, och tre arkitekter samt nio brukare intervjuades. 

Resultatet visar att det är svårt att uttala sig om arkitekters kunskap om dagsljus, 
då det ingår som en del i gestaltningen av hela byggnaden. Det är även väldigt 
individuellt huruvida arkitekten intresserar sig för och aktivt arbetar med 
dagsljusfrågor. Vi ser stora skillnader i det avseendet hos de arkitekter vi 
intervjuade. 
De analyserade byggnaderna visar även skiftande resultat i dagsljusmiljöns visuella 
kvaliteter. Resultatet av våra miljöanalyser bekräftas till stor del av brukarna i 
respektive byggnad. Problemområden för den visuella dagsljusmiljön som vi fann, 
är i första hand solavskärmningar samt möblering i rummet. 
Vår slutsats är att arkitekter kan ha nytta av att samarbeta med ljusdesigners i 
dagsljusfrågor då ljusdesigners har en större kunskap om ögats visuella 
förutsättningar och ett tydligare brukarperspektiv. För att ett gott samarbete ska 
kunna upprättas krävs samtidigt att ljusdesigners ökar sin kunskap om dagsljus i 
byggnader, och om byggnaders konstruktion som helhet. 
 

Nyckelord 
Dagsljus, visuellt perspektiv, kontorslandskap, brukare, arkitekter, solavskärmning.
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1   Inledning 
Ljusdesigner är ett förhållandevis nytt yrke. Det är kanske inte så konstigt då det 
elektriska ljuset bara har funnits i dryg 100 år. Tidigare hörde det till arkitekternas 
uppgift att se till att ljuset i byggnaden var anpassat efter vilka aktiviteter som 
skulle utövas där inne. Då bestod det huvudsakliga ljuset av naturligt dagsljus, 
eftersom levande ljus var allt för ljussvagt för att kunna utföra en större mängd 
arbete i. Under vår utbildning till ljusdesigners har stort fokus legat på det 
elektriska ljuset. Det signalerar att det fortfarande är arkitektens uppgift att hantera 
dagsljuset. I det moderna samhället behöver vi inte längre begränsa vår arbetsdag 
till den ljusa tiden på dygnet. En väl anpassad kombination av både naturligt och 
artificiellt ljus är därför önskvärt för att skapa trevliga och funktionella ljusmiljöer. 
Vår psykiska och fysiska hälsa är starkt beroende av detta i ett längre perspektiv.  

Ljusdesigners har kunskap om de visuella förutsättningar ögat ger oss, då all 
information vi tar in genom synen är beroende av ljus. Det visuella kan vara svårt 
att mäta på traditionellt sätt med hjälp av fysikaliska mätinstrument. Men eftersom 
det är detta som avgör hur en miljö uppfattas borde det vara den viktigaste 
aspekten att ta hänsyn till vid planering av både naturligt och artificiellt ljus. Om 
man enbart har förlitat sig på de mätbara värden som finns kan slutresultatet 
resultera i oväntade effekter och problem.  

Vi vill med denna studie öka kunskapen om hur dagens arkitekter behandlar 
dagsljus utifrån det visuella perspektivet. Ljusdesigners och arkitekter är båda 
specialister inom ljusbehandling, men på olika sätt. Ett närmare samarbete och en 
djupare förståelse mellan ljusdesigners och arkitekter är därför önskvärt för att 
höja kvaliteten på ljuset i vår omgivning, vare sig det är naturligt eller artificiellt. 

Detta arbete har genomförts som ett examensarbete motsvarande 15 
högskolepoäng på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

1.1  Bakgrund 
En majoritet av den arbetsföra befolkningen jobbar på kontor, där 
kontorslandskap är vanligt förekommande (Danielsson, 2005). Kontorslandskap 
innebär svårigheter med att definiera specifika arbetsplatser i projekteringsstadiet, 
och många gånger ofördelaktiga placeringar för en del arbetstagare. De som 
arbetar i den här typen av miljö har ofta begränsade möjligheter att påverka 
utformningen av sin arbetsplats, och ska dessutom vistas och prestera i denna 
miljö större delen av sin vakna tid.  
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När det gäller byggnadsteknik har utvecklingen av fasadutformning gått mot stora 
andelar fönsterglas, samtidigt som tekniken inom både fönsterglas och 
solavskärmning har utvecklats mycket i modern tid (Bülow-Hübe & Lundgren, 
2005). Därför finns stor anledning att utvärdera denna typ av byggnader för att 
undersöka vilka konsekvenser detta medför för den visuella miljön. Vid modern 
planering av nya byggnader är det vanligt att fokus läggs på image och 
energieffektivisering, och de som ska bruka lokalerna verkar alltför ofta vara 
bortglömda. 

Då det är den enskilda arbetstagarens insats, hälsa och arbetstillfredsställelse som 
påverkar verksamhetens resultat (Danielsson, 2005), borde det vara motiverat att 
försöka skapa en miljö som är anpassad efter dennes förutsättningar och 
upplevelse. Det finns en stark uppfattning om att dagsljus på arbetsplatser är 
bättre för hälsan än att arbeta i enbart artificiellt ljus. Tillgång till fönster och 
utblick är även högt värderat (Galasiu & Veitch, 2006).  

Kontorslandskap i moderna byggnader med en stor andel glasyta i fasaden 
bedömer vi som den mest kritiska miljön ur dagsljussynpunkt då den innebär en 
rad miljömässiga problem, samtidigt som den påverkar väldigt många människor. 
Vi valde med detta som utgångspunkt att fokusera vår studie på den visuella 
upplevelsen i den här typen av byggnader. Då dagsljus i första hand värderas och 
upplevs genom vårt synsinne blev det en naturlig infallsvinkel i vårt arbete.  

”Utmaningen idag är att använda solljuset så som det användes förut: till att ge oss ekonomisk 
belysning, komfort och glädje.” (Lam, 1986, s. XV, författarnas översättning) 
 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Vi ville med denna studie undersöka vad arkitekter tänker på när de planerar 
dagsljusmiljöer i kontorslandskap, och hur detta yttrar sig i den färdiga byggnaden 
med fokus på de visuella faktorerna. 
Våra frågeställningar är följande: 

1. Vilken kunskap har arkitekter om dagsljusplanering och hur använder de 
sig av denna kunskap i praktiken? 

2. Hur väl uppfyller utvalda dagsljusmiljöer brukarens behov av en god visuell 
miljö? 

 

1.3  Avgränsningar 
De analyserade miljöerna i studien omfattar endast ett våningsplan i respektive 
byggnad, där den del av våningsplanet som har formen av ett kontorslandskap 
studerades. Studien berör enbart naturligt dagsljus och ”tillbehör” i form av 
fönster, solskydd och dylikt, inte artificiellt ljus. Hänsyn har dock tagits till färger 
och inredning då det har stor betydelse för upplevelsen av dagsljuset visuellt inne i 
rummet. Då fokus ligger på det visuella, alltså miljön så som den uppfattas genom 
synsinnet, är aspekter som ekonomi, energiberäkningar och hållbarhet av 
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underordnad betydelse. Mätning av belysningsstyrkor i de olika miljöerna är därför 
heller inte relevanta. 
  

1.4  Disposition 
Rapporten inleds med en litteraturgenomgång i kapitlet teoretisk bakgrund, för att 
ge läsaren ökad förståelse och inblick i ämnet. Efter det förklaras vilka metoder 
som använts, samt hur genomförandet av de olika intervjuerna och analyserna gått 
till. De analyserade byggnaderna presenteras även här. I resultatdelen redovisas 
sammanfattningar av de intervjuer och analyser som studien innehåller. Slutligen 
diskuterar vi de resultat vi kommit fram till, kopplat till våra frågeställningar, samt 
valda metoder. Rapporten avslutas med tillhörande bilagor. 
 

1.5  Begreppsförklaringar 
Arbetsplats = Varje plats inne eller ute där arbete utförs permanent eller tillfälligt. 
Artificiellt ljus = Ljus som alstras av elektricitet. 
Brukare = Användaren av en produkt eller miljö, i detta fall avses främst den 
arbetande personalen i de olika byggnaderna. 
Cellkontor = Ett mindre rum som rymmer en till två arbetsplatser. 
Färgtemperatur = Ett mått som anger ljuskällans ljusfärg. Färgtemperaturen 
mäts i enheten Kelvin. Ju högre färgtemperatur desto varmare upplevs ljuset. 
Fönsterband = Fönster placerade intill varandra utan mellanrum. 
Gestaltning = Hur någonting formges/designas. 
Hål i mur = Mindre fönsteröppningar i ett murverk.  
Kontorslandskap = Ett kontor som har en öppen planlösning utan avskärmande 
väggar, där flera personer har sina arbetsplatser. 
Ljusgård = Som regel inglasad plats inuti en byggnad vilken är öppen flera 
våningar uppåt eller neråt, och som helt eller delvis är omsluten av byggnadens 
resterande delar.  
Luminans = Ljusstrålning som utsänds eller reflekteras från en yta och anges i 
cd/m2. Luminansen påverkar den upplevda ljusheten på ytan. 
Lux = Belysningsstyrka, anges i enheten lux. Belysningsstyrkan är ett mått på den 
ljusstrålning som faller på en yta.  
Miljö = Den upplevda omgivningen innefattande aspekter som ljus, ljud, luft, lukt 
med mera. 
Rum = Karakteriseras dels av dess avgränsningar, men även visuellt av mått, 
form, yta, färg och ljus. Rum och rumslighet kan hittas såväl inomhus som ute i 
naturen, och består inte nödvändigtvis av fyra väggar, golv och tak. 
Visuellt = Med ordet visuellt avses allt som vi uppfattar genom vårt synsinne. Vi 
lägger även in den psykologiska påverkan det vi ser har på människan. 
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2   Teoretisk bakgrund 
Kapitlet innehåller sammanfattningar från studerad litteratur, som ligger till grund 
för studiens syfte och genomförande. 

2.1  Vad är ljus? 
Ljus kan rent fysikaliskt beskrivas som elektromagnetisk strålning. Denna strålning 
kan även kallas ljusenergi, och ger upphov till olika synförnimmelser beroende på 
dess intensitet och sammansättning inom våglängdsområdet. Det synliga 
spektrumet ligger mellan 380-780 nm. Elektromagnetisk energi med lägre 
våglängder är det vi kallar UV-strålning, medan det som ligger över 780 nm är IR-
strålning. Hur energin är fördelad inom det synliga spektrumet påverkar hur kallt 
eller varmt ljusets färg upplevs, samt uppfattningen av ytfärger (Hjertén m.fl., 
2001). 

2.1.1   Dagsljusets natur 

Det naturliga dagsljuset innehåller precis som de flesta artificiella ljuskällor även 
elektromagnetisk strålning utanför det synliga spektrumet. IR-strålningen märker 
vi av som värme. UV-strålning med våglängder under 295 nm absorberas i 
atmosfären och når aldrig oss här nere på jorden. Viss mängd strålning mellan 
295-380 nm som de flesta känner till som UV-A och UV-B kan vi ändå bli utsatta 
för (Starby, 2006). Ett vanligt fönsterglas är dock tillräckligt för att hindra 
majoriteten av den här typen av strålning från att komma in i våra hus (Boubekri, 
2008). 
Dagsljus har två komponenter – solljus, där källan är solen, och himmelsljus där 
källan är reflekterat solljus från himlen. Till skillnad från andra ljuskällor har 
dagsljuset egenskapen att det är dynamiskt. Det innebär att alla dess 
ljusegenskaper som färg, riktning och styrka, varierar med tiden (Starby, 2006). 
Var vi befinner oss i förhållande till ekvatorn samt väderförhållanden har även 
stor betydelse för hur dagsljuset upplevs. Det har till stor del bidragit till de 
kulturella och geografiska skillnader vi kan se i hur människor förhåller sig till ljus i 
allmänhet (Hjertén m.fl., 2001). 
 

2.2  Vad det är att se 
Ögat är vårt viktigaste verktyg för att kunna tolka vår omgivning. Så mycket som 
cirka 80% av informationen om vår omvärld tar vi in via synsinnet. (Starby, 2006). 
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2.2.1   Synsinnet och ögat 

Det är viktigt att skilja på den fysikaliska termen ljusstrålning och ljus, vilket är den 
synförnimmelse som uppstår när ljusstrålningen har träffat ögat och tolkats av vår 
hjärna. Näthinnan inne i ögat består av receptorer av två slag, tappar och stavar. 
Båda registrerar ljushetsskillnader, men tapparna registrerar även skillnader i färg. 
Det är just i skillnaden, kontrasten, mellan olika ljusheter och färger som ett 
visuellt sammanhang skapas. Det gäller även om dessa skillnader är mycket små. 
Kontrasten uppfattas olika beroende på om gränsen mellan de olika områdena är 
skarp, oskarp eller graderad. Jämförelsen sker i synfältets olika delar likaväl som i 
dess helhet. Kontrastbegreppet är därför grundläggande för allt vi ser (Liljefors, 
2000).   
Synsinnet är en kombination av omgivningsseende och detaljseende. Dessa två 
synfunktioner har principiellt olika arbetssätt och kompletterar varandra. 
Omgivningsseendet har en synvinkel upp mot 170 grader och ger oss ett 
helhetsintryck av vår omgivning. Det saknar skärpa men har stor betydelse för hur 
ett rum uppfattas emotionellt. Väl avvägda kontraster är det viktigaste för att 
omgivningssendet ska fungera optimalt. Omgivningssendet kompletteras av 
detaljseendet som endast har en synvinkel på cirka 2 grader vilket motsvarar 
näthinnans centrala del, gula fläcken. Det är bara här som vi har förmågan att se 
skarpt. Tydliga kontraster genom tillräcklig belysningsstyrka och lämplig 
ljusriktning är det viktigaste för att vi ska kunna uppfatta detaljer (Liljefors, 2000).   
Ögat har en fantastisk kapacitet att fungera i vitt skilda ljusnivåer. Vi klarar av att 
se i allt mellan 0,25 lux vid fullmåne en klar natt, till 100 000 lux i solen en klar 
sommardag. Vi kan dock inte se tillfredställande i dessa två ljusnivåer vid samma 
tillfälle. Ögat anpassar sin känslighet efter rådande ljusnivå genom adaption. Detta 
sker gradvis och går långsammare med åren, vilket även leder till att känsligheten 
för bländning ökar (Liljefors, 2000).  
Bländning sker när kontrasten i någon del av synfältet är för stort för ögat att 
adaptera till. Man brukar dela upp denna reaktion i två kategorier – 
obehagsbländning och synförsvårande bländning. Synförsvårande bländning kan 
till exempel uppstå om man arbetar framför en dator som är vänd mot ett fönster. 
Ögat tvingas då adaptera till fönsterljuset vilket resulterar i att det blir svårt att 
uppfatta informationen på datorskärmen på grund av dess lägre ljushet (Liljefors, 
2000).  
Både för hög och för låg ljusstyrka kan upplevas störande eller besvärande. Det 
verkar ändå som om dagsljuset är minst problematiskt i det avseendet. Våra ögon 
tycks ha lättare att anpassa sig efter de naturliga variationer detta ger, än till 
skillnader i ljusnivå från artificiellt ljus (Boubekri, 2008; Janssens, 2006). 
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2.2.2   Den visuella upplevelsen 

Synsinnet, precis som våra andra sinnen, har som huvudsaklig funktion att ge oss 
information om vår omgivning. Att se är därför likvärdigt med en visuell 
omgivningsupplevelse – att se rum. Den visuella upplevelsen kan förklaras med 
hjälp av en rad grundläggande begrepp. Rummet kan beskrivas efter dess 
rumslighet, alltså dess proportioner, orienterbarhet, volym och avstånd. Det 
kännetecknas även av dess atmosfär, samt synbarhet – hur väl man kan uppfatta 
rumsinformation och detaljer. Andra visuella begrepp som man kan uttala sig om i 
rummet är objekt, form, yta, färg och ljus (Liljefors, 2000).  
Ljuset som medium kan vi egentligen inte se, men vi ser dess verkan när det 
träffar ytor som reflekterar tillbaka ljus och information in i våra ögon. Utan ljus 
hade vi därför inte sett någonting alls. Det är framförallt genom ljusfördelning, 
skuggor och reflexer som vi känner av ljusets närvaro i rummet. Rummets och 
föremåls ytor har därför avgörande inverkan genom dess form, textur och färg. 
Hur ljuset upplevs i rummet kan därför sammanfattas efter vad som kallas De sju 
grundbegreppen: 

• Ljusnivå – hur ljust eller mörkt det är i rummet 

• Ljusfördelning – var det är mörkare respektive ljusare 

• Skuggor – var de faller och dess karaktär 

• Reflexer – var de finns och deras karaktär 

• Bländning – var den finns och hur märkbar den är 

• Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas 

• Ytfärger – om de ser naturliga eller förvanskade ut  
Ögat är fortfarande ett oslagbart mätinstrument när det handlar om att utvärdera 
den visuella miljön. Det beror på att ögat tar in helheten, när ett mätinstrument 
för fysikalisk ljusmätning endast kan ta in värden från en liten punkt åt gången. 
Ögat uppfattar heller inte ljusstrålning i dess fysikaliska mening. Utvärdering av 
synförhållanden i en arbetsmiljö bör därför alltid ske visuellt, om det anses befogat 
kan denna kompletteras med en fysikalisk mätning. Det innebär inte att ett 
subjektivt tyckande är styrande. Precis som vid andra mätmetoder krävs vissa 
kunskaper och erfarenheter för att bedömningen och slutsatserna ska bli korrekta. 
En visuell utvärdering går till så att man genom observation och noggrann analys 
ser hur ljusets egenskaper påverkar miljön. Genom detta kan man upptäcka källor 
till störningsmoment, men även hitta det bästa sättet att ta tillvara på det ljus som 
bidrar till en trivsam miljö och goda synförhållanden (Liljefors, 2000). 
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Vid planering av nya miljöer med tanke på synkomfort är den enda naturliga 
utgångspunkten att planera för vad man ser. Ljuset har den avgörande betydelsen 
både för den totala rumsupplevelsen och hur väl vi kan utföra synarbete i 
arbetssituationer. Därför är den mätbara ljusstrålningen av underordnad betydelse, 
och den faktiska synupplevelsen av olika ytors ljusheter av största vikt (Liljefors, 
1984a). För att i förväg kunna skapa sig en bild av hur en dagsljusmiljö kommer 
att te sig visuellt är fysiska modeller eller datorsimuleringar ett enkelt sätt att 
kontrollera detta. Man måste dock vara medveten om att det slutliga resultatet kan 
påverkas av människorna som ska vistas i rummet, val av färger, material och så 
vidare (Hjertén m.fl., 2001). 
Förslag på hur visuella dagsljuskrav skulle kunna formuleras i ett tidigt 
projekteringsskede finns i Fönster i stora arbetslokaler (Liljefors, 1984a). 
 

2.3  Ljus och hälsa 
Ljus påverkar människan både fysiskt och psykiskt. Förutom att ljuset möjliggör 
synförnimmelser, har det även en avgörande funktion för vår dygnsrytm. År 2002 
upptäckte forskare den så kallade tredje receptorn på ögats näthinna. Denna 
receptor förmedlar ingen visuell information utan endast biologiska ljusimpulser 
som påverkar epifysen (tallkottskörteln) och hypofysen. Därmed påverkar den  
kroppens sammansättning av viktiga hormon som melatonin och kortisol, vilka 
bland annat styr vår sömn och vakenhet (Laike, 2009). Mycket ljusstrålning ökar 
produktionen av kortisol, ett stresshormon som gör oss alerta. Vid låg exponering 
av ljusstrålning ökar istället produktionen av melatonin och vi blir trötta. Både 
kortisol och melatonin behövs vid olika tider på dygnet då de är viktiga för att 
upprätthålla en fungerande dygnsrytm. Forskning har visat att det inte bara är 
belysningsstyrkan som påverkar. Även mängden dagsljus, ljusnivå och skiftningar 
av ljusstrålningens spektrala sammansättning vid olika tidpunkter över dagen 
bidrar till ökade prestationsnivåer och trivseln (Ljus & Rum, 2003). Studier på en 
arbetsplats utan fönster visar att det främst är omgivningsljuset på väggar och 
andra ytor som påverkar utsöndringen av kortisol, vilket betyder att ju mer 
omgivningsljus desto högre hormonnivåer. Det innebär att det inte räcker att ha 
en hög ljusnivå på arbetsbordet för att man ska känna sig aktiv. En allt för ljus 
omgivning upplevs däremot negativt (Laike, 2009).  
Dagsljusets betydelse för vakenhet och prestation är tydlig för oss som bor i 
norden då vi har begränsat med dagsljus under vinterhalvåret. Man vet att 
otillräcklig tillgång till dagsljus under vintern kan leda till årstidsrelaterad trötthet, 
SAD. Det visar sig i sömn- och hormonrubbningar, extrem trötthet, 
koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, oro och ångest. I vissa fall kan 
störningen vara så allvarlig att den utlöser en depression. Närhet till fönster 
motverkar besvären under våren och hösten, men under den mörkaste vintern är 
det inte tillräckligt. Mycket ljus inomhus dagtid och framförallt under morgonen, 
samt att gå ut under de ljusa timmarna lyder rekommendationerna här. För 
människor som arbetar med skiftarbete eller under jord kan de nämnda 
problemen förekomma året runt (Küller, 2006). 
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”Att under en längre tid behöva vistas i lokaler utan fönster eller långt ifrån dagsljus är därför 
inte endast otrevligt, utan också direkt ohälsosamt.” (Janssens, 2006, s. 207) 
UV-B strålningen som finns i dagsljuset är källan till i princip all vitamin D som 
tas upp av kroppen. Bara en mycket liten del kommer från kosten. När dagsljuset 
träffar huden sker en form av fotosyntes som gör att kalciferol och andra D- 
vitaminer frisätts i blodet. Brist på vitamin D kan leda till en mängd hälsoproblem 
så som benskörhet, flera typer av cancer, högt blodtryck, depression och 
immunsystems-rubbningar som MS, reumatism och diabetes. Eftersom 
fönsterglas filtrerar bort 95 % av UV-B strålningen är det viktigt att försöka gå ut 
en stund under dagen. UV-strålning är samtidigt en av flera orsaker till hudcancer. 
Man bedömer dock att det finns större hälsorisker med att undvika solen än att i 
måttlig mängd vistas i den (Boubekri, 2008). 
Dagsljusets betydelse för prestationen visar sig i en studie som genomförts under 
ett års tid på 60 stycken fjärdeklassare. Man mätte då nivåer av kortisol och 
melatonin, samtidigt med deras akademiska utveckling i läsning, skrivning och 
matematik. Det visade sig att den grupp elever som hade god tillgång på dagsljus i 
klassrummet generellt sett presterade bättre än elever med mindre tillgång till 
dagsljus (Laike, 2009). Arbetsplatser utan fönster har även visat sig öka risken för 
stress och utbrändhet. Huruvida det är en psykisk eller fysisk reaktion är 
fortfarande osäkert (Boubekri, 2008). 
Ljusets biologiska verkan på människan börjar man nu få god kunskap inom. När 
det gäller den emotionella inverkan finns däremot fortfarande mycket forskning 
kvar att göra. Trots det kan man ändå säga att vilken typ av ljus som är att föredra 
varierar mycket från person till person, och till vilken situation det gäller (Laike, 
2009). De allra flesta håller nog med om att kraven man kan ställa på ljuset på sin 
arbetsplats handlar om mer än att kunna se och utföra sina arbetsuppgifter. Att 
må bra i rummet är minst lika viktigt (Liljefors, 2000).  
”Ergonomi – liksom synergonomi – måste gälla hela människan i arbete.”   
(Liljefors, 2000, s. 45.) 
 

2.4  Fönster och fönsterglas 
Fönster är det huvudsakliga medlet för att föra in dagsljus i byggnader. Men 
fönster har även många andra funktioner som är minst lika betydelsefulla för 
människorna som ska vistas där inne. Det är arkitektens uppgift att besluta om 
utformningen på fönsteröppningarna. Detta grundar sig oftast på arkitektens 
erfarenheter och känsla för vad som är ett lämpligt val. Utformningen blir en 
sammanvägning mellan behovet av ljus och det arkitektoniska uttrycket som 
arkitekten vill förmedla i byggnadens rum och för dess yttre (Hjertén m.fl., 2001). 
Fönsters visuella kvaliteter kommer tyvärr ofta i skymundan under 
planeringsstadiet för tillsynes viktigare aspekter av mer byggnadsteknisk art 
(Liljefors, 1984a).  
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Fönster ger rummet en kvalitet som inte kan ersättas på konstgjord väg. Fönstret 
ger rummet dess samband med omvärlden och underlättar orientering (Liljefors, 
1984a). Flera olika studier visar att den mest uppskattade aspekten när man talar 
om fönster är utblicken (Boubekri, 2008; Hjertén m.fl., 2001). Även om det inte 
finns någon speciell utsikt så är informationen om dagens och årstidernas 
växlingar av stor psykologisk betydelse. Dagsljusets variationer ger även rummet 
dess karaktär, vilken förändras under dagens lopp i form av skiftande ljusfärg, 
ljusnivå och ljusriktning (Liljefors, 1984a). Direkta solstrimmor i rummet ses även 
som en starkt positiv faktor för trivseln och stämningen i rummet enligt 
undersökningar på kontorsarbetsplatser (Boubekri, 2008). 
Hur mycket dagsljus som kommer in i byggnaden via dess fönster beror bland 
annat på fönstrens utformning, orientering, storlek och placering i höjd. 
Utformningen av väl fungerande fönster innebär en sammanvägning av en mängd, 
ofta motstridiga faktorer (Liljefors, 1984a). Tidigare innebar fönsteröppningarna 
kallras och värmeläckage från byggnaden, men med dagens välisolerade 
fönsterglas blir bländning istället det största problemet. Bländningsproblemet ökar 
även med fönsterstorleken samtidigt som tekniken medger allt större glasytor 
(Hjertén m.fl., 2001). I en studie jämfördes Riksförsäkringsverkets byggnad från 
1932 med Kista Science Tower, ett glashus byggt 2003. Fönstrens funktion att 
bidra med naturligt ljus, medge utsikt och tillåta en bra arbetsmiljö samtidigt som 
det arkitektoniska uttrycket behölls, hade den moderna glasbyggnaden svårt att 
uppfylla. Det äldre huset klarade det däremot utan problem. Författaren 
konstaterade därför att stora fönster skapar mer problem än de löser (Behrens, 
2007). 
Fönstrets nischer och övergång till väggen, samt eventuella spröjsar påverkar hur 
mjuk övergången från det ljusstarka fönstret till den mörkare interiören upplevs. 
Insidan av fönsterväggens ljushet och färg kan även bidra till att minska 
kontrasten. En skarp övergång mot en mörk inre vägg ökar risken för att fönstret 
ska upplevas som bländande (Liljefors, 1984a). Väderstreck, utvändiga byggnader 
och växtlighet påverkar även i hög grad egenskaperna på det dagsljus som når 
fönstret (Liljefors, 1984b).   
Valet av glastyp och antal glas i fönstret har stor betydelse för både den faktiska 
och upplevda ljusheten i rummet. Isolerglas och pålagda solskyddsfilmer kan ge 
känslan av ett mer instängt rum, och upplevelsen av smutsigare och svagare färger 
(Janssens, 2006). 
Fönsterplaceringen påverkar hur det inre rummet kan möbleras och disponeras. 
Arbetsplatser bör placeras så att ljuset faller in från sidan för att undvika störande 
blänk. Man bör alltid undvika att placera arbetsplatsen så att huvudsynriktning är 
mot ett fönster då det skapar dåliga luminansförhållanden (Liljefors, 1984a). 
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Idag är många intresserade av dagsljus i byggnader för att spara energi från den 
artificiella belysningen och uppvärmning. Fönster och dörrar är trots den tekniska 
utvecklingen svaga punkter när man tittar på energieffektiviteten i en byggnad. 
Såväl stora som små fönster kan leda till ökad energianvändning. Stora 
fönsterareor med opassande fönsterglas och utelämning av solskydd kan ge stora 
energiförluster. Det beror antingen på att värmen lämnar byggnaden, eller att 
solstrålningen skapar värmeöverskott som måste kylas bort eller ventileras. Små 
fönster skapar i sin tur behov av mer artificiellt ljus vilket kan öka behovet av 
kylning (Hjertén m.fl., 2001). 
 

2.5  Principer för solavskärmning 
Även om fönster och utblick är starkt positiva värden har vi många gånger 
anledning att skärma av delar av eller hela fönsterytor. I arbetslokaler är detta extra 
påtagligt då arbetstiden för de allra flesta sammanfaller med dygnets ljusaste 
timmar. Det är därför viktigt att lämpligt solskydd finns i den typen av miljöer. 
Fönster i olika väderstreck har olika behov av avskärmning. Rum mot öster, söder 
och väster är utsatta för direkt solinstrålning så länge den yttre miljön inte 
blockerar ljuset. Direkt solljus kan innebära störande blänk och bländning vilket 
man vid behov vill kunna skärma bort. I rum mot norr förekommer ingen direkt 
solinstrålning, men den synliga delen av himlen kan många gånger vara så ljusstark 
att den blir störande. Detsamma gäller såklart även himlen i de andra 
väderstrecken. I Sverige har vi även problemet med den lågt stående solen under 
främst vår och höst (Bülow-Hübe & Lundgren, 2005). 
Solavskärmning fyller två funktioner – att undvika bländning samt att minska 
värmeinstrålningen. Faktum är att den inkommande solvärmen i många fall är ett 
större problem än värmeförlusten genom fönstret. Det kostar betydligt mer att 
kyla byggnader än att värma upp dem. För att på bästa sätt hindra 
värmeinstrålningen från att komma in i byggnaden bör därför avskärmningen 
placeras utanför fönstret. En invändig solavskärmning fyller i första hand 
funktionen att lösa bländningsproblem. Det finns även solavskärmning som 
placeras mellan fönstrets glasrutor. Den typen hindrar en del värme från att 
komma in i rummet, men är inte lika effektiv som en utvändig avskärmning. 
Utvändiga solavskärmningar förändrar det arkitektoniska uttrycket i högre grad än 
invändiga och mellanglasavskärmningar (ibid).  
Utvändiga solavskärmningar finns i många utföranden. Några vanliga exempel är 
fasta vertikala lameller, markiser och reglerbara screendukar. De utvändiga 
solskydden kräver oftast en del underhåll och kan vara känsliga för kraftig vind. 
Att lösa detta problem är ofta en av anledningarna till att bygga dubbla glasfasader 
(Svensson & Åqvist, 2001). Invändig solavskärmning kan innefatta allt från 
dekorativa gardiner till persienner och rullgardiner. Avskärmningar finns i 
mängder av färger, material och grad av ljusgenomsläpplighet. Man bör vara 
medveten om att en vit gardin som träffas av solljus kan bli mer bländande än 
fönstret utan gardin (Liljefors, 2000).  
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Olika typer av solskyddsglas eller filmer som fästs på fönsterglaset, kan anses vara 
en typ av solskydd. Tanken är i de flesta fallen att minska värmeinstrålning genom 
att stoppa IR-strålningen, men släppa in den strålning som ger upphov till 
synupplevelser (Bülow-Hübe & Lundgren, 2005).  
Genom ett medvetet val av solavskärmning och dess styrsystem kan man ta vara 
på dagsljusets fördelar samtidigt som man får en bättre invändig miljö. När 
brukarna själva har möjlighet att styra ljusinsläppet från fönster på arbetsplatsen 
har det visat sig resultera i en bättre visuell miljö och större tillfredsställelse 
(Hjertén m.fl., 2001).  
 

2.6  Krav och föreskrifter för dagsljus i 
kontorsbyggnader 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) tar 
upp flera krav på dagsljus vid arbetsplatser. Ett av de allmänna kraven lyder: 
9 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att 
vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till 
utblick. 
Paragrafen kommenteras och förklaras ytterligare: 
Till 9 § Tillgång till dagsljus och utblick är en viktig del i en god arbetsmiljö. Rikligt dagsljus 
och god utblick bör därför eftersträvas. /.../ Dagsljus har förutom som belysning ett egenvärde. 
Dagsljus är positivt för hälsotillståndet genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för 
människans dygns- och årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av 
rummets och föremålens skiftningar i färg och form. /.../ För arbetslokal med rumsdjup mindre 
än 6–8 m kan väggfönster oftast ge tillfredsställande dagsljus om fönsterglasarean uppgår till ca 
10 % av golvarean. Större glasarea kan behövas t.ex. om andra byggnader skärmar av 
dagsljuset. Andra lösningar kan bli aktuella för höga eller djupa rum. 
Paragraf § 10 som berör allmänna krav på belysning förklaras enligt följande: 
Till § 10 Otillräcklig eller alltför stark belysning, felaktigt ljusinfall, reflexer och skuggbilder 
ökar risken för olycksfall samt kan ge upphov till exempelvis ögonbesvär och belastningsskador. 
Det finns även föreskrifter för fönster och solavskärmningar: 
43 § Fönster och lanterniner ska vid behov ha anordningar eller vara utförda så att 
solinstrålning kan avskärmas. 
Paragrafen förklaras och kommenteras: 
Till 43 § Solinstrålning kan medföra olägenheter i form av värme och bländning, särskilt vid 
stora fönsterytor. Exempel på avskärmning är fasadskärmar, markiser, persienner, 
värmereflekterande glas och gardiner. Utvändig avskärmning, t.ex. markis, ger normalt bästa 
verkan. Solavskärmning bör kunna varieras efter behovet för att inte i onödan minska 
dagsljuset. Utförande som fast solavskärmning, dvs. sådan som inte kan regleras, bör undvikas. 
Bland allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna står följande: 
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”Genom rätt utformad belysning skapar man en god visuell miljö, ökar säkerheten mot 
olycksfall, motverkar ögonbesvär och andra negativa hälsoeffekter. Belysningen har också stor 
betydelse för att möjliggöra goda belastningsergonomiska förhållanden samt för trivseln i arbetet. 
Synergonomi i arbetslivet avser samspelet mellan människans seende och arbetet.” 
 

2.7  Arkitektutbildningen och kunskap om dagsljus 
Det finns för närvarande fyra arkitektutbildningar i Sverige. Dessa ligger vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg, och Umeå Universitet. De har alla ett liknande 
kursupplägg som berör allt mellan arkitekturhistoria, visualisering, konstruktion, 
stadsplanering med mera. Kurser inriktade mot ljus är däremot ovanligt. 
Vid en närmare undersökning av kursupplägget på Chalmers arkitektutbildning 
2010/2011 kan man se att ljuset ändå delvis tas upp i vissa av kurserna. I 
kursplanen för Färg, form och visualisering står att ”Grundläggande begrepp som 
komposition, dimension, proportion, rytm, färg och ljus övas och diskuteras.” 
Boken Forskare och praktiker om färg, ljus och rum av Karin Fridell Anter (2006), 
vilken berör ljus och dagsljus, är en del av kurslitteraturen. Kursen Arkitektur: Rum 
2 innehåller bland annat ”Arkitektoniska uttrycksmedel - formarketyper, färg, ljus, 
ljud och material.” I kursen Bostadens rum ska studenterna genomföra 
gestaltningsprojekt för bostadshus. I underlaget för projekten anges i kursplanen 
att ett av fyra centrala moment är ”Kunskap om bostadsrummet med avseende på 
mått, funktioner, möblering, material, detaljer, omslutenhet, generalitet och 
ljussättning” (www.chalmers.se, 2010). 
I studier av arkitektutbildningarnas kursplaner har vi endast hittat två kurser som 
är mer tydligt inriktade mot ljus. Den första är en frivillig kurs på Chalmers 
arkitektutbildning, Ljus och mörker i stadsrummet, vilken innehåller laborationer med 
exteriör ljussättning. I kursplanen står följande: ”Kursen syftar till en ökad 
medvetenhet om ljusets gestaltande verkan.” (www.chalmers.se, 2010). Att kursen 
är frivillig innebär att de arkitektstuderande själva kan välja om de vill läsa den här 
kursen eller ej. Den andra kursen ges som en ordinarie kurs på Umeå universitets 
arkitektprogram, Experimentella strukturer och ljus. Vilken roll begreppet ljus spelar i 
kursen är dock svårt att tyda utifrån kursplanen (www.arch.umu.se, 2010). 
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3   Metod och genomförande 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de metoder som använts. Detta efterföljs av 
en genomgång av hur studien genomfördes rent praktiskt, samt en presentation 
av de studerade byggnaderna.  

3.1  Metod 
I vår undersökning ville vi få nyanserade beskrivningar av hur människor värderar 
miljöer och dagsljus i byggnader. Detta gjorde vi med hjälp av öppna 
frågeställningar där förståelse och samband söktes genom att ta in människors 
upplevelser av dagsljusmiljön. I detta fall gjordes det genom intervjuer och 
observationer. För att fånga så många aspekter kring ämnet som möjligt valde vi 
att gå på djupet hos ett fåtal undersökningsenheter och studera dem från flera håll 
(Jacobsen, 2002). Vår avsikt är därför inte att generalisera till alla arkitekter eller 
dagsljusmiljöer inom våra avgränsningar. Då området i dagsläget är i princip 
outforskat tror vi ändå att vissa slutsatser kan dras från vår studie som kan ligga till 
grund för vidare diskussion och forskning i ämnet. 
Studien lades upp i tre olika delar där olika analysenheter användes (Yin, 2007). I 
den första delen ingick en längre intervju med en arkitekt om dennes kunskap och 
syn på dagsljusplanering i allmänhet, samt hur han eller hon tänkt kring 
dagsljusplaneringen av en specifik byggnad som ligger inom våra avgränsningar. 
Den andra delen bestod av tre kortare intervjuer med brukare som arbetar 
på samma plan i den utvalda byggnaden. Dessa intervjuer innehöll frågor om hur 
brukarna uppfattar sin arbetsmiljö och vad de anser om dagsljusförhållandena. 
Den sista delen inbegrep en analys av samma våningsplan som de intervjuade 
brukarna arbetar på. Vi genomförde själva denna analys som fokuserar på hur 
miljön uppfattas ljusmässigt. Den tar även upp utseendet på de tekniska 
lösningarna i form av fönster, solavskärmningar och inredning. Analysen bygger 
delvis på de sju grundbegreppen (Liljefors, 2000) efter en visuell utvärderingsmall 
(Ejhed, 2000), samt en dansk enkät om dagsljus i kontorsbyggnader 
(Christoffersen m.fl., 1999). Då flera analysenheter använts kan studien anses ha 
en holistisk design (Yin, 2007). Det innebär att det undersökta ämnet belyses från 
flera håll och på flera nivåer för att få en helhetsbild. I detta fall innebär det att vi 
vägde arkitektens grundläggande intentioner mot brukarna av lokalens upplevelse, 
samt hur lokalen uppfattas av sakkunniga inom ljus och belysning, vilket vi själva 
representerar.  
För att kunna dra säkrare slutsatser innehåller studien tre fallstudier som är 
upplagda på samma sätt. Detta är att föredra då det ger ett mer tillförlitligt resultat 
och möjlighet till jämförelse mellan fallen. Då vi gjorde en grundlig 
förundersökning med studier av litteratur och annan forskning inom området kan 
vi även väga vårt resultat mot detta. Det innebär att vi triangulerat våra data för att 
kunna se om olika mönster stämmer överrens med varandra (Yin, 2007). 
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3.2  Genomförande 

3.2.1   Förundersökning 

Undersökningen inleddes med en förundersökning där litteratur inom området 
studerades. Detta var nödvändigt då vi hade begränsad kunskap inom området i 
startskedet. När vi efterhand fick bättre inblick i ämnet kunde vi utforma 
intervjuguider och analysmall som var anpassade för att få relevanta svar. 

Vi studerade även aktuella kursplaner för arkitektutbildningar i Sverige. Detta gav 
oss en förståelse för vad arkitekter får lära sig om dagsljusaspekter redan i 
grundutbildningen.  

3.2.2   Intervjuer med arkitekter 

Vi tog i ett tidigt stadium kontakt med två välkända arkitektkontor i Sverige för att 
se om de hade förslag på byggnader eller arkitekter som jobbade med 
kontorslandskap och dagsljus. De två arkitektkontor som vi upprättade samarbete 
med var Tengbom och White arkitekters Stockholmskontor. Dessa hade båda 
projekterat varsin byggnad med kontorslandskap där dagsljuset spelat en viktig 
roll. Då dessa byggnader passade bra in på våra avgränsningar och respektive 
arkitekt var villig att ställa upp på en intervju med oss bokades detta in. 

Samtidigt hade vi kontakt med ett arkitektkontor i Huskvarna som ritat ett 
nybyggt kontorshus i Jönköping. Arkitekten var intresserad av att ställa upp på en 
intervju, men denna blev inställd veckan då intervjun skulle äga rum. Istället 
lyckades vi under samma vecka hitta en ny lämplig byggnad i Jönköping, vars 
ansvariga arkitekt arbetar på Arkitkethuset i Jönköping. Detta möjliggjorde att vi 
kunde boka in en intervju på kort varsel med henne. 
Innan intervjuerna med arkitekterna på Tengbom och White genomfördes, 
skickade vi intervjufrågorna (se bilaga 1) till dem. Det gav dem möjlighet att 
förbereda sig på vad vi skulle prata om. Vi hade tidigare haft ett möte med 
arkitekten på Tengbom, där vi tillsammans besökte Tyrénshuset för att undersöka 
om det var en lämplig byggnad för oss att analysera. Kv. Katsan hade vi även 
besökt innan det beslutades att det var en lämplig byggnad att ta med i 
undersökningen. Vid det tillfället träffade vi dock inte arkitekten som vi senare 
skulle intervjua. 
Arkitekten på Arkitekthuset i Jönköping fick inte ta del av intervjufrågorna i 
förväg då intervjun bokades in på relativt kort varsel. När tid för intervjun 
bestämdes via ett telefonsamtal berättade vi kort vad den skulle komma att beröra. 
Innan vi kunde boka in intervjuer med de ansvariga arkitekterna var vi tvungna att 
kontrollera att de tilltänkta byggnaderna verkligen låg inom våra 
avgränsningar. Bokning av intervjuer och besök för analys av byggnaderna skedde 
därför parallellt. 
De tre intervjuerna genomfördes på respektive arkitekts kontor, i ett avgränsat 
samtalsrum. Innan intervjun började berättade vi syftet med undersökningen och i 
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vilken form den skulle presenteras. Intervjuerna utgick från 
förberedda intervjufrågor (se bilaga 1) vilka bestod av mestadels öppna frågor 
kompletterade med mer riktade följdfrågor. Frågorna berörde både allmänna 
tankar kring dagsljusplanering och hur projekteringen av den utvalda byggnaden 
gått till. Under intervjuerna agerade den ena av oss intervjuledare samtidigt som 
den andra tog anteckningar. Hela intervjuerna spelades även in med 
ljudupptagningsutrustning. Transkribering av intervjuerna skedde därefter vilka 
sedan skickades till respektive arkitekt för kontroll. 
Behandling av materialet skedde sedan genom att svaren på de olika frågorna 
plockades ut och sammanställdes.  
De tre intervjuade arkitekterna var mellan 54 och 66 år gamla och hade lång 
erfarenhet inom branschen. De kommer hädanefter att benämnas enligt följande: 

• Arkitekten för Tyrénshuset, Tengbom arkitekter – AT  

• Arkitekten för Kv. Katsan, White arkitekter – AK 

• Arkitekten för Skatteverket, Arkitekthuset i Jönköping – AS 

3.2.3   Intervjuer med brukare 

I varje studerad byggnad valdes ett våningsplan med ett kontorslandskap ut för 
analys. På samma våningsplan tillfrågades tre personer om de ville delta i en 
kortare intervju. Dessa personer valdes ut av en ansvarig på kontoret och hade på 
vår begäran olika placeringar i förhållande till fasad och fönster. Totalt 
genomfördes nio intervjuer med brukare, fördelade på tre stycken per analyserad 
byggnad. 
Intervjuerna genomfördes på det kontor där de intervjuade arbetar, antingen vid 
deras arbetsplats eller i angränsande samtalsrum. De intervjuade informerades om 
vad syftet med undersökningen var och hur den skulle presenteras. Intervjuerna 
utgick från förberedda intervjufrågor (se bilaga 2) som testats på en oberoende 
person i ett tidigare skede för att kontrollera hur frågorna skulle tas 
emot. Frågorna bestod av både öppna och mer riktade frågor som berörde 
brukarens inställning till sin arbetsmiljö samt upplevelsen av dagsljus och 
solavskärmningar i lokalen. Precis som vid intervjuerna med arkitekterna 
agerade den ena av oss intervjuledare samtidigt som den andra antecknade 
svaren. Hela intervjuerna spelades in med ljudupptagningsutrustning. 
Efter transkribering jämfördes svaren från brukare av samma byggnad med 
varandra och sammanfattades. 
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3.2.4   De studerade byggnaderna 

Byggnaderna vi valde att analysera följde alla tre våra krav på att ha modern 
gestaltning och en stor andel glas i fasaden De innehåller även till stor del 
kontorslandskap där det huvudsakliga arbetet utförs framför datorskärmar. 
Byggnaderna skulle vara uppförda tidigast år 1995, ha kontorslandskap med 
arbetsplatser på olika avstånd från fasad, och hyresgäster som arbetat i lokalerna i 
minst ett år. De tre byggnaderna är inte direkt jämförbara då de skiljer sig i typ av 
fönstersättning. Kv. Katsan har helglasfasad, Tyrénshuset hål i mur och 
Skatteverket både glasfasad, fönsterband och hål i mur. Det var dock inget krav att 
byggnaderna skulle vara jämförbara då vi ville undersöka olika lösningar för att 
kunna dra slutsatser om vad som skapar en bra visuell miljö.  
De båda byggnaderna i Stockholm som blev utvalda för analys valdes för dess 
lämplighet i diskussion med arkitektkontoren som ritat dem. Vi besökte även 
dessa vid ett tillfälle några veckor innan den faktiska analysen ägde rum. 
Den studerade byggnaden i Jönköping valdes delvis på bekvämlighetsgrunder då 
den ligger i nära anslutning till Högskolan i Jönköping. Vi kontrollerade att 
byggnaden låg inom våra avgränsningar genom samtal med personal i receptionen 
innan kontakt med den ansvariga arkitekten upprättades. 
Följande byggnader analyserades: 

•      Tyrénshuset, Peter Myndes Backe 16, Stockholm. Ritat av Tengbom 
arkitekter. Byggnadsår 1995-1997. Våningsplanet som studerades är plan 
4 av totalt 6. På detta plan arbetar huvudsakligen konstruktörer anställda på 
Tyréns. 

 

    
Bild 3.1 Tyrénshuset, syd-ostlig fasad.       Bild 3.2 Tyrénshuset, nord-västlig fasad. 
Fotograferat 2010-04-15 Kl. 17.00       Fotograferat 2010-04-15 Kl. 17.00 
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Figur 3.3 Ritning av plan 4, Tyrénshuset. Den gråmarkerade ytan är den del som analyserats. 

 

•      Kv. Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm. Ritat av White 
arkitekter. Byggnadsår 2001-2003. Våningsplanet som studerades är plan 
4 av totalt 6. Detta plan är en del av Whites egna kontor och innehåller 
arbetsplatser för arkitekter, inredningsarkitekter, administratörer samt en 
reception. 

     
Bild 3.4 Kv. Katsan, östlig fasad.      Bild 3.5 Kv. Katsan, nord-västlig fasad. 
Fotograferat 2010-04-16 Kl. 12.00      Fotograferat 2010-04-16 Kl. 17.00 
 

 
Figur 3.6 Ritning av plan 4, Kv. Katsan. Den gråmarkerade ytan är den del som analyserats. 
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•      Skatteverket, Barnarpsgatan 62, Jönköping. Ritat av Arkitekthuset i 
Jönköping efter en idéskiss av White. Byggnadsår 2006. Lokalen som 
studerades är skatteupplysningens del på plan 4, vilket är det översta 
våningsplanet i byggnaden. 

      
Bild 3.7 Skatteverket, östlig fasad.       Bild 3.8 Skatteverket, syd-västlig fasad. 
Fotograferat 2010-05-10 Kl. 13.00       Fotograferat 2010-05-10 Kl. 13.00 
 

 
Figur 3.9 Ritning av plan 4, Skatteverket. Den gråmarkerade ytan är den del som analyserats. 
 

Analysen för alla tre byggnaderna gjorde vi utifrån en tidigare förberedd checklista 
(se bilaga 3).  
Vi koncentrerade analysen på följande faktorer: 

- Fönster och glas 
- Solavskärmning 
- Utblick 
- Inre ytor 
- Inredning 
- Synergonomi 
- Trivsel 

 

Verktyg som användes under analysen, förutom en visuell bedömning utförd av 
oss själva, var kamera, kompass och måttband.
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4   Resultat och analys 
Kapitlet innehåller sammanställningar av de resultat studien genererat genom 
intervjuer och analyser.  

4.1  Intervjuer med arkitekter 
Detta är en sammanfattning av intervjuer med tre arkitekter om deras tankar och 
kunskap om dagsljus. 
 
Vad fick du för kunskap om dagsljus/dagsljusplanering under din 
utbildning? 

AT sa att dagsljuset ingick som ”ett naturligt tänk” under utbildningen. ”För mig är 
arkitektur en synonym med dagsljus”. AK talade för att det var en av de viktigaste 
delarna inom att arbeta med arkitektur som togs upp under utbildningen. Vidare 
ville han minnas att de hade specifika kurser inom området. AS sa att det inte 
ingick några kurser om dagsljus i utbildningen, utan att det var något som kom in 
som ett sidospår under gestaltningsdelen. 
  
Från vilka andra källor hämtar du kunskap om dagsljus/dagsljusplanering? 

AT berättade att han reser mycket och inspireras av arkitektur från olika delar av 
världen. Christopher Alexanders bok, Pattern Language, var en bok som han läste 
under sin utbildning i New York och som har påverkat hans sätt att arbeta med 
ljus. AK förklarade att ny kunskap hämtas genom en kombination av möten med 
människor som arbetar med belysning och en diskussion kollegor emellan. AS sa 
att hon hämtar information via företagsrepresentanter men även litteratur i form 
av arkitekttidskrifter.       
 
Hur ser arbetsprocessen rörande dagsljusaspekter ut i projekt på ert 
företag? 

AT svarade att ”det är något som växer fram ur skissandet och i tankarna hos arkitekten”. 
AK berättade att det finns en uppsjö av metoder när man arbetar med dagsljus 
och många olika aspekter att ta hänsyn till. Några exempel som han tog upp var: 
fönsterplacering, utsikt, insyn, ljushet, en god arbetsmiljö och att det ska se 
naturligt dagsljusbelyst ut. Han nämnde även att det är lagkrav på att ha tillgång till 
dagsljus på sin arbetsplats. AS poängterade att det är en del i projektets helhet och 
att man inte bara tittar på dagljuset enskilt. Hon menade att det mer handlade om 
hur man förlägger och glasar in byggnaden. 
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Har ni några mallar eller checklistor som ni använder som stöd i 
dagsljusplaneringen?  
Alla svarade nej på den här frågan. AT förtydligade att han inte tycker om den 
typen av dokument, men att det skulle kunna vara lämpligt för en yrkesman som 
inte känner att dagsljuset kommer in som en naturlig del av arbetet. Vidare sa alla 
tre att hanteringen av dagsljuset är något som ligger i arkitektens yrke att behärska. 
 
Använder ni någon form av dagsljusberäkningsprogram eller modeller för 
att kontrollera dagsljuset i en byggnad? 

AT berättade att det ingår i programhandlingarna att göra dagsljusberäkningar vid 
planering av bostadsgårdar, då används ljusberäknings- och 
visualiseringsprogrammet 3D Studio Max. AK nämnde inga 
ljusberäkningsprogram utan talade om att man i vissa fall måste försöka få in 
dagsljus på ett konstgjort sätt som till exempel till en våning under markplan. AS 
berättade däremot att man gör digitala solstudier av exteriören för att se hur 
skuggor faller från en byggnad till en annan, eller hur tomten blir solbelyst. 
 

Tas dagsljus upp i programhandlingarna – även de visuella delarna? 

AT svarade nej på den här frågan när det gäller interiörer, men tillade att det alltid 
är något som kommer upp under projektets gång. AK berättade att när man ska 
rita en ny byggnad får man en lokalförteckning i ett tidigt skede. Förteckningen 
anger hur många och vilken typ av rum beställaren vill ha. Där finns det ikryssat 
om rummen skall vara mörka eller dagsljusbelysta. Vidare upprättas ett 
funktionsprogram där man definierar hur många lux det ska vara i varje rum. Han 
tillade att detta sker mer på rutin för att få tillräckligt med ljus i rummen. AS sa att 
hon inte har varit med om att dagsljus tagits upp i programhandlingar. Hon 
nämnde däremot att det kommer på tal när VVS-konsulten skall göra beräkningar 
på solens värmeinstrålning. 
  
Tänker man på något speciellt vid dagsljusplanering av kontorsbyggnader? 

AT ville framhäva god orientering på den frågan. Dagsljusinsläpp och takhöjd 
nämnde han som två bidragande faktorer till detta och förklarade att människor 
vid brand söker sig dit de känner igen sig och där taket öppnar upp sig. Bländning 
och blänk i datorskärmar var också viktiga aspekter att ta hänsyn till. När det gäller 
inredning och möblering i kontor berättade han att den enskilda individen oftast 
vill ha ett eget kontorsrum medan byggförvaltaren vill ha kontorslandskap. Går 
den enskilda individen till slut med på kontorslandskap vill han eller hon ofta ha 
höga skärmar runt sin arbetsplats. Höga skärmar som i sin tur hindrar dagsljusets 
spridning i rummet.  
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AK svarade att det är vanligt med djupa kontorslokaler, vilket leder till att man 
använder stora fönster. Han nämnde att man i vissa fall arbetar med persienner, 
där övre delen styr in ljuset i lokalen medan den undre skärmar av mot solen. Det 
handlar ofta om att försöka få dagsljuset så långt in i lokalen det bara går. AS 
svarade att väderstreck och solinstrålning är två viktiga aspekter i den frågan. Hon 
tog upp dilemmat med att skapa ljusa och luftiga lokaler och samtidigt ta hand om 
den solstrålning som kommer in i byggnaden. 
  
Hur går ni tillväga vid val av tekniska lösningar av glas, fönster och 
solavskärmningar? 

AT svarade att de alltid har ett nära samarbete med tekniska konsulter inom 
området, då tekniken ständigt uppdateras. Han påpekade även att vi i Sverige 
befinner oss i en klimatzon där vi vill ha mycket ljus in i våra byggnader vilket 
resulterar i ett klart glas. Vi vill även undvika att få in värme i byggnaden vilket 
kräver ett både reflekterande och absorberande glas. Det sker alltså en 
kompromiss mellan dessa önskningar vilket även var något som AK nämnde. Han 
berättade att de på kontoret har tekniskt kunnig personal som gör ljusberäkningar, 
men att de annars arbetar med VVS-konsulter i de frågorna. AS berättade att de 
har ett samarbete med tillverkare av till exempel fönsterglas. Om det behövs 
solskydd är en bedömning man får göra från fall till fall. 
  

Hur stort inflytande har ni över färg och inredning? 

AT och AK svarade att de ofta själva har idéer men att valen sker i nära samarbete 
med inredningsarkitekten. AK ville poängtera att ”det här yrket är inget enmansjobb, 
utan sker i dialog med väldigt många parter”. AS sa att hon som arkitekt har ganska 
stort inflytande på den fronten, och lägger fram ett förslag som kunden sedan 
godkänner eller inte. På arkitektfirman som hon arbetar på har de inga 
inredningsarkitekter på plats vilket de har på AT och AK kontor. Därför påpekade 
hon att det endast blir en mindre del projektering av inredning, då fokus ligger på 
byggnadsprojekteringen. 
 
Hur upplever du att moderna dagsljusmiljöer fungerar i dagsläget jämfört 
med äldre byggnader?  

AT svarade att det idag finns en modernism som visas när man bland annat 
fördelar arkitektoniska element i större skalor. Ett exempel på detta är när man 
ritar byggnader som har en bredsida med fönster, och resten slutna gavlar. I den 
klassicistiska stilen använde man sig av hål i mur, vilket innebar mindre 
fönsteröppningar på flera sidor av byggnaden. Om man jämför dessa två stilar kan 
man se att den klassicistiska arkitekturen skapar en finfördelning av ljuset, där var 
och en kan kontrollera sitt eget fönster. Modernismens stora glasytor skapar 
istället stora problem med bländning. Men med hjälp av dagens teknik som treglas 
isolerrutor, radiatorer för att undvika kallras vid fönstren och med belysning som 
fungerar, får vi modernismen att fungera. 
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AK svarade att det har skett en revolution vad det gäller glasteknik. Glasen klarar 
idag av att inte föra in så mycket värme i byggnaden och även att reflektera bort 
energin i olika våglängdsområden. Fönster klarar idag även av att stänga ute buller 
från trafiken utanför. AK menar att eftersom all denna teknik finns tillgänglig så 
känns det logiskt att man har utforskat materialet vilket i sin tur har resulterat i 
många byggnader med glasfasader. Han påpekade även att glasfasaderna håller 
länge trots en minskning av isoleringsförmågan med tiden, och vittrar inte sönder 
med tiden som en putsad fasad. AK lyfte även fram att det har kommit nya 
byggnormer som säger att man inte får ha så mycket glas längre. Han tycker att det 
är ett fel sätt att formulera sig på, och att man istället borde forma bestämmelserna 
efter hur stor energiförbrukningen en viss typ av byggnad får ha. Han ställer sig 
frågande till varför det är så många som säger att de hatar glasfasader, då de ger så 
mycket dagsljus och utblick. Han sa att man kan tycka att de äldre byggnaderna 
med små fönsteröppningar är vackra, men poängterade att det ena inte utesluter 
det andra. 
AS svarade mer kort och koncist att moderna byggnader har stora glasytor vilket 
ger stort dagsljusinsläpp, och påpekade att äldre byggnader hade andra 
förutsättningar då de var begränsade i vilken storlek man kunde göra fönster i. Här 
hade man även problem med djupa fönsternischer som tog bort ljuset. Hon 
instämde även i att det ena inte går att föredra framför det andra alternativet. 
 
Har ni för vana att följa upp och utvärdera genomförda projekt?  

AT svarade att det är något som ingår i deras verksamhetssystem med tvivlade på i 
hur stor utsträckning det användes. Formen för den uppföljning som sker är att de 
i efterhand besöker byggnaden och kollar av läget.  
AK sa att uppföljning ofta förkommer. När det är frågan om subjektiva faktorer 
som klimatet och hur ljuset upplevs, görs oftast enkätundersökningar hos 
användarna. Då brukar man ha kriteriet att när ett förutbestämt antal procent är 
nöjda anses projektet vara lyckat. Ofta bestäms dessa mål innan man går in i 
projektet så att man har något att arbeta mot.  
AS svarade att uppföljning görs i möjligaste mån, men att det kunde ha varit 
bättre. När det inte blir gjort beror det till oftast på tidsbrist, då ”tid är pengar”. AS 
förklarade att hon är intresserad av att följa upp genomförda projekt för att få 
erfarenhet tillbaka, men att tiden bara inte räcker till. 
  
Hur ser du på framtiden – främst vad det gäller dagsljusplanering men 
även hur kontor kommer att se ut? 

AT svarade att han tror att kontoren i framtiden kommer bli djupare, och att en 
konsekvens av detta blir att människor kommer längre ifrån dagsljuset. Denna 
tänkbara förändring tror han kommer att bero på ekonomiska och energisparande 
åtgärder. Han tror även att Sverige kommer att bli amerikaniserat vad det gäller 
höghus med glasfasader, ”Paris har sagt stopp, men i Stockholm har vi redan börjat”.  
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AK hade en annan approach till denna fråga och ansåg att vi kommer bli mer 
måna om att få in dagsljus i våra kontor. Anledningarna till det är att det skapar en 
trevlig atmosfär, sparar energi och att man mår bra av att se vilket klimat det är 
utanför. Han tror att kontorslandskap är framtiden då det blir mer yta, 
resurssnålare, sparar energi, minskar kostnaderna för samhället samt att det även 
är socialt mer utvecklade. Han berättade att han projekterat flera högskolor och 
universitet där man överhuvudtaget inte accepterar att sitta i öppna 
kontorslandskap. Detta gällde även för dem som arbetar inom sjukvården. Det såg 
han som ett asocialt beteende och något som han som arbetsledare skulle bli 
misstänksam över, eftersom man inte vet vad personalen gör när de går in på sitt 
cellkontor och stänger dörren om sig. Han menade att det egentligen inte är 
mindre störande att sitta i ett cellkontor än i ett kontorslandskap, telefonen ringer 
fortfarande och kollegerna kommer in och vill fråga om något. Han poängterade 
även att kontorslandskapen inte behöver vara så stora, utan rum på 4-5 personer 
och uppåt. Till privata kontor ritar AK idag i stort sett bara kontorslandskap. 
AS lyfte fram glasets egenskaper och framstående utveckling. Hon anser det 
fantastiskt att man kan göra hela glasfasader och samtidigt ordna ett bra invändigt 
klimat. Hon tror att glaset kommer att förändra arkitekturen. Vad det gäller 
framtidens kontor tror hon att de tekniska möjligheterna när det handlar om 
utbyte av information ständigt kommer att förbättras, varför man i framtiden 
kanske inte samlas på ett kontor utan arbetar någon annanstans ifrån. 
 

4.2  Intentioner för dagsljus och gestaltning för de 
analyserade byggnaderna 
Detta är en sammanställning från intervjuerna med respektive arkitekt om dess 
tankar kring den analyserade byggnaden från idéstadiet fram till färdigt resultat. 

4.2.1   Tyrénshuset 

När Tyréns skulle bygga sitt nya Stockholmskontor hade de som mål att skapa den 
bästa möjliga arbetsplatsen för de anställda. Då ergonomiska aspekter var viktiga 
ville man att bländning och blänk i datorskärmar skulle undvikas. Byggnaden 
skulle även vara flexibel för alternativa planlösningar och framtida förändringar.  
Grundtankarna från den ansvariga gestaltande arkitekten, innan AT kom in i 
bilden, var att skapa en flexibel och ”rumslig sensation”. Han ville lägga fokus på 
entrén varför man i ett tidigt skede beslutade att vända entrén mot söder. Här 
karvade man ut stora ljusinsläpp för att sedan minska fönsterstorleken uppåt i 
byggnaden. Stilen var inspirerad av Ford Foundations huvudkontor i New 
York. För att få in ljus i byggnadens mitt och skapa en stimulerande miljö för 
personalen valde man att använda sig av ljusgårdar. Man ville även öppna upp för 
utsikten mot väster, där Hornsgatan sträcker sig, vilket löstes genom ett stort 
glasparti. Med tanke på byggnadens placering på Södermalm, som till mesta dels 
består av äldre byggnader, valde man att använda hål i mur. 
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Alla våningsplan delades upp i moduler på 2,8 x 2,8 m. Måttet ansågs vara den 
optimala arbetsytan och togs fram för att skapa den efterfrågade flexibiliteten. 
Modulerna kan vid önskemål enkelt ramas in av löstagbara väggar för att på så vis 
skapa mindre kontorsrum. I kontorslandskapet placerades skärmar vid 
skrivborden med en höjd på 1,4 m. Därför blev även de lösa väggarna glasade 
över 1,4 m så att man skulle få in ljus sekundärt hela vägen genom rummet. 
Belysning, elsystem och uttagsbrunnar placerades efter modulerna. Även 
fönstersättningen hade avståndet 2,8 m, vilket innebar att varje arbetsplats fick sitt 
eget fönster. Till fönsterna valdes ett energiglas som upplevs klart även om det är 
svagt tonat.  
Inredningen var tänkt att bestå av ett vitlaserat trägolv, vita väggar och mindre 
detaljer i svart. Då inredningsarkitekten blev utbytt under arbetets gång blev det 
slutliga resultatet istället ett oljat ekgolv, återanvända furuhurtsar, pastellgröna 
detaljer och ljusgrå skrivbordsytor. Detta innebar att den helhetsbild som byggts 
upp från början rasade samman. Både yttre och inre solskydd tillkom efter att 
byggnaden tagits i bruk och Tyréns uppmärksammat bländningsproblem. Den 
yttre avskärmningen som Tengbom ritade in är en vertikal, grön väv utanför 
fönsterna, placerade som ett horisontellt band längs med byggnaden två översta 
våningar. Denna styrs centralt med hjälp av sol- och vindsensor, men kan även 
styras manuellt från en manöverenhet på vardera plan. Tengbom ville inte att det 
skulle finnas några individuella solavskärmningar eftersom det skulle påverka ljuset 
i rummet för alla andra. Tyréns har trots det satt upp inre transparenta rullgardiner 
i ljusgrått vid varje fönster. 
Tengboms är i stort sett nöjda med gestaltningen av byggnaden men har samtidigt 
tankar om förändring. Om de får möjlighet att projektera vidare i framtiden vill de 
fördela dagsljuset jämnare i rummet samt effektivisera genom att skapa fler 
arbetsytor. 

4.2.2   Kv. Katsan 

White har själva varit skapare och byggherre till sitt kontor som upptar största 
delen av kv. Katsan. De anordnade en intern arkitekttävling där olika team fick ta 
fram skisser på den tänkta byggnaden. Tre kvinnliga arkitekter vann tävlingen vars 
material man sedan arbetade vidare på. 
En idé som lyftes upp under projektets gång var hur man värderar en byggnad 
efter dess livslängd. Man ville skapa en genomtänkt byggnad som kunde stå sig 
länge och vara förberedd för framtida förändringar. Detta resulterade bland annat 
i ett system som möjliggör att man kan bygga cellkontor längs med fasadväggen 
framöver, då det är förberett med fönsterposter med öppningsbara fönster på 
lämpligt avstånd. Vidare skrevs ett detaljerat program och en miljöbeskrivning där 
kvalitet på ljus, luft och andra tekniska specifikationer angavs. 
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Med tanke på tomtens exklusiva läge var det självklart att man skulle ta till vara på 
den vackra utsikten över hamnen. Man ville även sitta i kontorslandskap vilket 
krävde tillgång till mycket dagsljus. Glas blev därför det självklara valet och 
konceptet blev att använda en helglasad fasad. Med glaskonsultens hjälp, och 
genom en anordnad tävling för VVS-konsulter, hittade man den mest lämpade 
energilösningen. Fönsterglaset består av en tvåglas isolerruta, där det yttre lagret är 
belagt med en solskyddsfilm. Både utvändig och invändig solavskärmning 
planerades in från start. Utvändigt kom man fram till att en mörk väv gav det 
bästa resultatet för att kunna se igenom, samtidigt som den tar bort stora delar av 
värme- och solstrålningen. Denna är vertikalt placerad på distans från fasaden och 
styrs med hjälp av solceller, men även av en vindgivare som drar upp den när det 
blåser för mycket. Invändiga solskydd blev i form av vita gardiner i två grader av 
ljusgenomsläpplighet, fästa på en skena. Personalen kan själva flytta gardinerna 
längs fasaden vid behov.  
Man anordnade även en parallell inredningstävling, där kandidater från 
Malmökontoret vann, vilka sedan samarbetade med en inredningsarkitekt i 
Stockholm. Väggarna är nu vita och golv och detaljer går i ek och svart. I dagsläget 
vill de förändra den elektriska belysningen för att göra den energieffektivare. I 
övrigt  är de nöjda med resultatet och lokalernas funktion.  

4.2.3   Skatteverket 

Beställaren på Lustgården AB gav White uppdraget att göra en skiss på den tänkta 
byggnaden. Under det skedet var det inte klart vem som skulle vara brukare av 
byggnaden. Vidare lämnades uppdraget över till Arkitekthuset i Jönköping som i 
ett senare skede fick reda på att Skatteverket skulle hyra huset. Beställaren hade en 
klar uppfattning om vad han ville ha, bland annat en fasad av sandsten, stora 
fönster med utsikt mot Munksjön, en mer sluten fasad in mot gården och stora 
kontorslandskap. Arkitekten utgick helt och hållet från Whites gestaltning och 
kundens krav och önskemål i det fortsatta arbetet. Tanken var att färg på väggar 
och golv skulle hållas ljusa och neutrala för att få en luftighet i lokalerna. En 
inredningsarkitekt kom in i ett senare skede och hade ansvar för en stor del av 
färgsättningen och val av möbler.  
Redan från start planerade man in fasta horisontella lameller på utsidan av 
byggnaden med ambitionen att solavskärmningen skulle klaras av dessa 
tillsammans med fönsterglasen i sig. Problem uppstod i den färdiga byggnaden då 
fönsterglasen släppte in för mycket värme och inte tog bort bullret från gatan 
utanför. Man kompletterade därför med en extra glasruta innanför den befintliga 
tvåglasrutan för bullrets skull på sidan som vetter mot bilvägen. En vertikal 
screenduk monterades även utanför den östra glasfasaden vilken styrs centralt. 
Vidare kompletterade hyresgästen med inre solavskärmningar av olika slag. 
Arkitekten är idag tillfreds med gestaltningen men inser att det skett en del 
kompromisser och fel längs vägen. 
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4.3  Analys av byggnaderna 
Detta är en sammanfattning av analyserna vi själva genomförde på tre byggnader. 
Samtliga fotografier i kapitlet är tagna på angivna datum och tidpunkter för 
analyserna, undantaget bild 4.18 och 4.19. 

4.3.1   Tyrénshuset 

Allmänt                     
Datum: 15/4-10                
Klockslag: 15.00 - 17.00                       
Väderförhållande: Lätt molnighet till soligt 
I denna lokal fanns det fönster i alla väderstreck som var synliga oberoende av var 
man stod i rummet. Byggnaden hade även två ljusgårdar där ljusinsläppet kom 
ovanifrån. Ljusgården i det södra hörnet gick hela vägen genom byggnaden och 
den andra från taket ner till våning fyra. 

 
Bild 4.1 Placering av Tyrénshuset i förhållande till omgivning och väderstreck. Det 
svartmarkerade är Tyrénshuset. 
 

 
Bild 4.2 Den ena ljusgården. 
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Fönster och glas             
I väst fanns en helglasad fasad, i norr var det fönster i form av hål i mur ner till 
golv, och i söder och öster hål i mur med en bröstningshöjd på 80 cm från golv. 
Glasfasaden i väst hade en ljusgrå fönsterkarm och fönstren i de övriga 
väderstrecken hade en vit fönsterkarm med grå fönsterbräda. Glasfasaden hade ett 
fönsterdjup på 12 cm, och hål i mur-fönstren hade ett på 39 cm. Glasfärgen 
upplevdes som klar, och vi ansåg varken att den yttre eller inre miljön fick någon 
form av färgförvrängning på grund av glaset.  

     
Bild 4.3 Glasfasaden mot väst.      Bild 4.4 Hål i mur-fönster mot norr. 
 
Solavskärmning      
Den yttre solavskärmningen var i form av en vertikal markisväv med distans från 
fönstret. Den var grön och något genomsiktlig. Markisen var centralstyrd, men 
med möjlighet till manuell styrning inifrån. Vid direkt solinstrålning i söder 
upplevdes väven för tunn och bländningsproblematiken kvarstod. Vi ansåg att den 
överlag uppfyllde sitt syfte och såg det positivt att den kunde styras manuellt.  
Den inre solavskärmningen bestod av en vertikal rullgardin med en ljusgrå, 
genomsiktlig väv, vilken var fäst i fönstrets överkant. Rullgardinerna reglerades 
manuellt med ett dragsnöre. Den fungerade bra så länge inget direkt solljus kom in 
då den krävde komplettering av den yttre solavskärmningen för att undvika 
bländning. Annars ansåg vi att det var behagligt att kunna se ut samtidigt som den 
var nerdragen.  

 
Bild 4.5 Solavskärmning, inre och yttre. 
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Utblick       
Mot väst kunde man se Hornsgatan med många gamla kulturbyggnader. I norr, 
öster och söder kunde man till största delen se andra kontorsbyggnader i ungefär 
samma höjd som Tyrénshuset. Inga fönsteravdelningar eller andra hinder fanns i 
ögonhöjd när man satt ner och tittade ut. Viss insyn kunde upplevas från 
kontorshusen i norr, öster och söder, men det bedömdes inte som något problem. 

     
Bild 4.6 Utsikt västerut mot Hornsgatan.           Bild 4.7 Utsikt mot kontorshus i öster. 
 
Inre ytor                        
Väggarna var vita, golvet i oljad ek och taket hade en vit, cremefärgad nyans. 
Inredning              
Skrivborden hade en ljusgrå nyans, skärmarna var vita, hyllor hade en blågrön 
pastellfärg och hurtsarna var i furu. Hyllorna hade en höjd på 125 cm och 
hurtsarna var 112 cm höga. 

 
Bild 4.8 Inredning och inre ytor. 
 



Resultat och analys  

29 

Synergonomi         
Vi upplevde en tydlig direkt bländning i söder. Bländningen i de övriga 
väderstrecken var däremot näst intill obefintlig. Yttre och inre avskärmning var 
klara förutsättningar för att det inte skulle bli bländande. I det norra hörnet 
upplevdes även en märkbar synförsvårande bländning på grund av att man såg så 
mycket av den ljusa himlen. 
Reflexer och blänk skapade liv och intresse i rummet, och upplevdes inte som 
störande. Ljusstarka ytor utanför det normala synfältet upplevdes tydligt i det 
norra hörnet och västerut, där himlen syntes genom fönstret. Förekomst av direkt 
solinstrålning var tydlig i väster och söder, men gissningsvis även i öst på 
morgonen. Kontrasterna i ljushet i rummet var märkbara men inte störande. Den 
inre och yttre solavskärmningens kontrastverkan kändes behaglig att se igenom.  
Trivsel           
Vi upplevde atmosfären som stimulerande då det fanns varierande ljusriktningar 
och rummet var fint i sig. Däremot var det svårt att få en ordentlig överblick av 
rummet på grund av möbleringen. De udda färgkombinationerna och elrören från 
taket bidrog även till att miljön såg rörig ut. Ljuset i rummet upplevdes lite 
dunkelt, trots den stora tillgången på dagsljus. Stimulansen av miljön varierade 
beroende på var man befann sig i rummet.  

 
Bild 4.9 En rörig miljö med stora variationer i ljushet. 
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4.3.2   Kv. Katsan 

Allmänt                     
Datum: 16/4-10                   
Tidpunkt: 15.15                       
Väderförhållande: Molnigt 
Byggnaden har långsidan med en helt öppen glasfasad mot öster vilket blir det 
mest påtagliga ljusinsläppet till rummet. Kortsidan i norr är också en öppen 
glasfasad, medan det i den södra gaveln ligger ett konferensrum som blockerar 
utsikten mot den yttre glasväggen. I väst ligger kommunikationsytor och mindre 
kontorsrum vilket inte heller innebär något tillskott av dagsljus till landskapet. Ett 
trapphus i mitten av byggnaden från översta våningen ner till våning fyra blir en 
form av ljusgård. 

 
Bild 4.10 Placering av Kv. Katsan i förhållande till omgivning och väderstreck. Det 
svartmarkerade är Kv. Katsan. 
 

 
Bild 4.11 Trapphuset i mitten av byggnaden. 
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Fönster och glas        
Fönsterkarmarna var 12 cm djupa, plus det exponerade bjälklagets 60 cm in till 
rummet. Fönsterglaset upplevdes en aning gråtonat. Vi upplevde även att det 
skedde en färgförvrängning av den yttre miljön som verkade lite gråare än den 
naturligt borde vara. Vi såg däremot ingen färgförvrängning av den inre miljön till 
följd av det infallande ljuset. 

 
Bild 4.12 Den östra glasfasaden. 
 
Solavskärmning                          
Den yttre solavskärmningen var i form av en mörkgrå eller svart, 
genomsiktlig, vertikal screenduk på distans från fasaden. Denna styrdes med hjälp 
av solceller och gav ingen möjlighet till manuell styrning. Vi ansåg att den 
uppfyllde sitt syfte med att ta bort värmestrålningen samtidigt som dess 
genomsiktlighet och anpassning till arkitekturen var fördelaktig. Däremot var den 
för tunn för att ensam ta hand om direkt solinstrålning. Vi tyckte att det var synd 
att den inte gick att kontrollera manuellt om det skulle önskas, samtidigt som det 
finns en god tanke med att ingen påverkar någon annan genom att ta upp eller ner 
avskärmningen. Mot söder fungerade även en balkong i stål som solavskärmning, 
vilken fortsatte som en smal gångbrygga runt fasaden. Denna påverkade dock inte 
ljuset i rummet vad vi kunde märka. 
Den inre avskärmningen bestod av två sorters panelgardiner, en opak och en 
delvis transparent. Materialet i den ena var tjock bomull och den andra var av väv. 
Båda var i vita nyanser. Dessa justerades genom att man handgripligen drog dem 
längs med fasaden. De hade stor användarvänlighet då de var lätta för brukarna att 
flytta dit de behövde dem. Eftersom de hade olika transparens på tyget kunde man 
välja gardin beroende på hur mycket ljus man behövde blockera. Gardinerna blev 
även ett rumsskapande element vilket var ett positivt inslag. 
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Bild 4.13 Den yttre screenduken och det         Bild 4.14 De inre panelgardinerna. 
oavskärmade fönstret. 
 
Utblick        
Genom den stora glasfasaden i öst kunde vi se bostadshus, Hammarby kanal med 
gångstråk, en skolgård och industribyggnader. Skanstullsbron syntes i söder och 
Folksamhuset är den stora blickpunkten i norr. Det fanns inga fönsteravdelningar 
eller andra hinder i ögonhöjd som störde utblicken när man satt ner. Nästan ingen 
insyn fanns dagtid. Möjligtvis kan människor på gångstråket vid kanalen se in när 
det är mörkt ute och ljust inne på kontoret. 

      
Bild 4.15 Utblick över Hammarby kanal i öst.   Bild 4.16 Utblick mot Folksamhuset i norr. 
 
Inre ytor                           
Mot konferensrummet var väggen vit, skåp längs den inre väggen var av trä och 
inre väggar och skåp var svarta. Golvet var av ek och taket bestod av det öppna 
mellangrå betongbjälklaget. 
Inredning              
Skrivborden hade en ljusgrå färg och skärmarna mellan dessa var svarta. De höga 
bokhyllorna var vita medan mindre skåp var svarta, ibland med en träskiva på 
ovansidan. De svarta hurtsarna hade en höjd på 80 cm och bokhyllorna var 2.1 m. 
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Bild 4.17 Inre ytor och inredning. 
 
Synergonomi                            
Vi upplevde ingen direkt bländning, men kunde känna av en märkbar 
synförsvårande bländning beroende på var man befann sig i rummet. Denna 
störning kunde lindras med hjälp av den inre solavskärmningen. Det fanns en del 
blänk, reflexer och ljusstarka ytor, men vi upplevde inte dem som störande. Direkt 
solinstrålning förekom på morgonen i kontorslandskapet och även under dagen i 
de mindre rummen åt söder. Längs hela den östra fasaden såg man mycket av 
himlen utan hinder, vilket vi bedömde som en kritisk synriktning. Kontrasterna i 
ljushet i rummet var märkbara då ljusgården i mitten av rummet, samt mindre 
öppningar mot söder och väster gav ljus även till de mörka korridorerna. Både de 
yttre och inre solavskärmningarnas kontrastverkan uppfattade vi som behagliga. 
De inre vita gardinernas två varianter vad gäller genomsiktlighet skapade även en 
fin variation i rummet.  

      
Bild 4.18 och 4.19 Solinstrålning en tidig morgon.                      
(Bilder tagna av Annika Jonasson, okänt datum.) 
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Trivsel                             
Vi upplevde atmosfären som stimulerade tack vare den goda utblicken och de 
kontrastrika skillnaderna i färg och material på inredning och inre ytor. Då det 
rikliga dagsljusinsläppet gav ett jämnt ljus i nästan hela rummet bidrog de svarta 
möblerna till en upplevd variation i ljusheten. Öppet, lugnt, avslappnade och 
modernt var ord som vi beskrev rummet med. De exponerade bjälklagen bidrog 
även med en känsla av tyngd och tydlighet till det annars öppna och luftiga 
rummet. Vi upplevde rummet som trivsamt och ljust.  

 
Bild 4.20 Ett ljust och trivsamt rum. 
 

4.3.3   Skatteverket 

Allmänt                     
Datum: 22/4-10                     
Tidpunkt: 15.30                         
Väderförhållande: Halvklart, sol och moln 
Det analyserade rummet ligger högst upp i den södra änden av Skatteverket. Det 
innebär att det har stora ljusinsläpp från öster, söder och väster.  

 
Bild 4.21  Placering av Skatteverket i förhållande till omgivning och väderstreck. Det 
svartmarkerade är Skatteverket. 
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Fönster och glas                          
Hela östra väggen bestod av en glasfasad med en takterrass utanför. I söder fanns 
ett fönsterband och mot väst var fönstren i form av hål i mur. Bröstningshöjden 
på fönstren i väst och söder var 81 cm. Fönsterkarmarna var vita och 
fönsterdjupet var 17 cm. Färgen på glaset upplevdes en aning gråtonat. Vi 
upplevde dock ingen färgförvrängning vare sig av den yttre eller inre miljön. 

   
Bild 4.22 Glasfasaden mot öst.       Bild 4.23 Hål i mur-fönster mot väst. 
 
Solavskärmning                                              
Den yttre solavskärmningen var i form av en vertikal screenduk i öster och 
söder. Denna var centralstyrd och inte nere vid tillfället för vår analys. Inre 
solavskärmning fanns i två varianter. I öster och söder fanns det vertikala 
lamellgardiner i tyg. Dessa var vita på ena sidan och ljusgrå på den andra. 
Brukarna styrde dessa manuellt. Vi bedömde att lamellerna uppfyllde sitt syfte att 
skärma av solen men till priset av att utsikten och dagsljuset försvann. De skapade 
med andra ord en vägg som skärmade av den yttre världen och gav en känsla av 
instängdhet när de var fördragna. Till de mindre fönsterna i väst fanns det vita, 
genomlysliga plisségardiner i tyg. Dessa styrdes manuellt vid varje fönster, genom 
att dras upp och ner. Vi bedömde att de inte uppfyllde sitt syfte med att skärma av 
störande dagsljus, då tyget var för tunt och blev en ljusstark yta i sig. 

     
Bild 4.24 Lamellgardiner i söder.           Bild 4.25 Vit plisségardin i väst. 
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Utblick             
I öster kunde man se Hälsohögskolan och en park. I väster såg man hustak, 
bostadshus, och träd. Det enda hinder vi lade märke till, var balkongen i öster som 
störde utblicken åt det hållet. Ingen insyn fanns. 

     
Bild 4.26 Utsikt mot bostadshus i väst.            Bild 4.27 Balkong och utsikt mot park i öst. 
 
Inre ytor                    
Väggarna mot fasaden var vita och innerväggarna ljusgröna. Golvet var en 
mörkgrå heltäckningsmatta och taket bestod av vita undertaksplattor. 
Inredning               
Skrivborden och de små hurtsarna var i ljus björk. Hyllorna var en kombination av 
björk och mörkgrå färg. Stolarna var äppelgröna. Hyllorna hade en höjd på 123 
cm.   

 
Bild 4.28 Inredning och inre ytor. 



Resultat och analys  

37 

Synergonomi                            
Vi upplevde att det fanns tydlig direkt bländning i alla tre väderstrecken när 
solavskärmning inte användes. En vit fasad på huset mitt emot i väst, blev så ljus 
när solen lyste på den att den upplevdes som en stor bländande yta. Vi gjorde även 
bedömningen att alla som hade sin arbetsplats vid fasaden kunde uppleva 
synförsvårande bländning. Störande blänk och reflexer var märkbara på 
balkongräcket och plåtdelar på hustaken runt omkring. Förutom den vita fasaden 
så upplevdes även himlen som en ljusstark yta utanför det normala synfältet. 
Direkt solinstrålning förekom mer eller mindre i alla tre väderstrecken. Ljuset i 
lokalen var väldigt jämnt och utan kontraster. Den yttre avskärmningens 
kontrastverkan var omöjlig att se då den inte var nere vid vårt besök. Den inre 
solavskärmningen hade en märkbar kontrastverkan, då de vit-grå lamellerna gav 
skarpa linjer av ljus om de vinklades upp en aning. Vi bedömde att alla som hade 
sin arbetsplats vid fasaden hade kritiska synriktningar. 

 
Bild 4.29 Den bländande motsatta fasaden i väst. 
 

Trivsel                     
Rummet upplevdes som ljust, luftigt och behagligt. Däremot bidrog placeringen 
av arbetsplatser till ett rörigt intryck och en otydlig orientering i rummet. 
Inredningen gav oss en skandinavisk känsla men färgvalen upplevdes som tråkiga. 
Då rummet upplevdes väldigt ljust ökade det känslan av aktivt arbete. Däremot 
var variationen i färger och ljushet i rummet inte tillräckligt stor för att upplevas 
som en stimulerande miljö i längden. Den mörka heltäckningsmattan och de gröna 
stolarna var det enda som skapade lite kontraster i rummet. 

 
Bild 4.30 Ett ljust men rörigt rum. 
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4.4  Brukarintervjuer 
Detta är en sammanfattning av intervjuer med tre brukare per analyserad byggnad. 

4.4.1   Tyrénshuset 

Datum: 15/4-10                 
Tidpunkt: 13.00 - 14.00                                                     
Väderförhållande: Lätt molnighet till soligt 
De tre personerna var mellan 27 och 32 år och hade arbetat på Tyréns mellan 2,5 
månader och 3 år. De använde sig främst av datorn som arbetsverktyg men även 
penna, papper och miniräknare förekom. Det varierade mellan 6 till 8 timmar som 
de satt på sin arbetsplats.  
Alla tre hade blivit tilldelade sin arbetsplats och hade inte påverkat utformningen 
själva mer än att en person bett om och fått en extra datorskärm. De hade 
varierade svar på hur de ville ha sin arbetsplats om de själva hade fått välja. En 
person sa att den i så fall ville ha en fin utsikt och därför ville komma närmare 
fönstret. Den andra personen sa att den på sin förra plats, en våning upp, 
upplevde rummet som ljusare och därför föredrog den platsen. Den tredje 
kommenterade att den ville bli av med de gamla ritningshurtsarna då de tog för 
mycket plats och inte användes. Samma person kunde även tänka sig att sitta i det 
norra hörnet av rummet, där man har utsikt över Slussen, vattnet och 
Kaknästornet. 
Alla trivdes med sin arbetsplats och kände att det var bra att de själva kunde styra 
den inre och yttre solavskärmningen. Vid privata samtal ansåg den ene att det 
kunde kännas lite för öppet att sitta i ett kontorslandskap, men att det för övrigt är 
ett socialt sätt att sitta på. Alla tre tyckte att det var bra med tillgången till 
dagsljuset. En person sa att det var en bra dagsljusnivå i rummet, inte för mörkt 
och inte för ljust. Två av personerna sa att de inte hade några problem med 
fönstren och att de inte heller blev bländade när de satt ner på sin arbetsplats. Den 
tredje sa att när solen skiner från väst kunde det bli lite störande men trodde att 
det kunde bero på dålig kvalité på datorskärmen.  
När vi frågade om vad de tyckte om solavskärmningen gav alla olika svar. En sa 
att denne aldrig själv styr solavskärmningen och inte störs av att andra reglerar 
den. Den andra personen försökte undvika att dra ner då denne ville ha in så 
mycket ljus som möjligt, om det ändå behövdes använde personen bara den inre 
avskärmningen. Den tredje personen sa att denne reglerar båda avskärmningarna 
frekvent, men att varken den inre eller yttre räckte till var och en för sig utan att 
det krävdes att man använde båda. Trots att de hade insyn från människor i husen 
intill stördes ingen av det. 
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När vi frågade om de hade problem med att fokusera synen på sina 
arbetsuppgifter svarade en person nej, den andre trodde att problemen berodde på 
personens dåliga syn. Den tredje sa att problemet i så fall inte var ljusmässigt utan 
snarare ljudmässigt. Två av dem sa att de inte hade några problem med att komma 
igång på morgonen medan den tredje sa att det antagligen var årstidsrelaterat. På 
frågan om de blev trötta efter en arbetsdag svarade en blankt nej, en sa att det 
kunde bero på om man arbetat med CAD hela dagen, och den tredje sa att det 
berodde på normalt arbete. Följdfrågan om de blev trötta i ögonen efter en 
arbetsdag svarade den ena personen nej på, den andre hänvisade tillbaka till hur 
mycket CAD-arbete som gjorts under dagen och den tredje svarade ibland, men 
trodde att det var ljusinställningarna på datorskärmen som var felaktiga och inte 
ljuset i rummet.  
När vi frågade om de hade några övriga synpunkter på dagsljuset eller 
arbetsplatsen, sa den ena att denne upplevde rummet som öppet och ljus, att det 
var trevligt med ljusgårdarna, och att det var fräscht. Den andra sa också att denne 
upplevde rummet som ljust och bra. Personen nämnde även att dennes arbetsplats 
nära fönstret fungerade bra, men föredrog sin gamla placering längre in i 
kontorslandskapet där det var bättre översikt. Den tredje påpekade att den inre 
solavskärmningen inte fungerade på egen hand och att det elektriska ljuset inte 
räckte till på kvällen. 

4.4.2   Kv. Katsan 

Datum: 16/4-10                  
Tidpunkt: 11.30 – 15.00                          
Väderförhållande: Molnigt 
 
Personerna som vi intervjuade var mellan 27 och 52 år och hade arbetat på White 
mellan 3 och 19 år. De använde sig främst av datorn som arbetsredskap, men även 
penna, papper, telefon och diskussion kollegor emellan förekom. De satt mellan 6 
och 8 timmar på sin arbetsplats.  
En av de intervjuade hade själv fått välja sin placering, då personen ville sitta lite 
avskilt och inte i "6-packen" som många av kollegerna gjorde. De andra hade inte 
påverkat sin placering utan blivit tilldelade en. En av dem hade placerat en grön 
växt på sitt skrivbord, trots att personen visste att det egentligen inte var tillåtet. 
En annan av dem hade sitt skrivbord i nära anslutning till receptionen och 
uppfattade det som störande. Vidare ansåg personen att den ultimata placeringen 
skulle vara liknande den nuvarande, men längre in i lokalen. En av dem ansåg att 
allt spring i korridorerna var störande, men hade delvis löst detta genom att 
placera en bokhylla som skärmade av mot korridoren. Samma person tyckte om 
att denne hade en fin utsikt och hade inga problem med att sitta i "6- eller 4-pack". 
Personen nämnde även att denne inte ville sitta närmare fasaden med hänsyn till 
både datorskärm- och kroppssynpunkt. Den tredje sa att denne satt bra, men 
skulle föredra att sitta vänd mot andra hållet för att få bättre uppsikt över rummet, 
samt sitta närmre glasfasaden.   
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På frågan om hur de trivdes med sina arbetsplatser svarade en att denne tyckte att 
det var bra att sitta i kontorslandskap för deras yrkesgrupp, eftersom de lätt kunde 
prata med varandra under arbetet. Däremot tyckte personen att det var mindre bra 
med kontorslandskap när man hade enskilda arbetsuppgifter på grund av 
ljudnivån. De andra två sa att de trivdes bra och den ena nämnde att man vänjer 
sig vid ljudnivån i det öppna kontorslandskapet.  
När vi frågade vad de tyckte om dagsljuset på deras arbetsplats sa alla att de 
uppskattade den stora glasfasaden. De sa att det snarare var stimulerande än 
störande när solen sken in. En poängterade att denne gett bort sin 
skrivbordsarmatur åt en bättre behövande, då personen ansåg att dagsljuset och 
allmänbelysningen gav tillräckligt med ljus att arbeta i. Personen sa att denne aldrig 
utsattes för någon direkt bländning då denne satt vänd mot norr. Personen 
nämnde också att det kom en del störande reflexer från Folksams kontorshus 
mittemot, men att det löstes genom den inre avskärmningen. Ingen av dem såg 
några problem med fönstren, och om solen blev bländande kunde de själva enkelt 
reglera den inre solavskärmningen. 
Två av dem tyckte att det vore tacksamt om de kunde styra den yttre 
solavskärmningen själva, då den ibland gick ner när de upplevde att det inte 
behövdes. Alla hade insett att den inre solavskärmningen hade sina brister då den 
inte kunde hjälpa alla samtidigt. Däremot tyckte de att det var bra att de kunde 
styra den själv. Ingen av dem upplevde några problem med insynen. 
Två av dem ansåg att de inte hade några svårigheter med att fokusera synen på 
sina arbetsuppgifter, medan den tredje påpekade att det var åldersrelaterat och att 
man då behövde mer ljus för att se bra. Samma person nämnde även att denne 
satt intill fasaden där det inte fanns något elektriskt allmänljus i taket. Personen 
berättade vidare att det inte var meningen att det skulle finnas så många 
arbetsplatser intill fasaden, men att det hade blivit så när fler personer anställts. 
På frågan om de hade några problem med att komma igång på morgonen sa den 
ena att denne blev lite bländad och fick blänk i datorskärmen av solen, men 
poängterade att det var individuellt hur man kommer igång på morgonen. En av 
dem sa att det berodde på om personen visste vad denne skulle göra under dagen 
eller ej. Den tredje sa att denne inte hade några problem.  
Två av dem sa att de inte blev trötta på eftermiddagen, och inte heller trötta i 
ögonen efter en arbetsdag. Den tredje sa att denne blev trött, men trodde inte att 
det berodde på ljuset utan på vem man var som person. Personen svarade även att 
denne blev trött i ögonen efter en arbetsdag och förklarade det med att denne var 
skelögd på ena ögat. 
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När vi frågade om de hade några övriga kommentarer om dagsljuset och 
arbetsplatsen sa en person att den tyckte om den fina utsikten och uppskattade att 
kunna se vädrets skiftningar. En annan sa att denne inte hade något att tillägga, 
men visade oss istället en bild av hur personens arbetsplats såg ut en solig morgon, 
vilket denne upplevde som väldigt trevligt. Den tredje personen nämnde att det 
positiva med att sitta i kontorslandskap var att man lät ögat arbeta hela tiden, då 
blicken kunde fästas längre bort i rummet än om man satt i ett cellkontor. 
Personen ansåg det även positivt att man på detta kontor hade arbetat med 
ljusheter och kontraster vilket upplevdes stimulerande. 

4.4.3   Skatteverket 

Datum: 22/4-10                       
Tidpunkt: 14.00                       
Väderförhållande: Halvklart 
Personerna vi intervjuade var mellan 28 och 49 år, och hade arbetat på 
Skatteverket mellan 4 och 30 år. Det använde sig främst av datorn som 
arbetsverktyg, men även telefon, papper och penna förekom. Alla satt 8 timmar 
om dagen vid sin arbetsplats.  
Alla hade fått möjlighet att välja plats i rummet. En av dem fick dock byta plats 
efter en tid, på grund av att det drog kallt från dörren ut till balkongen. En av dem 
sa sig vara nöjd med sin plats förutom att det stod en pelare mellan fönstret och 
arbetsplatsen. En annan sa att denne var ganska nöjd med sin arbetsplacering, då 
denne visste att det drog på andra sidan av rummet men inte där personen satt. 
Personen tyckte även att fasaden man såg utanför var störande eftersom den var 
så ljus. Den tredje sa att denne satt jättebra. Alla svarade att de trivdes bra på sin 
arbetsplats. 
När vi frågade vad de tyckte om dagsljuset på sin arbetsplats tog alla upp att de 
stördes av den vita fasaden som låg mittemot, eftersom den blev väldigt ljusstark 
när solen lyste, och krävde att man drog för solavskärmningen. En påpekade att 
det fanns en ljusglipa i ena hörnet av rummet som inte gick att täcka, det hade de 
klagat på och skulle justeras. Samma person tyckte även att dagsljuset upplevdes 
väldigt starkt. En person sa att det var fint att man hade utsikt i alla väderstreck. 
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På frågan om de såg några problem med fönstren svarade alla nej, men påpekade 
att det fanns problem när de var nyinflyttade och innan de fick kompletterat med 
nya fönster och solavskärmning. På frågan om vad de tyckte om 
solavskärmningen sa två av dem att den veckade plisségardinen var för tunn, men 
att den var på väg att bytas ut. De tyckte även att det kändes tråkigt att man var 
tvungen att skärma av helt med lamellgardinerna, men att det inte skulle gå att 
jobba i rummet annars på grund av bländningen och störande blänk i 
datorskärmarna. De försökte istället att dra undan gardinerna så fort de inte var 
nödvändiga. En person sa att det blev väldigt ljust, och ljust på ett annat sätt när 
man hade så stora fönster som fanns på kontoret, jämfört med mindre fönster. 
Personen trodde därför att de som jobbade på detta plan med de stora fönstren 
antagligen var känsligare för ljuset än på andra våningsplan i byggnaden där 
fönstren var mindre. 
Alla tre sa att de styrde den inre solavskärmningen själva. En tillade att de hade ett 
eget skyddsombud som såg till att det blev förbättringar om de upplevde problem 
med något. De berättade att den yttre solavskärmningen styrdes via tids- eller 
solsensor. En person sa att avskärmningen åkte upp vid tolvtiden, vilket de tyckte 
var för tidigt, speciellt när solen stod lågt på våren. Ingen upplevde att det fanns 
någon insyn på kontoret. 
Ingen sa sig ha problem med att fokusera synen på sina arbetsuppgifter. De hade 
inte heller några problem med att komma igång på morgonen. En sa att så länge 
solavskärmningen var fördragen på morgonen så fungerade det utmärkt. Två 
personer svarade att de blev trötta på eftermiddagen, varav en även blev trött i 
ögonen efter en arbetsdag. De andra hade inte dessa problem.  
På frågan om de hade några övriga tankar om dagsljuset och arbetsplatsen 
berättade en person att snön på hustaken runt omkring kunde bli bländande under 
vintern. En person sa att denne inte skulle vilja byta arbetsplats och att de åtgärdat 
de "barnsjukdomar" som de hade efter inflyttningen. Samma person tyckte även 
att deras våningsplan var mycket ljusare och luftigare än våningsplanen under, då 
detta våningsplan hade fönster i flera väderstreck. 
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5   Diskussion och slutsatser 
Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller en diskussion om 
huruvida de valda metoderna och formerna för genomförandet var lämpliga. Den 
andra delen innefattar diskussion och slutsatser kring resultatet kopplat till 
frågeställningarna. 

5.1  Metoddiskussion 
Då vi i studiens startskede hade lite egen kunskap inom ämnet var vi tvungna att 
lägga ner mycket tid på att läsa litteratur för att få en bra grund att bygga 
intervjufrågor och analysmall på. Det krävdes också för att vi skulle kunna dra 
slutsatser från resultaten av den insamlade informationen. Detta var positivt då det 
gav oss en bred överblick av ämnet och insikt i vilken kunskap som redan finns. 
Om vi inte hade behövt genomföra en så pass grundlig förstudie hade vi 
antagligen haft tid att genomföra fler intervjuer och analyser, vilket eventuellt hade 
gett ett säkrare resultat. Vi anser dock att de tre fallstudierna var tillräckliga för att 
kunna dra slutsatser ifrån.  
Vi upplever att kombinationen av de olika nivåerna med intervjuer av både 
arkitekter, brukare och en egen analys gav oss en bra helhetsbild. Det bidrog till att 
resultatet och slutsatserna inte färgades för mycket av någon enskild del, utan blev 
en bra sammanvägning. Upplägget med tre olika fallstudier utförda på samma sätt 
anser vi var lämpligt då endast en fallstudie hade gett oss en alltför snäv bild. Vi 
märkte vid den tredje fallstudien att vi kunde urskilja vissa tendenser i svaren, 
vilket gav oss intrycket att ytterligare fallstudier inte hade bidragit med så mycket 
ny kunskap. 
Avgränsningen vi gjorde när vi valde att bara analysera ett våningsplan med 
kontorslandskap i respektive byggnad gör att vi inte kan generalisera resultatet 
härifrån till hela byggnaden. I samtliga tre fall står kontorslandskapet för den miljö 
som är mest kännetecknande för interiören, och kan därför ändå anses 
representativ för byggnaden i stort. 
Det sena bytet av byggnad och arkitekt i det tredje fallet med Skatteverket gjorde 
att den analyserade byggnaden inte hade samma fokus på dagsljuset i 
projekteringen som de andra två fallen. Det var både positivt och negativt för vår 
studie. Vi fick i fallet med Skatteverket inte lika genomtänkta och insiktsfulla 
lösningar att studera som i de andra två fallen. Vi fick istället se hur resultatet kan 
bli då man inte löser problem med bland annat värmeinstrålning och bländning i 
ett tidigt skede.  

Inredning, möblering och färgsättning av interiören i de olika byggnaderna tänkte 
vi från början inte ta med i vår analys. Men efter ett förberedande möte och besök 
på Tyrénshuset tillsammans med AT kom vi fram till att det är en viktig del i hur 
den visuella miljön och dagsljuset upplevs. Det fick således ett eget avsnitt i vår 
analysmall.  
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Vid samtliga analyser var den elektriska allmänbelysningen i taket tänd. I princip 
alla arbetsplatser var även utrustade med en arbetsplatsarmatur, men det varierade 
huruvida dessa var tända eller ej vid analystillfällena. Då vi genomförde analyserna 
under pågående arbetsdag hade vi ingen möjlighet att släcka den elektriska 
belysning för att bättre kunna se hur dagsljuset spreds i rummet. Det hade inte 
heller varit önskvärt, då vi var intresserade av att undersöka den visuella miljön 
kopplat till dagsljuset under en vanlig arbetsdag med normala ljusförhållanden. 
Hur det elektriska ljuset på bästa sätt kan kombineras med dagsljus får istället vara 
föremål för ytterligare studier. 
Då vi lät en ansvarig i respektive byggnad välja ut personer till våra 
brukarintervjuer hade vi liten kontroll över hur länge de vi intervjuade hade 
arbetat i byggnaden. Utfallet blev att en person i Tyrénshuset bara hade arbetat i 
2,5 månader. Resterande brukare hade arbetat i minst ett år som var önskvärt, då 
de upplevt dagsljusets variationer året runt. Tydligare instruktioner från oss hade 
därför varit att föredra. 
Under analysen av den tredje och sista byggnaden insåg vi att vi glömt inkludera 
takhöjden i vår analysmall. Takhöjden påverkar hur långt dagsljuset når in i 
rummet. Det kan ändå anses ha en försumbar inverkan på vårt resultat.  

För att få en djupare förståelse för ämnet var det en förutsättning att använda 
intervjuer med mestadels öppna frågor och observationer. Fördelen var att 
metoderna resulterade i diskussioner om saker som vi i förväg inte hade förväntat 
oss skulle ha en så pass avgörande betydelse. Dessa hade troligtvis inte kommit 
fram i till exempel en enkätundersökning med slutna svarsalternativ.  

5.1.1   Validitet och reliabilitet 

Den interna validiteten, alltså den interna giltigheten och relevansen vilket betyder 
att vi i studien verkligen mätte det vi avsåg att mäta, anser vi vara varierande för 
våra två frågeställningar. När det gäller vår andra frågeställning – Hur väl uppfyller 
utvalda dagsljusmiljöer brukarens behov av en god visuell miljö? – anser vi den vara hög. 
Det beror på att vi använde oss av flera analysenheter, samt utformade vår 
analysmall och intervjuunderlag på tidigare beprövat utvärderingsmaterial. Den 
första frågeställningen – Vilken kunskap har arkitekter om dagsljusplanering och hur 
använder de sig av denna kunskap i praktiken? – har däremot låg intern validitet då det 
visat sig att kunskap i detta fall är ett för abstrakt begrepp att mäta.  
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Den externa validiteten är låg för båda frågeställningarna. Det innebär att vi inte 
kan generalisera till samtliga kontorslandskap i moderna byggnader då vi studerade 
för få objekt, samt att det finns så många parametrar som kan påverka resultatet. 
Vi anser ändå att vi kunde hitta exempel på både bra och mindre bra lösningar 
som kan appliceras på andra byggnader. Att vi lät två arkitektkontor föreslå varsin 
byggnad för oss att analysera minskar även den externa validiteten något. 
Alternativet hade varit att göra en sammanställning av byggnader inom våra 
avgränsningar från fler arkitektkontor och på andra orter i landet, för att sedan 
välja representativa objekt utifrån det. Det hade dock blivit alldeles för 
tidskrävande. Vi kan inte heller generalisera resultatet till andra arkitekter. 
Reliabiliteten, alltså hur tillförlitlig och trovärdig vår studie är, anser vi vara relativt 
hög. Detta tack vare att vi vägde olika intervjupersoners svar mot varandra. Vi var 
även noggranna med dokumentation då vi under intervjuer gjorde 
ljudupptagningar samtidigt som vi antecknade svaren. Transkribering gjordes av 
samtliga intervjuer, där de intervjuade arkitekterna fick möjlighet att läsa dessa och 
kommentera eventuella felaktigheter. Under analyserna fotograferade vi inne i 
lokalerna. Reliabilitet innebär även att om studien skulle genomföras igen på exakt 
samma sätt skulle resultatet bli detsamma. Detta kan vi inte hävda med säkerhet 
då väderförhållandena kan påverka resultatet av de visuella analyserna, samt 
eventuellt brukarnas svar. För att minska risken för skevheter i det avseendet 
antecknade vi rådande väderförhållande vid analyserna och intervjuerna med 
brukarna. Det gjorde det möjligt för oss att kunna ta det i beaktande i vår 
slutgiltiga analys av resultatet. Andra faktorer som möjligtvis kan ha påverkat 
resultatet är brukarnas tillfälliga sinnesstämning och platsen där intervjun utfördes. 
Arkitekterna kan ha glömt sina grundläggande intentioner angående byggnaderna, 
eller efter byggnadens färdigställande ändrat bilden av dessa.  
 

5.2  Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vad arkitekter tänker på när de planerar 
dagsljusmiljöer i kontorslandskap, och hur detta yttrar sig i den färdiga byggnaden 
med fokus på de visuella faktorerna, vilket undersöktes utifrån de två 
frågeställningarna som diskuteras nedan.  
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5.2.1   Vilken kunskap har arkitekter om dagsljusplanering och hur    
 använder de sig av denna kunskap i praktiken? 

När vi studerade kursplaner för arkitektutbildningen läsår 2010/2011, var det 
tydligt att ingen ordinarie kurs var inriktad direkt mot ljus, vare sig det handlade 
om dagsljus eller artificiell belysning. Däremot finns ljus med som en viktig faktor 
i flera av kurserna. Vi tolkar detta som att studenternas kunskap om ljus beror 
mycket på vilka projekt de väljer, och vilka problem som de måste lösa i samband 
med det. Det är alltså upp till studenternas eget intresse om de vill fokusera på 
dagsljus eller inte. Detta märktes även under de tre intervjuerna som vi 
genomförde, då alla tre arkitekter hade olika sätt att se på och behärska dagsljuset i 
sitt arbete. AT gav uttryck för ett gestaltningsfokus då han beskrev dagsljuset som 
en synonym med arkitektur. AK hade ett mer tekniskt förhållningssätt då han gav 
exempel på metoder och tekniker på hur man kan föra in dagsljus i olika typer av 
byggnader. AS verkade däremot lägga fokus på värmeinstrålning och hur 
byggnader förläggs i sin omgivning. 
De intervjuade arkitekterna sa alla tre att dagsljus hör till arkitektens roll att 
behärska, vilket vi håller med om. Vi ser dock att det finns stora skillnader i hur 
väl man uppfyller detta. Då arkitekter har väldigt många aspekter att ta hänsyn till i 
sitt arbete kan man heller inte begära att de ska vara experter inom alla områden. 
Vi ser att kunskaperna främst brister när man tittar på dagsljuslösningar ur ett 
brukarperspektiv. Det verkar som om större fokus läggs på byggnadens image och 
estetik, än på en god visuell arbetsmiljö. 
Med tanke på den teknik som finns med moderna fönsterglas har arkitekter större 
möjlighet att gestalta byggnader som de vill. Den naturliga följden blir större 
fönsterytor, med ökad risk för bländning. Därför ökar även kraven på kunskap om 
hur man skärmar av solen på bästa sätt utifrån bländnings- och värmeaspekten. 
Medan värmeinstrålning verkar vara ett självklart problem att lösa, ser vi brister i 
hur man löser bländningsfrågan. Vi kan samtidigt förstå dilemmat med att 
solavskärmning kan förta intrycket av den genomsiktlighet stora glasytor skapar. 
Detta kan förklara varför arkitekter använder solavskärmningar med försiktighet. 
I arkitektens arbete sker ett ständigt givande och tagande för att få ihop 
gestaltningen med alla tekniska system. Dagsljuset är bara en liten del av den 
upplevda miljön som helhet. I en arbetsmiljö har det dock stor betydelse för 
arbetstagarnas prestation och välmående. Därför är det viktigt att arkitekter 
behärskar den här biten.  
Sammanfattningsvis upplever vi att arkitekter i allmänhet har en grundläggande 
kunskap om dagsljus i arkitektur, men att det beroende på intresse skiljer sig 
mycket i hur djup denna kunskap är. Detta visar sig även i praktiken när man tittar 
på de färdiga byggnaderna. 
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5.2.2   Hur väl uppfyller utvalda dagsljusmiljöer brukarens behov av en 
 god visuell miljö? 

Tyrénshuset 
Genom att placera arbetsplatserna längs med fasaden har man skapat en besvärlig 
visuell miljö för brukarna. Den ibland ljusstarka himlen och direkta 
solinstrålningen skapar bländningsproblem. Man valde den här placeringen med 
de goda intentionerna att få in ljus i rummets mitt med hjälp av ljusgårdar. 
Ljusgårdarna må skapa en varierande ljusmiljö men är en av de bidragande 
faktorerna till varför arbetsplatserna hamnat så långt ut mot fasaden. 
Placeringen av arbetsplatser, övrigt möblemang och höga skärmar hindrar även 
dagsljuset från att sprida sig i rummet. Det resulterar i att den inre delen av 
byggnaden upplevs som dunkel trots den stora tillgången på fönster i alla 
väderstreck. Detta skulle man med relativt enkla medel kunna förbättra. 
Färgvalen och möbleringen absorberar mycket av ljuset och skapar ett rörigt 
inryck. Arbetstagarna upplever nog inte den oreda man ser som utomstående, då 
varje arbetsplats är väl avskärmad från det stora rummet genom de höga 
skärmarna. Man skulle kunna beskriva det som små rum i rummet. Vi håller med 
AT om att de ursprungliga idéerna med en vit och svart färgskala och låg 
inredning skulle ha skapat ett renare, ljusare och mer harmoniskt intryck. AT har 
för övrig insett problemen med lokalen och velat åtgärda dessa, men det är inte 
längre hans beslut utan upp till kunden.  
Utformningen av fönstren känns bra i sammanhanget då man har tagit hänsyn till 
omkringliggande bebyggelse med valet av hål i mur. Att glaset inte skapar 
färgförvrängningar är positivt för kontakten med omvärlden. Glasfasaden i väst 
känns befogad med tanke på utsikten och det var därför ett smart val att placera 
kök och fikabordet här. Däremot hindrar återigen möbleringen och de höga 
skärmarna möjligheten till utblick för de arbetstagare som inte sitter direkt intill 
fasaden.  
Med tanke på placeringen av arbetsplatserna är det anmärkningsvärt att man inte 
planerade in solavskärmningar från start. När man väl kom fram till att det 
behövdes valde man att endast placera en yttre variant på två av de översta 
våningarna. Detta sägs ha varit av ”arkitektoniska skäl”. Dessa var dock inte 
tillräckliga ur bländningssynpunkt. På eget initiativ lät därför Tyréns montera en 
kompletterande inre rullgardin. Denna var något genomsiktlig vilket var positivt 
för utsikten, men klarade tyvärr inte heller direkt solstrålning på egen hand. 
Framförallt märktes detta i söderläge.  
Vi bedömer att Tyrénshuset är en relativt god visuell miljö, men att de tillagda 
solavskärmningarna är en förutsättning för detta. Vi ser förbättringspotential när 
det gäller inredning och möblering för att åstadkomma en bättre 
dagsljusfördelning i rummet som gynnar alla arbetstagare. 
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Kv. Katsan 

Grundtanken med möbleringen var att ha gemensamma ytor längs med fasaden 
och arbetsplatserna i grupper om sex eller fyra längre in. Detta mönster har tyvärr 
förändrats med tiden då man på grund av platsbrist har varit tvungna att placera 
arbetsplatser längs med fasaden. Att sitta intill fasaden innebär att man är utsatt 
för den ljusstarka himlen i större utsträckning än de som sitter längre in i rummet. 
Det kan leda till att man vill skärma av och på så vis även hindrar ljuset och 
möjligheten till utblick för de längre in. Brukarna på Kv. Katsan verkar däremot 
inte uppleva det problemet i någon större utsträckning.  
Den yttre solavskärmningen var i form av en centralstyrd screenduk. Dess svarta 
färg ger god möjlighet till utblick samtidigt som den mildrar starkt dagsljus. 
Brukarna nämnde att det hade varit fördelaktigt om man vid önskemål kunde styra 
den manuellt, vilket även vi anser vara befogat. Dagsljuset som filtreras genom 
screenduken får en aningen gråare ljusfärg när det kommer in i rummet, men det 
är något man kan stå ut med i kortare perioder.  
Den yttre solavskärmningen kompletteras med de inre panelgardinerna. Vi tycker 
att de är väldigt bra i sammanhanget, då de finns i två transparenser beroende på 
hur mycket sol man vill skärma av. De är dessutom enkla att flytta dit de behövs. 
Eftersom de är relativt smala i förhållande till den långa fasaden hindrar de inte 
heller utblicken. Det enda negativa i sammanhanget är att det finns för få gardiner 
för att hjälpa alla en solig förmiddag. Men inte heller på den aspekten fick vi några 
klagomål från brukarna då de helt enkelt verkade föredra estetiken före 
ergonomin. Detta kan bero på att gardinerna har en förmåga att skapa en rumslig 
känsla till den i övrigt transparenta glasbyggnaden.  
Det största dagsljusinsläppet kommer från ena långsidan i öst vilket innebär direkt 
solinstrålning endast på morgonen. Det är troligtvis en av anledningarna varför 
solskyddslösningen fungerar så bra, då till exempel söderfasaden har ett större 
behov av att skärma av solljuset.  
Fönsterutformningen med glasfasad är delvis vald på grund av utsikten, vilket är 
förståeligt. Glaset är aningen gråtonat vilket påverkar de upplevda färgerna av den 
yttre världen, men det är ingenting som stör. Invändigt kändes färgerna däremot 
klara och naturliga. 
Då man endast placerat låg inredning längs med fasaden skymmer man inte 
utsikten. Placeringen av arbetsplatserna i vinkel mot fasaden bidrar också till att 
alla kan se ut, och samtidigt ta del av dagsljuset. Inredningen går i vitt, grått, svart, 
ek och enstaka färgglada detaljer, vilket lyfter miljön. Allt detta skapar en 
stimulerande och harmonisk miljö som är lätt att överblicka. De svarta möblerna 
ger även en god kontrastverkan i rummet som annars skulle verka monotont på 
grund av den stora andelen dagsljus som ger ett jämnt ljus i rummet. 
Vi tycker att Kv. Katsan är ett bra exempel på en god visuell miljö. Vi ser däremot 
förbättringspotential när det gäller arbetsplatserna längs med fasaden. 
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Skatteverket 
Med anledning av den verksamhet som bedrivs, med skatteupplysning via telefon, 
antar vi att man har velat ha ett större avstånd mellan arbetsplatserna än hos de 
andra studerade byggnaderna. Många av arbetsplatserna är placerade längs med 
fasaden vilket skapar risk för bländning från både öst, väst och söder. Med tanke 
på att de flesta har sin huvudsynriktning mot söder har man varit tvungna att 
skärma av hela den väggen. Detta har man löst med opaka lameller, som hålls 
stängda största delen av dagen. Söderfasaden upplevs därför som en vägg som 
stänger ute allt ljus. Om man vill släppa in lite ljus genom att vinkla upp lamellerna 
hade det istället resulterat i skarpa skuggor och hårda kontraster. 
I väst är den motsatta fasaden vit, vilken blir väldigt ljusstark så fort solen lyser på 
den, och bländar de som sitter i den riktningen. Det har man försökt att skärma av 
med vita plisségardiner. Tyvärr fungerar inte detta på grund av att de är för tunna 
och blir ljusstarka i sig själva. Dessa är på väg att bytas ut då brukarna har insett 
problemet. 
Det är anmärkningsvärt att man har varit tvungen att lägga till både nya glas och 
solavskärmningar efter att byggnaden tagits i bruk. Med tankte på byggnadens läge 
borde man med bättre planering kunnat förutse vissa av de uppkomna problemen. 
Det innebär att de olika solavskärmningarna har satts upp i omgångar och därför 
inte samverkar med varandra eller fungerar tillfredsställande på egen hand. 
Det är trevligt och bra ur orienteringssynpunkt att man kan se ut i flera 
väderstreck. Positivt är även att man kan se vatten, växtlighet och himmel. 
Färgerna invändigt och utvändigt upplevs dessutom naturliga.  
Då man valt låga möbler hindras inte utblicken och alla i rummet kan se fönstren. 
Då färgerna på inredningen är ganska ljusa upplevs rummet kontrastlöst. Starkare 
kulörer tror vi hade bidragit till en mer stimulerande arbetsmiljö.   
Vi anser att Skatteverket är en dålig visuell miljö då de har stora problem med 
bländning. Solavskärmningarna som finns för att lösa detta är inte heller lämpliga 
då lamellerna hindrar utblicken och gör rummet instängt, samtidigt som de vita 
plisségardinerna är för tunna och blir ljusstarka i sig själva.  
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5.3  Slutsatser 
Efter genomförd studie kom vi fram till att det är väldigt svårt att uttala sig om 
vad arkitekter kan om dagsljus, då det finns stora individuella skillnader. Vi fann 
att de största bristerna ligger i hur man hanterar den synergonomiska miljön för 
brukarna. Då man inte kan begära att arkitekter ska kunna allt, är tekniska 
konsulter ofta delaktiga i val av glas och solavskärmningar. Logiskt vore därför om 
arkitekter även tog hjälp av ljusdesigners i de fall de inte känner sig helt säkra på 
hur de ska hantera de visuella ljusförhållandena. En ljusdesigner skulle kunna bidra 
med analys av ny eller befintlig miljö, för att få ljuset att samverka med 
byggnadens avsedda gestaltning, och samtidigt skapa en bra miljö för brukarna. 
Samarbetet skulle även bidra till att skapa bättre harmoni mellan el- och dagsljus. 
För att samarbetet ska fungera behöver dock ljusdesigners öka sin kunskap om 
dagsljusets förutsättningar och byggnaders konstruktion som helhet.  
I de studerade byggnaderna såg vi exempel på både goda och dåliga visuella 
miljöer. Tyrénshuset och Kv. Katsan var båda föreslagna från Tengbom och 
White arkitekter som exempel på byggnader där arkitekten medvetet arbetat med 
dagsljusfrågorna. Vi upplever att samma medvetenhet om dagsjusproblematiken 
inte fanns i fallet med Skatteverket. Kanske kan det bero på att den ursprungliga 
idéskissen till byggnaden inte kom från Arkitekthuset i Jönköping, utan från ett 
annat arkitektkontor. Dock misstänker vi att fallet med Skatteverket är mer 
representativt för hur de flesta nybyggnationer fungerar i Sverige. 
Lärdomar vi drar från studien är att man i ett tidigt skede bör planera in lämplig 
solavskärmning. Dessa bör vara en kombination av en yttre avskärmning för 
minskad värmeinstrålning och en inre variant som brukarna själva kan reglera för 
att undvika bländning. Samtidigt bör möjligheten till utblick behållas i så stor 
utsträckning som möjligt. Det överrensstämmer även med de undersökningar som 
gjorts där utsikten sägs vara den mest uppskattade aspekten när det gäller fönster. 
Vi fann att det är svårt att studera dagsljuset utan att ta hänsyn till en rad andra 
faktorer som påverkar miljön, och det är därför inte heller att rekommendera. 
Exempel på starkt sammankopplade aspekter är ventilation, inredning och 
elektriskt ljus. Möblering och höjden på skärmar runt skrivbord visade sig ha 
avgörande betydelse för hur väl dagsljuset kan spridas i rummet. I ett 
kontorslandskap vill man skapa en bra arbetsmiljö för många människor samtidigt. 
Genom att undvika att placera arbetsplatser längs fasaden minskar behovet av att 
skärma av ljusstarka fönster, och därför tillåts alla ta del av utsikten och dagsljuset. 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning beskrivs vilka 
dagsljusaspekter man bör planera efter. När vi analyserade byggnaderna i studien 
såg vi att alla tre uppfyller föreskrifterna på pappret, men att det inte behöver 
säkerställa en god visuell miljö. Därför ser vi tydligt vikten av att planera för det 
brukaren i slutändan ser och upplever. Vi tyckte oss även se att man prioriterar de 
byggnadstekniska aspekterna framför de visuella värdena. Då det är bevisat att 
dagsljus främjar välbefinnande och hälsa borde det vara motiverat att lägga mer 
omtanke på hur man behandlar detta.  
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I kontorslandskap, lika väl som i andra arbetslokaler, krävs åtgärder för att skapa 
goda ergonomiska förhållanden. Vi anser därför att våra slutsatser även kan 
appliceras på andra typer av dagsljusmiljöer. 

5.3.1   Vidare forskning 

Efter vår studie insåg vi att det finns bristande kunskap och dåligt med 
information om solavskärmningars olika funktioner och hur dessa kan kombineras 
på bästa sätt i olika väderstreck. Forskning inom det området är därför önskvärt. 
Fokus i denna forskning bör ligga på hur man löser solavskärmningen samtidigt 
som brukarens önskemål om utsikt och goda synförhållanden tillgodoses.  
Då en av våra slutsatser är att höjd och placering av möbler spelar stor roll för hur 
ljuset fördelar sig i rummet vore det ytterligare en intressant aspekt att fördjupa sig 
i. Syftet med den forskningen borde då vara att hitta system för inredning av 
kontorslandskap som tillåter dagsljuset att spridas till alla brukare av rummet.  
Elljuset fungerar som ett komplement till dagsljuset och skall därför anpassas efter 
det för att skapa en god visuell miljö för brukarna. Ny teknik som bidrar till att 
dagsljuset och elljuset i en byggnad fungerar i större harmoni med varandra är 
därför något som vi vill se mer av i framtiden.   
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8.1  Bilaga 1 – Intervjufrågor Arkitekter 
 
Frågorna nedan syftar till att utgöra grunden för intervjuer med arkitekter om 
dagsljusplanering generellt sett, och specifikt om byggnaden som skall analyseras i 
samband med detta. En intervju bör pågå under högst 2 timmar. Anteckningar och 
ljudupptagning sker under intervjun.  
Den fetmarkerade texten är rubriker för olika typer av frågor. Den kursiverade texten 
är tänkt som en hjälp för oss under intervjun och kan utgöra grund för mer riktade 
följdfrågor vid behov. 
 
Personuppgifter 

- Namn  
- Ålder 
- Företag 
- Verksam inom företaget (antal år) 
- Befattning på företaget 
- Tidigare anställningar inom branchen 

 
 
Utbildning 

- Universitet/Högskola 
- Examenstitel 
- Examen år 

 
 
Kunskap   
 
Vad fick du för kunskap om dagsljus/dagsljusplanering under utbildningen? 
 
Från vilka andra ”källor” hämtar du kunskap om dagsljus/dagsljusplanering? 
(tidigare arbetsplatser, av erfarenhet, seminarium, litteratur etc.) 
(branschkontakter, seminarium, litteratur etc.) 
 
Hur har du fått användning av denna kunskap i ditt yrke? 
 
 
Allmänna tankar kring dagsljusplanering 
 
Hur ser arbetsprocessen ut rörande dagsljusaspekter i projekt på ert företag? 
(både nybyggnad och ombyggnad, används beräkningsverktyg, modeller etc.) 
 
Tas dagsljus upp i programhandlingar? 
- även de visuella delarna? 
 
Tänker man på något speciellt vid dagsljusplanering av kontorslokaler? 
 
Hur går ni tillväga vid val av tekniska lösningar av glas, fönster och solavskärmning? 
 
Hur stort inflytande har ni över färg och inredning?  
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(möbler, gardiner, avskärmningar, skrivbord, hyllor) 
 
Hur upplever du att moderna dagsljusanläggningar fungerar i dagsläget? Varför? 
 
Har ni för vana att följa upp och utvärdera genomförda projekt? Hur? 
(frågar man brukarna?) 
 
 
Den specifika byggnaden  
 
Mellan vilka år skedde projekteringen av byggnaden? 
(start och slut) 
 
Under vilka år uppfördes byggnaden? 
(start och slut) 
 
Vad var det för typ av entrepenadform? 
 
Visste ni vem brukaren av byggnaden skulle vara från start? 
(typ av verksamhet) 
 
Vad hade beställaren för önskemål på byggnaden och projektet i startskedet? 
 
Vad var grundtanken från från dig/er i startskedet? 
 
Hur såg arbetsprocessen och projekteringen av dagljuset ut? 
 
Fanns det programkrav eller andra styrande dokument som påverkade 
dagsljusplaneringen?  
 
Hur stor var arbetsgruppen? Vilka andra parter ingick? 
(antal arkitekter, ingick ex. ljusdesigner) 
 
Var inredningsarkitekter delaktiga - om ja, i så fall vilka? 
 
Är färger på väggar, golv och tak, samt möbler ditt/ert val, eller hyresgästens egna? 
 
Vem var den drivande parten i projektet? 
(te.x. beställaren, arkitekten) 
 
Tillkom solskydd/bländskydd efter att bygganden togs i bruk? 
 
Hur ser du på byggnaden i efterhand? Upplevde du att ni uppnådde den ursprungliga 
visionen? (skedde några kompromisser) 
 
Vilken respons har ni fått i efterhand, främst ifrån hyresgästerna men även andra? 
 
Har ni idag tankar om utveckling och förändring av byggnaden? 
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Teknisk information om dagsljusanläggningen i den specifika byggnaden 
 
Tillverkare och typ/modell av: 

- fönster 
- glas 
- avskärmningar 

 
Hur styrs avskärmningen? 
 
 
Utveckling 
 
Hur ser du på framtiden – främst vad gäller dagsljusplanering men även hur kontor 
kommer att se ut? 
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8.2  Bilaga 2 – Intervjufrågor Brukare 
 
Kortare intervjuer på max 15-20 min genomförs med 3 personer per analyserad 
byggnad. Dessa ska ha olika placeringar av arbetsplatsen i förhållande till fönster i 
lokalen. Anteckningar och ljudupptagning sker vid intervjuerna. 
Den fetmarkerade texten är rubriker för olika typer av frågor. Den kursiverade texten 
är tänkt som en hjälp för oss under intervjun och kan utgöra grund för mer riktade 
följdfrågor vid behov. 
 
Berätta innan intervjun startar om syftet med vår undersökning och hur uppgifterna 
kommer behandlas. Namn är endast för vår egen del i behandling av materialet och 
kommer inte att nämnas i rapporten. Fråga om det är ok att vi spelar in intervjun.  
 
Personuppgifter 
 
Företag  
 
Namn 
 
Befattning  
 
Ålder 
 
Kön 
 
Hur länge har du jobbat här? 
(har personen upplevt väderförändringarna året runt) 
 
 
Vad använder du för verktyg när du utför dina arbetsuppgifter?  
(datorskärm/skrivbord/pappersarbete) 
 
 
Ungefär hur många timmar om dagen spenderar du vid din arbetsplats/skrivbord? 
 
 
 
Arbetsplatsen 
 
Har du själv påverkat din arbetsplats placering eller utformning? 
(arbetsplatsens utformning, avskärmning, växter mm) 
 
 
Hur/var skulle du vilja ha din arbetsplats om du fick välja (i förhållande till fönster)? 
 
 
Hur trivs du med din arbetsplats? (ej social miljö) 
(Trivsel/välmående/stimulans) 
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Vad tycker du om dagsljuset på din arbetsplats? 
(både generellt och vid skrivbordet) 
 
 
 
Fönster och avskärmningar 
 
Upplever du några problem med fönstren? 
(Bländande eller jobbigt ljusa? Om ja, när (årstid, klockslag) – med eller utan 
avskärmning?) 
 
 
Vad tycker du om solavskärmningen? 
(både yttre och inre) 
 
 
Har du möjlighet att styra solavskärmningen själv? 
 
 
Hur upplever du insynen? 
 
 
 
Fysiologiska och psykologiska aspekter 
 
Upplever du svårigheter att fokusera synen på din arbetsuppgift? 
 
 
Hur upplever du att det är att komma igång med arbetet på morgonen när du kommit 
till jobbet?  
(ej morgontrötthet, pigghet/vakenhet) 
 
 
Brukar du bli trött på eftermiddagen? 
 
 
Brukar du bli trött i ögonen efter en arbetsdag? 
 
 
Övrigt 
 
Något du vill tillägga om din arbetsplats och dagsljus? 
 
 
För oss att svara på: 
  
Väderförhållande 
 
Var sitter personen i förhållande till fönster? 
 (riktning och avstånd från fönster) 
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8.3  Bilaga 3 – Analysmall Byggnad 
 
Namn och adress på byggnad: 
Arkitektkontor: 
Byggnadsår: 
Analyserad lokal: 

‐ Yta i kvm:  
‐ Djup i m: 
‐ Bredd i m: 
‐ Glasyta i förhållande till rumsyta i %: 

 
 Svar Kommentar 
Allmänt   
Datum, Tidpunkt   
Väderförhållanden   
Väderstreck mot fasad/fönster 
(kompass) 

  

Placering av arbetsplatser 
(ritning med pilar för 
synriktningar, foto) 

  

   
Utblick   
Vad kan ses genom fönster 
Ex. Himmel, människor, bilar, 
växtlighet, vatten (foto) 

  

Bröstningshöjd fönster 
(mått i cm) 

  

Finns hinder för utblick,  
ex fönsteravdelningar 

  

   
Synergonomi Tydlig/Märkbar/Obefintligt  
Upplevd direkt bländning   
Upplevd synnedsättande 
bländning 

  

Förekomst av störande blänk 
och reflexer 

  

Högluminanta ytor utanför det 
normala synfältet 

  

Förekomst av direkt 
solinstrålning 

  

Kontraster i ljushet inne i 
lokalen 
(ej möbler/färger) 

  

 Störande/Märkbar/Behaglig  
Yttre avskärmningars 
kontrastverkan 

  

Inre avskärmningars 
kontrastverkan 

  

Tillbehör för analys: 
Kamera 
Måttband/Avståndsmätare 
Kompass 
Ritningar 
Penna
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Kritiska synriktningar 
(markeras på ritning) 

  

   
Fönster och glas   
Fönsterkarm - färg, både 
avdelningar, fönsternischer 
mm 

  

Fönsterdjup 
(mått i cm) 

  

Avdelningar i fönsterväggen 
(foto)(utseende och ev. mått i 
cm) 

  

Möjlighet att öppna fönster 
(vilka och hur) 

  

Upplevd färg på 
fönster/glasbeläggning 

  

Upplevd färgförvrängning av 
yttre miljö 

  

Upplevd färgförvrängning av 
inre miljö/infallande ljus 

  

   
Avskärmningar   
Typ av yttre avskärmningar 
(modell, utseende) 

  

Yttre avskärmning – färg 
(material) 

  

Yttre avskärmning – 
möjlighet att styra/anpassa 

  

Yttre avskärmning – bedömd 
funktionalitet  i form av 
styrning och relevans 

  

   
Typ av inre avskärmningar 
(modell, utseende) 

  

Inre avskärmning – material   
Inre avskärmning – färg   
Inre avskärmning – möjlighet 
att styra/anpassa 

  

Inre avskärmning – bedömd 
användarvänlighet  i form av 
styrning och relevans 

  

   
2. Typ av inre avskärmningar 
(modell, utseende) 

  

2. Inre avskärmning – 
material 

  

2. Inre avskärmning – färg   
2. Inre avskärmning – 
möjlighet att styra/anpassa 
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2. Inre avskärmning – 
bedömd användarvänlighet  i 
form av styrning och relevans 

  

   
Insyn   
Upplevd synbarhet utsatthet   
Vilka kan se in, 
privatpersoner/företag 
(uppskattat efter observation 
utifrån och inifrån) 

  

Hur mycket syns   
   
Inre ytor Ljushet 1-5, 

där 1=vitt och 5=svart 
 

Färg/ljushet/material på 
väggar 

  

Färg/ljushet/material på golv   
Färg/ljushet/material på tak   
   
Trivsel Ljushet/vakenhet 1-5, där 

1=vitt/alert och 
5=svart/sömnigt 
Stimulans: tydlig-märkbar-
obefintlig 

 

Upplevd atmosfär i lokalen 
(beskrivande ord) 

  

Upplevd ljushet i lokalen   
Upplevd vakenhet i lokalen   
Upplevd stimulans/variation i 
lokalen (helhet med ljus + 
färger/möbler) 

  

   
Samverkan med elljus   
Utnyttjas dagsljuset när det 
finns/ är elljuset tänt konstant 

  

Samverkar elljuset med 
dagsljuset (nivåer, 
konstantljus, ljusfärg) 

  

   
Inredning   
Skrivbordets färg/material 
mm 

  

Skärmars färg/material mm   
Möblers färg/material mm   
Höjd på inredning   
   
 


