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Abstract 
The background to this report is based on how architectural art through times 
been treating daylight with greatest precision to take advantage of its good quality, 
and how the technical revolution with artificial lighting affects our way of working 
with daylighting today. 

The purpose of the study is to contribute to the knowledge how the daylight 
opening affects the perception of a room. The aim is to clarify how proportions 
and placement affects how the incident light occurs in the room and how that 
affects on how the room is perceived. The study is meant to be used by lighting 
planners, and in terms of pleasantness, be able to create the best possible daylight 
environment.    
The following questions were formulated: 

• How do the positions of daylight openings affect the perception of a 
room? 

• How do the proportions of daylight openings affect the perception of a 
room? 

• How much light enters the room as a result of proportions and placements 
of daylight openings? 

 
The investigation began with a pre-experiment where window configurationswere 
observed in a scale model and then tested in a full-scale experiment. During the 
experiment surveys were made in a sample group of twenty people who had to 
answer questions about spatial experience, followed by lighting calculations that 
were made in all four experimental settings.  

 
The result shows that large daylight openings provide a high level of light but 
contribute to low spatiality, deterioration of contrasts and increased risk of glare. 
Smaller, low-set horizontal daylight openings tend to give the same levels of light 
but create a better sense of space and reduce glare. 
 
With high positioned horizontal daylight openings the result shows a deterioration 
of spatial experience and the room is perceived closed and stuffy.  
 
A vertical daylight opening is shown to make the room feel small and high, and 
the level of light is low, the contrast ratio and the completeness experienced 
worsening. 
 
The result shows that the window surface area affects the experience but is not 
essential how the daylight openings affect the perception of the room, it looks like 
the matter of placement have greatest impact on the room experience. It also 
shows that the darker rooms have higher spatiality than the lighter ones. The 
study shows that the test group liked the room with low-set horizontal daylight 
openings better. 
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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna rapport ligger i hur arkitekturkonsten genom tiden 
behandlat dagsljuset med största precision för att på bästa sätt ta tillvara på dess 
kvalitéer, och hur den tekniska revolutionen med artificiell belysning idag påverkat 
vårt sätt att behandla dagsljus.  

Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur dagsljusinsläppet påverkar 
upplevelsen av ett rum. Målet är att klargöra hur dagsljusinsläppets proportioner 
och placering påverkar hur det infallande ljuset uppträder i rummet och hur det 
inverkar på hur rummet upplevs. Studien är tänkt att kunna användas av planerare 
för att i trivsamhetssyfte skapa ett så bra dagsljusinsläpp som möjligt. Följande 
frågeställningar formulerades:  

• Hur påverkar placeringen av dagsljusinsläppen upplevelsen av ett rum?  
• Hur påverkar proportionerna av dagsljusinsläppen upplevelsen av ett rum?  
• Hur mycket ljus kommer in i rummet med hänsyn till proportioner och 

placering av dagsljusinsläppen? 

Undersökningen inleddes med ett förexperiment där fönsterutformningar 
observerades i en modell för att sedan testas i ett fullskaleexperiment. Under 
experimentet gjordes enkätundersökningar på en urvalsgrupp om 20 personer som 
fick svara på frågor om rumsupplevelse, och därefter gjordes ljusmätningar i 
samtliga fyra experimentrum.   
 
Resultatet visar att stora dagsljusinsläpp ger en hög ljusnivå men bidrar till låg 
rumslighet, försämrade kontrastförhållanden och ökad risk för bländning. Mindre, 
lågt placerade horisontella dagsljusinsläpp ger i princip samma ljusnivå men skapar 
en bättre rumslighet och minskar risken för bländning.  
 
Med högt placerade horisontella dagsljusinsläpp visar resultatet en försämring av 
rumsupplevelsen då rummet upplevs slutet och instängt.  
 

Det har visat sig att fönsterytans area påverkar, men inte varit avgörande för hur 
dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av rummet, det ser ut som att placeringen 
istället haft mycket större påverkan på rumsupplevelsen. Det visar också att de 
mörkare rummen har högre rumslighet än de ljusare. Studien visar att 
testpersonerna trivdes bäst i rummet med lågt horisontellt placerade 
dagsljusinsläpp.        

 

 

Nyckelord 

dagsljus, fönsterplacering, dagsljusinsläpp, rum  

 



Sammanfattning 

4 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ...................................................................................... 6 
1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 6 
1.2 SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 7 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 7 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 8	  

2 Teoretisk bakgrund .................................................................... 9 
2.1 DAGSLJUSINSLÄPP GENOM HISTORIEN ........................................................................................ 9 
2.2 DAGSLJUSINSLÄPP OCH RUM .................................................................................................... 11 

2.2.1 Fönstrets påverkan på rummet ........................................................................................ 12 
2.3 FÖNSTRETS STORLEK ................................................................................................................ 13 
2.4 FÖNSTRETS UTFORMNING ......................................................................................................... 14 

3 Metod och genomförande ....................................................... 16 
3.1 FÖREXPERIMENT ...................................................................................................................... 16 
3.2 EXPERIMENT MED FÖRSÖKSPERSONER ..................................................................................... 22 

3.2.1 Urvalsgrupp ..................................................................................................................... 32 
3.2.2 Sammanställning av försökspersonernas svar ................................................................. 32 

3.3 LJUSMÄTNING ........................................................................................................................... 33 

4 Resultat ..................................................................................... 34 
4.1 RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING ........................................................................................... 34 

4.1.1 Resultat – Upplevelsen av hur ljust respektive mörkt rummet var .................................. 36 
4.1.2 Resultat – Upplevelsen av hur behagligt respektive bländande ljuset i rummet var ....... 38 
4.1.3 Resultat – Upplevelsen av hur kontrastrikt respektive kontrastlöst rummets ljus var ..... 40 
4.1.4 Resultat -Hur testpersonerna upplevde rummets proportioner ....................................... 42 
Rum 1, 43 % fönsteryta .................................................................................................................. 42 
Rum 2, 20 % fönsteryta horisontellt nedre del .............................................................................. 42 
Rum 3, 21 % fönsteryta två vertikala ............................................................................................ 43 
Rum 4, 23 % fönsteryta horisontellt övre del ................................................................................ 43 

4.2 RESULTAT LJUSMÄTNINGAR ..................................................................................................... 44 
4.2.1 Resultat ljusmätning Rum 1, 43 % fönsteryta .................................................................. 44 
4.2.2 Resultat ljusmätning Rum 2, 20 % fönsteryta horisontellt nedre del ............................... 45 
4.2.3 Resultat ljusmätning Rum 3, 21 % fönsteryta två vertikala ............................................. 46 
4.2.4 Resultat ljusmätning Rum 4, 23 % fönsteryta horisontellt övre del ................................. 47 

4.3 RESULTATANALYS .................................................................................................................... 48 

5 Diskussion och slutsatser ......................................................... 49 
5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 49 

5.1.1 Hur placeringen av dagsljusinsläppen påverkar upplevelsen av ett rum ........................ 49 
5.1.2 Hur proportionerna av dagsljusinsläppen påverkar upplevelsen av ett rum .................. 50 
5.1.3 Hur mycket ljus som kommer in i rummet med hänsyn till proportioner och placering av 
dagsljusinsläppen .......................................................................................................................... 51 

5.2 METODDISKUSSION .................................................................................................................. 52 
5.2.1 Förexperiment .................................................................................................................. 52 
5.2.2 Experiment och enkätundersökning ................................................................................. 53 
5.2.3 Ljusmätning ...................................................................................................................... 54 
5.2.4 Uppfyllelse av syfte och mål ............................................................................................. 54 

5.3 SLUTSATSER ............................................................................................................................. 55 
5.4 FORTSATT FORSKNING INOM ÄMNET ........................................................................................ 55 

6 Referenser ................................................................................. 56 



Sammanfattning 

5 

7 Bilagor ....................................................................................... 58 
7.1 BILAGA 1- OBSERVATIONSMALL FÖREXPERIMENT ................................................................... 59 
7.2 BILAGA 2 – RESULTAT OBSERVATIONSMALL FÖREXPERIMENT ................................................ 60 
7.3 BILAGA 3 - ENKÄTUNDERSÖKNING .......................................................................................... 61 
7.4 BILAGA 4 – INSTRUKTIONSBLAD UNDERSÖKNING .................................................................... 68 
7.5 BILAGA 5 – QR-KOD ENKÄT ..................................................................................................... 69 
7.6 BILAGA 6 – SMB BERÄKNINGSMALL ....................................................................................... 70 
7.7 BILAGA 7 - RESULTAT TESTPERSONERNAS UPPLEVELSE AV RUMMENS PROPORTIONER ........... 71 



Inledning 

6 

1 Inledning 
Man har sedan urminnes tider planerat och byggt efter dagsljuset. Men 
dagsljusplanering där man utnyttjar solens rörelse över dagen och året är 
komplext. För att kunna ta till vara på dagsljuset måste vi vara noggranna i vår 
planering. 

Examensarbetet är på kandidatnivå och är en del av 
Kandidatpåbyggnadsprogrammet Teknikens tillämpning med inriktning ljusdesign 
vid Tekniska Högskolan i Jönköping.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Dagsljuset har alltid utgjort den huvudsakliga delen av vår belysning. Man har 
sedan arkitekturkonstens begynnelse använt dagsljusinsläpp för att belysa olika 
miljöer långt innan det artificiella ljuset. En väl utförd dagsljusplanering var ett sätt 
att utvinna ljusets goda kvalitet och funktion. Detta kan man se då man besöker 
äldre kyrkor och katedraler där dagsljuset är väl planerat och ljusets infallsvinklar 
är väl genomtänkta. Då dagsljuset har en exemplarisk ljuskvalitet och 
färgåtergivning ledde detta till att man inte sällan fick en vacker belysning som 
framhävde olika objekts naturliga färger och texturer. 
 
Under en tid av teknisk revolution har detta sätt att hantera dagsljus till viss del 
fallit i glömska. Ekonomiska förutsättningar och nya tekniska lösningar har lett till 
att det artificiella ljuset tagit över som vår huvudsakliga ljustillgång. Sedan man på 
1800- talet började använda artificiella ljuskällor har utvecklingen inom detta 
område gått mycket fort fram (Starby, 2003).  
 
I dagens läge kan vi se en uppsjö av moderna och högeffektiva armaturer och 
ljuskällor som ger oss möjligheten att belysa och skapa i princip vad som helst. 
LED-tekniken utvecklas i hög takt och är konstant uppdaterad. Det som nu 
händer är att vi befinner oss mitt i en stor miljöförändring där kraven på våra 
ljuskällor och armaturer blir allt högre. De miljöåtgärder och energibesparingar 
som vi tvingas till att göra får oss att börja tänka om även vad det gäller dagsljus, 
och denna ljuskälla börjar återigen spela en större roll i belysningssammanhang 
(Bülow-Hübe & Lundgren, 2005).  
 
Hur dagsljuset faller in i byggnaden beror på flera faktorer såsom fönstrets 
utformning och placering samt vad som finns utanför fönstret. I vilket väderstreck 
fönstret är placerat har också en stor betydelse för det infallande dagsljuset 
(Starby, 2003). Moderna byggnader uppförs ofta med hela glasfasader, som i sig 
kan ses som mycket avancerade tekniska konstruktioner, där värmen från solen 
absorberas och värmer upp byggnaden. Problem uppstår då det infallande 
dagsljuset bli för starkt vilket kan innebära både att det bländar och ger för höga 
temperaturer för ett trivsamt inomhusklimat, vilket resulterar i att man istället 
skärmar av dagsljuset. Detta leder i sin tur till att vi inte kan ta tillvara på dagsljuset 
och grundtanken med glasfasaden går förlorad (Bülow-Hübe & Lundgren, 2005).  
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Större fönster ökar energiförbrukningen både genom avkylning och uppvärmning 
och ger problem med för stark sol och bländning. Men det är också bevisat att vi 
trivs i byggnader med rikligt dagsljusinsläpp (Keighley, 1973). 

 
 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur dagsljusinsläppet påverkar 
upplevelsen av ett rum.  
 
Målet är att klargöra hur dagsljusinsläppets proportioner och placering påverkar 
hur det infallande ljuset uppträder i rummet och hur det inverkar på hur rummet 
upplevs. Studien är tänkt att kunna användas av planerare för att i trivsamhetssyfte 
skapa ett så bra dagsljusinsläpp som möjligt.  
 
Frågeställning:  

• Hur påverkar placeringen av dagsljusinsläppen upplevelsen av ett rum?  
• Hur påverkar proportionerna av dagsljusinsläppen upplevelsen av ett rum?  
• Hur mycket ljus kommer in i rummet med hänsyn till proportioner och 

placering av dagsljusinsläppen? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
I studien tas inte hänsyn till; 

• Solavskärmning  

• Fönsterglastyp 

• Värme- och kylproblem som uppkommer i samband med storlek och 
placering av dagsljusinsläpp 

• Olika väderstreck 

• Artificiellt ljus 
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1.4 Disposition 
Rapporten inleds med Teoretisk bakgrund där de fakta som är relevant för studien 
presenteras. Efter det följer Metod och genomförande där de metoder som används i 
studien redovisas och tillämpning av dessa beskrivs. Här redovisas även resultaten 
från det förexperiment som gjorts.  

I Resultat och analys redovisas resultatet från studiens experiment, 
enkätundersökning och ljusmätning. Resultatet presenteras uppdelat utifrån 
experimentet och enkätens olika delar. Här redovisas även analys av studiens 
resultat.  

I Diskussion och slutsatser diskuteras studiens resultat och metoder. Här presenteras 
våra slutsatser av den genomförda studien samt de rekommendationer och förslag 
på vidare studier som vi ger.  

Efter det redovisas de Referenser som använts i rapporten.  

Avslutningsvis följer de Bilagor som tillhör rapporten.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden presenterar de fakta som är relevanta för studien. Den 
litteratur som använts ämnar ge läsaren en bakgrund till den studie som gjorts.  

 

2.1 Dagsljusinsläpp genom historien  
Fönstret är ett av de viktigaste arkitektoniska elementen och dess historia har 
därför en nära koppling till arkitekturhistorien. Människan har arbetat med att föra 
in dagsljus i byggnader sedan arkitekturkonstens begynnelse. Trots att vi idag inte 
är lika beroende av dagsljus som man var innan den elektriska belysningen så är 
dagsljusets kvalitéer oersättliga. Även om dagsljusinsläppet har genomgått stora 
förändringar genom historien så är dess huvudsakliga syfte det samma, att föra ljus 
in i byggnader. Ett fönster är inte bara en glasyta utan en länk mellan inom– och 
utomhus. Dess utformning, proportioner och placering är avgörande för hur det 
infallande dagsljuset ter sig i rummet. Den företeelsen har tillämpats i olika 
sammanhang och på olika sätt genom historien. Historiskt sett var fönstrets och 
glasets storlek väsentligt för hur mycket dagsljus som kunde ledas in i byggnader 
vilket i sin tur avgjorde hur djupa man kunde göra husen (Sjöström Larsson & 
Wergeni-Wasberg, 2009). 

I Egyptens pyramider ledde man ljuset ner genom smala slitsar uthuggna ur 
stenplattorna. På så sätt diffuserades det starka solljuset på väg ner och gav ljus 
utan att värma upp. I grekiska tempel utnyttjade man det starka solljuset till att 
forma och framhäva arkitektoniska former. Genom att placera tätt sittande 
kolonner ytterst i fasaden hindrades en del av det starka ljuset från att nå in i 
byggnaden. På så sätt dämpades ljuset och gav en behagligt upplyst inre miljö. 
Men trots att man var noggrann i sin bearbetning av ljuset handlar det i egyptiska 
pyramiderna och de grekiska templen mer om hur ljuset framhävde byggnadens 
exteriöra delar. Interiört sett handlade det om att man ville stänga ute den starka 
solen och värmen den alstrade, och endast få en svagt upplyst inre miljö. Samtidigt 
begränsades storleken på öppningarna av dåtidens konstruktionsmöjligheter. Den 
romerska arkitekturens byggnadsmässiga innovation möjliggjorde konstruktioner 
av valv, bågar och kupoler som i sin tur gav möjlighet till större öppningar. De nya 
möjligheterna med höga, välvda fönstren gjorde att stora mängder ljus kunde 
komma in i byggnaderna. De kolonner som tidigare varit nödvändiga för att hålla 
konstruktionen uppe kunde minskas både till antal och till storlek, vilket skapade 
öppnare ytor där ljuset kunde flöda. I gotikens kyrkor gav de höga fönstren ett ljus 
som kom uppifrån och det överljus som uppstod skapade en sakral känsla. Nya 
strukturella förutsättningar gjorde att mer ljus än någonsin tidigare kunde ledas in i 
byggnader. Genom användning av utvändiga strävpelarsystem flyttades tyngden 
från väggarna och utåt och möjliggjorde därigenom konstruktionen av ännu större 
fönster (Baker & Steemers 2002).   
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Renässansens arkitekter såg antiken som en förespråkare för lyckad arkitektur 
både vad gällde funktion och skönhet och återskapade många av de element som 
var karaktäristiska för den antika arkitekturen men i ny tappning. De väl planerade 
dagsljusinsläppen var i form av symmetriskt placerade fönster, valv och 
takkupoler. Gotiken och renässansen inspirerade både barockens och 
upplysningstidens strävan efter ett rikligt ljusinsläpp (Cornell 1996).  

Under industrialiseringen började man använda järn och stål i konstruktionen av 
byggnader vilket möjliggjorde både större fönsterytor och konstruktion av de 
glastak och lanterniner som var populära under 1800-talet. Industrilokaler, fabriker 
och magasin krävde stora kvantiteter dagsljus för arbetarna och fönsterspröjs i järn 
gav möjlighet till större fönsterytor. Stationsbyggnader, offentliga nöjeslokaler, 
gallerior, utställningslokaler och täckta basargator var några av de många 
byggnader där glastaken användes och där det överljus som glastaken gav spred 
rikligt med dagsljus i lokalerna. Med endast järn och glas konstrueras hela glashus 
som var fullt genomlysta och människor fascinerades över hur fritt ljuset kunde 
flöda även inomhus (Cornell, 1996).  

Dagsljuset i den nordiska bostaden har genomgått stora förändringar genom 
historien. Till en början var rökhålen i taket det enda ljusinsläppet och när de 
första fasadfönstren kom var de i form av små gluggar med skjutbara luckor. Det 
var inte förrän 1700-talet som fönsterglas började användas i vanliga bostadshus 
men eftersom glas fortfarande var dyrt var fönstren små. Först på 1800-talet tillät 
tekniken tillverkning av större fönster (Nylander, 1999). Fönsterspröjs behövdes 
från början för att sammanbinda flera små glasrutor i ett större fönster. Utöver de 
tekniska skälen så har spröjsen även en visuell påverkan på fönstren. Spröjsen 
delar upp större fönsterpartier och gör dem mer visuellt behagliga genom att 
dämpa fönstrets kontraster samtidigt som det ger en något mer sluten känsla till 
rummet. Så trots att tekniken möjliggjorde fönster utan spröjs har det fortsatts 
användas i andra syften (Johannesson, 1991). Under det tidiga 1900-talets Jugend 
och Nationalromantik användes fönsterspröjsarna flitigt, inte av tekniska skäl utan 
för att de hade en rent estetisk funktion (Sjöström Larsson & Wergeni-Wasberg, 
2009). 

Under 1900-talets modernism började man utnyttja nya tekniker med armerad 
betong vilket gjorde att byggnaders fasadväggar inte längre var bärande. Istället 
kunde fasadytorna täckas av stora glasytor som i sin tur släppte in stora mängder 
dagsljus. 1900-talets arkitekter drömde om en transparent arkitektur där 
uppdelningen mellan inne- och uterummet minskade (Fridell Anter, 2006). 
Arkitekterna tilläts tänka fritt gällande formspråk och inspirerades inte av 
historiska stilar. Man fokuserade istället på funktion och enkelhet. Överflödiga 
utsmyckningar och detaljer förekom sällan. Ljuset sågs som en naturlig del i 
byggnaden och med stora, ospröjsade fönster och ljusinsläpp från flera håll ville 
man skapa ljusare bostäder. Man placerade fönster efter behovet av ljus inomhus 
och inte utifrån sett av estetiska skäl (Cornell, 1996). Det traditionellt vertikala 
fönstret ifrågasattes av Le Corbusier som ansåg att ett liggande fönster sprider 
ljuset bättre i rummet och ger en större närhet till naturen utanför (Wulz, 1991).  



Teoretisk bakgrund 

11 

Under den senare delen av 1900-talet ökade förståelsen av att fönster även spelar 
en betydande roll vad det gäller isolering och man började använda två- och 
treskikts isolerglas. Trots större fönster så hade dessa glas dålig 
ljusgenomsläpplighet samtidigt som de tunga glasen krävde kraftiga bågar vilka stal 
utrymme från glasdelen och som i sin tur skapade mörkare bostäder. På 1980-talet 
ökade dock insikten om att fönsteröppningarna trots sämre isolerande effekt även 
tillförde energi genom solinstrålning och man började öka fönstrens storlek. De 
tunga treskiktsglasen ersattes med energiglas och den tekniska utvecklingen ledde 
till ständig förbättring i glasets isolerande förmåga. Under 1990-talet fick ljuset i 
arkitekturen en allt större betydelse och intresset för hur det infallande dagsljuset 
tedde sig i rummet ökade. Insikten om att dagsljuset kräver god planering i sin väg 
in i byggnader ökade och man började ta hänsyn till den problematik som 
störande ljusinsläpp kan ge. Genom att ha flera skikt i fasaden med luftspalter 
mellan dem dämpas ljuset och problemen med bländning och värme minskar. 
Förståelsen av att det måste råda en balans mellan hur mycket ljus som kommer in 
i byggnaden och hur mycket energi den släpper ifrån sig samtidigt som man 
bibehåller ett behagligt inomhusklimat ökar (Nylander, 1999).  

 

2.2 Dagsljusinsläpp och rum 
Dagsljuset i rummet är en viktig del av hur vi upplever arkitekturen. De faktorer 
som spelar in är dagsljusets kvalitet och hur det gestaltas med hjälp av fönster och 
fönsternischer samt hur det infallande ljuset möter rummet (Johannesson, 1991). 

Dagsljusinsläppen i dagens rum löser upp gränserna mellan ute och inne genom 
att man använder sig av allt större fönster och glasfasader. Men man behandlar 
rummet olika beroende på dess funktion. I allmänna rum med öppna ytor 
förstärker en högre ljusnivå rummets karaktär genom och man låter ljuset från de 
större fönstren reflekteras i rummets öppna ytor. Samtidigt får ett rum en intimare 
och mer privat känsla om man låter dagsljuset uppträda dämpat genom 
begränsade dagsljusinsläpp (Forshed & Nylander, 2003).  

Dagsljusinsläppets position har stor påverkan på hur ljuset uppträder i rummet.  
De tre vanligast förekommande och mest grundläggande positionerna för fönster 
är takfönster, hörnfönster och väggfönster. Takfönster ger en känsla av att takytan 
lyfts och därmed upplevs den som lättare. Det skapar även en jämn ljusfördelning 
över rummet och minskar på så sätt skuggbildningen. Hörnfönstrets främsta 
egenskap är den dramatik som det ger arkitekturen genom att bryta de vertikala 
linjer som ett hörn har. Det kan även ha en störande effekt på rummet då 
rummets slutenhet upplöses. Både väggfönstret och hörnfönstret kopplar samman 
ute och inne och skapar en utblick mot omvärlden. Väggfönstret är den vanligast 
förekommande fönsterpositionen och dess form har diskuterats framför allt 
gällande det stående eller det liggande fönstret. Perret och Le Corbusier hade olika 
uppfattningar om hur väggfönstret borde utformas (Wulz, 1991).  
Perret menade att det stående fönstret skapade en utblick som knöt samman både 
mark och himmel och allt där emellan, denna fönsterform skulle även samspela 
bättre med människans kroppshållning och resning.  
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Le Corbusier menade att panoramafönstret skulle ge rummet en bättre 
ljusfördelning och även föra landskapet in i rummet och på så sätt sudda ut 
gränserna för ute och inne. Dessa idéer om fönsterutformning påverkar värden 
som slutenhet och öppenhet. Det slutna dagsljusinsläppet låter oss uppleva de 
detaljer som finns i vår omgivning medan det öppna dagsljusinsläppet skapar en 
större närvaro med vår omgivning (Wulz, 1991). 
 
Det infallande dagsljuset minskar med kvadraten på avståndet. Ljusfördelningen i 
rummet påverkas av fönstrets proportioner och placering, men om rummet har 
fönster i fler riktningar eller ej påverkar också. Enkelsidiga rum har normalt sett en 
kraftig dagsljusreduktion mot rummets bakre del då ljusfördelningen påverkas av 
att ljuset endast kommer från en riktning. En brittisk undersökning visar att 
ljusfördelningen generellt förbättras ju högre upp ett fönster placeras på en vägg. 
Man undersökte ett rum med ett djup på 7,2 meter där olika placeringar testades. 
Resultaten visade att rummet var allt för djupt för att de lågt placerade fönstret 
skulle ge en önskvärd ljusfördelning till rummets bakre del. Endast det högre 
placerade fönstret uppnådde en önskvärd ljusfördelning. Det finns en tumregel 
som säger att det dubbla avståndet från golv till dagsljusöppningens överkant in i 
rummet är där man finner användbara nivåer av dagsljus. Detta är även kallat den 
dagsljusbelysta zonen (Baker & Steemers, 2002). 
 
Rummets ljustopografi är beroende av dagsljusinsläppets storlek, placering samt 
utformning och det är faktorer som påverkar rummets stämning. Man talar om två 
typer av fönsterplacering, formell eller informell placering. En formell placering 
bygger på rummets axialitet det vill säga en linje som förbinder två rumsliga 
punkter. Den informella placeringen stödjer sig på fönstrets utformning, rummets 
proportioner samt fönstrets visuella förbindelse mellan ute och inne (Wulz, 1991).    
 

2.2.1 Fönstrets påverkan på rummet  

En norsk studie visar hur olika fönsterutformningar påverkar upplevelsen av ett 
litet rums storlek. Studien gjordes på ett rum med måtten; bredd 2,5 meter, längd 
4,2 meter och höjd 2,5 meter. Samtliga undersökta fönsterutformningar hade 
samma yta men skiljde sig i form och placering. I studien har man undersökt fyra 
olika typer av placeringar. I två fall hade fönstren placerats centralt på väggen med 
det ena fönstret horisontalt och det andra vertikalt. I de två andra hade man delat 
upp fönsterytan på två fönster och placerat dem dels vertikalt längst ut på sidorna, 
dels horisontellt längst upp och längst ner mot tak och golv.  Studien visar att 
horisontellt placerade fönster gör att rummet uppfattas som bredare men lägre 
och att vertikala fönster får rummet att uppfattas som högre och smalare. Om 
fönstret placeras så att det når sidoväggar, tak eller golv så uppfattas rummet 
förlängas i den riktning som fönstren angränsar till dessa (Matusiak, 2006). 
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2.3 Fönstrets storlek 
Den procentuella fönsterstorleken kan räknas ut på två olika sätt, antingen hur 
stor procent fönsterarean är av rummets totala golvarea eller hur stor den är av 
fönsterväggens totala area.  
 

Det går inte att säga vilken fönsterstorlek som är den ultimata, det finns helt 
enkelt för många faktorer som spelar in. Det beror på geografisk lokalisering, 
väderstreck, rummets och byggnadens funktion samt vilken utsikt som erbjuds 
(Collins, 1976). Ett flertal studier gjordes under 1970-talet som undersökte vilken 
som var den föredragna storleken för fönster i kontor. Ne´eman och Hopkinson 
gjorde en studie i fullskalemodell där testpersonerna fick justera fönstret till den 
minsta acceptabla storleken. Hälften av deltagarna tyckte att 25 % av 
fönsterväggen var den minsta acceptabla storleken på ett fönster och tittar man på 
hur stort fönstret skulle vara för att personerna skulle trivas tyckte majoriteten 35 
% eller mer (Collins, 1976). En senare studie gjord av Keighley (1973) visar 
liknande resultat, där tycker deltagarna att fönster under 10 % av fönsterväggytan 
upplevdes som mycket otillfredsställande, 20 % ansågs vara acceptabelt medan 30 
% eller mer ansågs som tillfredsställande (Keighley, 1973). En dansk studie utförd 
i 20 stycken kontorsbyggnader visade att viktiga parametrar gällande fönster vid 
arbetsplatsen var att man skulle kunna se ut och de flesta föredrog fönster som var 
mellan 20 % och 35 % av fönsterväggens area (Galasiu &Veitch, 2006). 

 

Större fönster behöver inte nödvändigtvis leda till en bättre dagsljusdesign. De 
problem man kan se inom dagsljusdesign är att arkitekten inte sällan formger en 
byggnad med generösa glaspartier för dagsljusinsläpp. Tyvärr kan detta skapa 
värmeproblem, vilket i sin tur leder till att kylanläggningar måste 
överdimensioneras. Det blir då svårt att minska på energibesparingen eftersom det 
krävs ökad nerkylning samtidigt som fönstren måste avskärmas för att minska 
bländning. Detta gör att man skärmar av dagsljuset som var planerat att minska 
energikostnaden och i stället tvingas använda mer artificiellt belysning. De stora 
utmaningarna vad gäller dagsljusplanering är att kontrollera bländning och värme. 
Olika glastyper transmitterar olika mängd ljus vilket spelar stor roll i en geografisk 
mening då solens förhållanden ser olika ut beroende på var man befinner sig. Det 
är därför viktigt att hitta en bra balans mellan fönsterstorlek och vilken typ av glas 
som används samtidigt som man väger in byggnadens lokalisering (Kozlowski, 
2006).   
 
Artificiell belysning står för en stor del av en byggnads energiförbrukning. För 
kontorslokaler kan belysningen stå för hela 50 % av den totala elförbrukningen. 
Under sommarmånader kan värmen som den artificiella belysningen genererar 
även leda till ökad energiförbrukning för kylaranläggningen. Genom att använda 
dagsljus som belysning kan man sänka den artificiella belysningen och få en 
energibesparing på 30-70 %, förutsatt att intelligenta styrsystem för el-belysningen 
finns installerade (European Commission, 1994). 
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Glasfasader och stora fönster ska enligt arkitekter ge en ljus, öppen och 
dagsljusfylld inomhusmiljö. Men dessa byggnaders energieffektivitet har 
ifrågasatts. En studie från 2008 undersökte fönsterstorlekens påverkan på 
energiförbrukningen i kontorsbyggnader med enkelglasfasad i Sverige. Här 
undersöktes byggnader med 30, 60 och 100 % fönster av fönsterväggens exteriöra 
area och jämförs med varandra. I studien tar man hänsyn till uppvärmning och 
kylning i beräkningen av energiförbrukningen i de tre alternativen. Totalt sett så 
ger 30 % och 60 % fönsterarea samma energiförbrukning medan den totala 
förbrukningen för 100 % fönsterarea var 18 % högre än de andra två. Studien 
visar också att fönsterstorleken inte hade någon påverkan på energiförbrukningen 
för elbelysning eftersom solavskärmning användes mot störande bländning vid de 
stora fönstrens dagsljusinsläpp vilket ledde till att endast samma mängd ljus nådde 
in i rummet som med de mindre fönsterstorlekarna. Detta innebär att lika mycket 
kompletterande elljus krävdes i samtliga tre alternativ (Poirazis, Blomsterberg & 
Wall, 2007).  

 

2.4 Fönstrets utformning 
Det samband som finns mellan rum och fönster är i hög grad beroende av 
fönstrets storlek och placering, men fönstrets utformning spelar även en mycket 
viktig roll för rumsgestaltningen. Keighley (1973) undersökte hur upplevelsen 
påverkades av att man delade upp en bestämd fönsterarea i flera mindre delar. 
Deltagarna ogillade när flera likadana fönster placerades nära varandra, när man 
hade flera fönster i olika storlekar eller när för breda fönsterposter användes. 
Fönsterutformningen styr hur ljuset kommer uppträda i rummet och kopplar 
samman den yttre och inre miljön. Alla delarna i fönsterutformningen är viktig för 
hur man kommer att uppleva rummet. Om fönster behandlas på fel sätt med en 
klumpig och ogenomtänkt utformning kan det leda till att dagsljuset kommer att 
uppfattas som alltför skarpt och ge stora kontrastförhållanden. Fönsternischen är 
ett välfungerande verktyg för att jämna ut kontraster (Johannesson, 1991).  

 

Tittar man på ett fönsters färger så bidrar mörka färger till att en stor mängd ljus 
kommer absorberas av den mörka ytan och därmed försvinna. Fönster med 
mörka färger ger också en ökad kontrast mot den ljusa fönsterytan vilket ökar 
risken för bländning. Ljusa färger har egenskapen att de istället jämnar ut 
kontrasten och därmed är risken för bländning inte lika stor. Generellt sett så 
bidrar ljusa färger till en behagligare ljusmiljö (Johannesson, 1991). 

En studie från 2005 ifrågasätter det traditionella sättet att bygga passiva hus på, 
nämligen med stora fönster i söder och mindre fönster i norr. I dessa hus används 
moderna välisolerade treglasfönster som gör att värmeförlusten genom fönstren är 
liten. I undersökningen har man jämfört dessa fönsterstorlekar och placeringar 
med att istället placera det större fönstret i norr och minska det mot söder. 
Inomhustemperaturen skulle hållas mellan 23 och 26° C för att se om 
energiåtgången genom uppvärmning eller kylning påverkades. Resultatet visar att 
fönstrens storlek inte hade någon större påverkan på uppvärmningen under 
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vintern men för kylning under sommaren. Alltså ger stora fönster mot söder 
större behov av kylning under sommaren än vad större fönster mot norr ger 
behov av uppvärmning under vintern. Detta visar att genom att istället placera 
större fönster mot norr och minska de mot söder så får man in mycket dagsljus i 
byggnaden utan risk för ökat kylbehov (Persson, Roos & Wall, 2005).  
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3 Metod och genomförande 
De metoder som använts i studien är förexperiment, experiment med 
försökspersoner och ljusmätning. I förexperimentet undersöktes åtta stycken 
fönsterutformningar i en modell. I experimentet med försökspersoner 
undersöktes fyra av de åtta fönsterutformningarna från förexperimentet i fullskala 
där 20 stycken försökspersoner fick svara på frågeformulär om hur de upplevde 
rummen. I ljusmätningarna mättes den horisontella belysningsstyrkan på sex 
punkter i varje rum. 

 

3.1 Förexperiment 
Ett förexperiment gjordes där åtta stycken fönsterutformningar undersöktes i en 
modell för att se hur rummet i modellen påverkades av de olika utformningarna. 
Observationerna dokumenterades med hjälp av ett observationsformulär. Baserat 
på detta valdes fyra utformningar ut till fullskaleexperimentet.  

För att kartlägga vilka fönsterutformningar som lämpar sig bäst att studera i 
fullskala genomfördes en modellstudie. En modell byggdes där åtta stycken olika 
dagsljusinsläpp (se Bild 1-8 nedan) med olika dimensioner och placeringar 
studerades. Modellen byggdes av kapaplattor med tjocklek 5mm och limmades 
ihop med transparent lim. Framför fönsteröppningarna sattes en transparent 
plastfilm med syftet att fungera som fönsterglas. På golvet i modellen användes 
grått papper i samma kulör som golvet i den fullskaliga experimentsituationen.  

Det fullskaliga rummets dimensioner var: 

Höjd: 3.30m 
Bredd: 2.90m  
Längd: 3.50m  
Modellen byggdes i skala 1:10.  
 
Modellen placerades mot fönstret i experimentrummet i sydlig riktning och 
observationen utfördes den 18:e mars 2014 kl. 14.00 - 15.00 när det var direkt 
dagsljusinsläpp i rummet. Av de åtta dagsljusinsläpp som observerades valdes fyra 
stycken utformningar för att studeras i experimentet i fullskala.  
För att jämföra de olika dagsljusförhållandena i modellen användes en 
observationsmall som fylldes i vid varje fönsterproportion (se Bilaga 1). 
Observationsmallen behandlade hur ljusa eller mörka väggar, golv och tak i 
modellerna var. Samt hur stor kontrasten mellan vägg och fönster upplevdes vara.  

Urvalet av de åtta fönsterutformningar baserades på tidigare gjorda 
undersökningar (se kap. 2). Urvalet skulle representera ett spann av vanligt 
förekommande fönsterutformningarna med olika proportioner och placeringarna. 
De åtta utvalda utformningarna hade fönsterstorlekarna 16 %, 19 %, 20 %, 22 %, 
24 %, 25 %, 33 % och 50 % av fönsterväggens area. Utformningarna gjordes i viss 
mån med hänsyn till de befintliga fönstren som användes i fullskaleexperimentets 
storlek och placering.  
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Bilderna 1-8 nedan visar de åtta olika fönsterutformningarna som användes i 
förexperimentet. Modellen är på bilderna placerad så att vyn genom fönstret är 
mot en vit vägg. Fototona är tagna med en Iphonekamera in i modellen och visar 
öppningarnas proportioner och placering. 

 
Bild 1. 20 % fönsteryta     Bild 2. 50 % fönsteryta     Bild 3. 24 % fönsteryta 
 

 
Bild 4. 16 % fönsteryta    Bild 5. 22 % fönsteryta      Bild 6. 25 % fönsteryta 
 

 
Bild 7. 19 % fönsteryta    Bild 8. 33 % fönsteryta  
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Nedan visas en sammanfattning av resultaten från observationen. Det fullständiga 
resultatet ses i observationsmallen för förexperiment (Bilaga 2). 
 
Fönsterutformningen med 20 % fönsteryta och två smala vertikala fönster, se Bild 
9, gav modellen medelljust golv, tak och bakre vägg. Den högra väggen var ljus 
och den vänstra relativt mörk. Kontrasterna mellan vägg och fönster var relativt 
små. 

 
Bild 9. 20 % fönsteryta      
 
Fönsterutformningen med 50 % fönsteryta med ett centrerat fönster, se Bild 10, 
gav modellen ljust golv, tak och högervägg. Den vänstra och den bakre väggen var 
relativt ljusa. Det var små kontraster mellan vägg och fönster. 

 
Bild 10. 50 % fönsteryta 
 
Fönsterutformningen med 24 % fönsteryta och horisontellt fönster från väggens 
övre del, se Bild 11, gav modellen mörkt golv och vänstre vägg. Tak och höger 
vägg var relativt ljusa. Kontrasterna mellan vägg och fönster var relativt små. 

     
 Bild 11. 24 % fönsteryta 
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Fönsterutformningen med 16 % fönsteryta och två små fönster på väggens nedre 
del, se Bild 12, gav modellen mörkt golv, tak och bakre vägg. Både höger och 
vänster vägg var medelljusa. Kontrasterna mellan vägg och fönster var små. 

 
Bild 12. 16 % fönsteryta  
 
Fönsterutformningen med 22 % fönsteryta och horisontellt fönster från väggens 
nedre del, se Bild 13, gav modellen ljust golv och högre vägg. Tak och vänster vägg 
var medelljusa. Kontrasterna mellan vägg och fönster var relativt små. 

 
  Bild 13. 22 % fönsteryta 
 
Fönsterutformningen med 25 % fönsteryta och två smala horisontella fönster, se 
Bild 14, gav modellen ljust golv och högre vägg. Den bakre väggen, taket och den 
vänstra väggen var medelljusa. Kontrasterna mellan vägg och fönster var relativt 
stora. 

 
 Bild 14. 25 % fönsteryta 
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Fönsterutformningen med 19 % fönsteryta och ett vertikalt fönster på väggens 
högra del, se Bild 15, gav modellen mörkt golv och bakre vägg. Tak och höger 
vägg var medelljusa. Kontrasterna mellan vägg och fönster var små. 

 
Bild 15. 19 % fönsteryta    
 
Fönsterutformningen med 33 % fönsteryta och två horisontella fönster, ett smalt 
och ett brett, se Bild 16, gav modellen ljust golv, tak och högre vägg. Vänstre och 
bakre vägg var medelljusa. Kontrasterna mellan vägg och fönster var små. 

 
 Bild 16. 33 % fönsteryta 
 
 
Resultaten studerades och jämfördes med varandra och de fyra modeller valdes ut 
för att studeras i fullskaleexperiment. De som vi fann mest intressanta och 
relevanta utifrån frågeställning och teoretisk bakgrund.  
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De fyra utformningar som valdes ut till fullskaleexperiment var: 50 % fönsteryta 
centrerat (Bild 17), 22 % fönsteryta horisontellt nedre del (Bild 18), 20 % 
fönsteryta två smala vertikala (Bild 19) och 24 % fönsteryta horisontellt övre del 
(Bild 20). 
 

 
Bild 17. 50 % fönsteryta     Bild 18. 22 % fönsteryta    Bild 19. 20 % fönsteryta 
 

 
Bild 20. 24 % fönsteryta 
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3.2 Experiment med försökspersoner 
Den experimentella studien som gjordes bestod av ett fullskaleexperiment med 
försökspersoner som besvarade ett frågeformulär. Studien var kvantitativ men 
hade vissa kvalitativa inslag.  

En experimentell studie har syftet att undersöka effekterna av en intervention. Ett 
experiment bygger på en jämförelse mellan minst två alternativ som liknar 
varandra och stödjs av en befintlig teori (Lindgren, 2012).  

Att göra en enkätundersökning med hjälp av ett frågeformulär är den vanligast 
förekommande metoden för insamling av kvantitativ data. Man brukar säga att 
kvantitativa metoder är slutna eftersom insamlaren har bestämt vilken information 
som ska samlas in och sedan format frågorna utifrån det. En viktig del i 
framställningen av frågeformulär för en enkätundersökning är att frågorna är 
enkla, korrekt utformade och konkretiserade (Jacobsen, 2002). 

I experimentet undersökte vi fyra olika fönsterplaceringar i tre olika rum som låg i 
bredd med varandra. Ett av rummen användes två gånger genom att 
fönsterutformningen ändrades under experimentets gång. De tre rummen var 
likadant utformade och var på 10 kvadratmeter med 3,3 meters takhöjd. 
Fönsterväggens yta var 3,3 meter x 2,9 meter, det vill säga cirka 9,5 kvadratmeter. 
Rummen hade vitmålade väggar, gråmelerad plastmatta på golvet och vita 
undertaksplattor i taken. Rummens ursprungliga fönster var 2.24 meter x 2,1 
meter, vette mot söder och var utvändigt avskärmade med horisontell sol-
avskärmning på fasaden ovanför fönstret. Rummen låg på andra våningen och 
mitt emot på cirka 15 meters avstånd låg en angränsande byggnad på 6 våningar 
med ljust putsad fasad. Det som skiljde rummen åt var att deras placering bredvid 
varandra gav dem olika utsikt och relation till den angränsande fasaden. Rummen 
dokumenterades med foto som togs med en digitalkamera på stativ. Kameran var 
av märke Nikon, modell D3000 med ett 18-200mm objektiv. 

De fönsterutformningar som valts ut från modellstudien justerades något för att 
passa de befintliga fönstrens poster och tilldelades namnen; Rum 1 – 43 % 
fönsteryta centrerat, Rum 2 – 20 % fönsteryta horisontellt under, Rum 3 – 21 % 
fönsteryta vertikalt och Rum 4 – 23 % fönsteryta horisontellt över. Bilderna 21-28 
visar ritningar med mått över de fyra fönsterutformningarna som användes i 
experimentet samt foton över de fyra rummen. Fotona är tagna i dörröppningen 
till varje rum och visar fönstervägg och delar av sidoväggar, tak och golv.  
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 Bild 21. Rum 1 med 43 % fönsteryta. 
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Bild 22. Rum 1 med 43 % fönsteryta. 
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Bild 23. Rum 2 med 20 % fönsteryta.
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Bild 24. Rum 2 med 20 % fönsteryta. 
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Bild 25. Rum 3 med 21 % fönsteryta.  
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Bild 26. Rum 3 med 21 % fönsteryta. 
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Bild 27. Rum 4 med 23 % fönsteryta.
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Bild 28. Rum 4 med 23 % fönsteryta. 
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I experimentet skärmades dagsljuset av med tjock vit kartongpapp som skars till 
för att skärma av fönstren enligt de fyra olika fönsterutformningarna och fästes 
med tejp. I rum 1 med 43 % fönsteryta skärmades inte fönstret av alls utan förblev 
i ursprunglig storlek.  

Experimentet utvärderades av 20 stycken försökspersoner som fick svara på ett 
frågeformulär om hur de upplevde miljön i de olika rummen (se Bilaga 2). 
Formuläret var i form av en mobilapplikation där frågorna utformades utifrån 
SMB-modellen (Küller, 1972) som anpassades för detta experiment. 
Försökspersonerna fick först svara på vilken ålder och kön de hade och vilket av 
de fyra rummen de gick in i. Därefter följde information om hur enkäten skulle 
besvaras. Efter det följde 34 frågor med skattningsskalor där man fick gradera 
olika parametrar från 1-7 beroende på hur mycket man tyckte att det stämde in på 
de rum man befann sig i. Efter det följde tre frågor om hur ljust/mörkt, 
behagligt/bländande och kontrastrikt/kontrastlöst testpersonerna upplevde 
rummet. Avslutningsvis fick testpersonerna beskriva i fri text hur de upplevde 
rummets proportioner.  

SMB-modellen som användes som underlag för vårt frågeformulär är en 
vetenskapligt beprövad metod som tagits fram för att utvärdera arkitektoniska 
miljöer. Modellen bygger på att man graderar värdeord på en skala i den miljö man 
utvärderar. Varje värdeord kopplas samman med en av åtta faktorer, se förklaring 
nedan. Värdena för graderingarna räknas samman i en för SMB-modellen 
tillhörande mall som ger ett värde för var och en av de åtta faktorerna. Resultaten 
från frågeformulären delades upp per rum och räknades sedan samman indelat 
efter de åtta faktorerna. Dessa värden dividerades sedan med antalet deltagare 
vilket genererade i ett medelvärde för var och en av de åtta upplevelsefaktorerna.  

Dessa faktorer är: 

• Pleasantness/Trivsel – ett mått på trivsel och säkerhet en individ upplever i 
en miljö. 

• Complexity/Komplexitet – ett mått på livfullhet och komplexitet en 
individ upplever i en miljö. 

• Unity/Helhet – ett mått på hur väl olika delar i en miljö passar ihop. 
• Enclosedness/Rumslighet – ett mått på ett rums rymlighet och ljushet. 
• Potency/Kraftfullhet – beskriver kraftfullheten i en miljö. Visar även hur 

väl en miljö är associerad till ett visst kön.   
• Social Status/Social – ett mått på social och ekonomisk status. 
• Affection/Affektion – beskriver en miljös ålder samt känslor som kan 

kopplas till detta. 
• Orginality/Originalitet – ett mått på det ovanliga och överraskande i en 

miljö.  
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Undersökningen var uppdelad på fyra dagar varav tre av dagarna var soliga och en 
lätt molnig. Undersökningen utfördes mellan den 24:e mars och den 29:e mars – 5 
stycken personer gjorde undersökningen den 24:e mars, – 7 stycken personer den 
25:e mars, – 6 stycken den 28:e mars och – 2 stycken den 29:e mars. Under alla 
fyra dagar utfördes undersökningen mellan kl. 13.00 och 15.00 då det var direkt 
solljusinfall i samtliga rum. Den ordning som försökspersonerna fick gå in i 
rummen varierade systematiskt så att försökspersonerna fick gå in i olika ordning. 
Innan försökspersonerna gick in i rummen fick de läsa på en beskrivning som satt 
på dörren (se Bilaga 3) om hur de skulle ladda hem den QR-läsare (se Bilaga 4) som 
behövdes för att scanna in koden och öppna frågeformuläret i mobilen. 
Försökspersonerna gavs information om hur testet skulle genomföras och hur 
frågeformuläret skulle besvaras och fick sedan gå in i rummen en och en. När 
deltagarna var färdiga i ett rum skickade de iväg det ifyllda frågeformuläret. Om 
inte alla rutor i formuläret var ikryssade gick det inte att skicka iväg formuläret och 
det var endast möjligt att kryssa i en ruta per fråga. För varje nytt rum som 
försökspersonerna gick in i scannades en ny kod så varje rum fick ett nytt 
frågeformulär. Avskärmningen i det rummet som användes två gånger 
förändrades under undersökningens gång så att samtliga deltagare gick in i alla fyra 
rum.  

3.2.1 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av 20 personer och innehöll endast designstudenter med 
inriktning ljusdesign och möbeldesign som läser på Jönköpings Tekniska 
Högskola. Urvalsgruppen bestod av 12 stycken kvinnor och 8 stycken män och 
åldersspannet på gruppen var 20-49 år. 

 

3.2.2 Sammanställning av försökspersonernas svar  

När formulären var ifyllda och försökspersonerna tryckte på skicka så överfördes 
formulären till vår mail. Den delen av enkäten som var enligt SMB-modellen 
sammanställdes för hand genom att vi fyllde i den mall (se Bilaga 5) som tillhör 
modellen. Värdena från varje enkät räknades samman och dividerades med antalet 
deltagare för att få fram medelvärden. Värdena sammanställdes sedan i 
stapeldiagram i Microsoft Excel. De tre frågorna om ljust/mörkt, 
behagligt/bländande och kontrastrikt/kontrastlöst sammanställdes digitalt i 
stapeldiagram i Microsoft Excel. Svaren på frågan om hur rummets proportioner 
upplevdes där försökspersonerna fick skriva fritt sammanställdes i den löpande 
text som delades upp per rum. Då resultaten tolkades gjordes först en jämförelse 
mellan SMB -frågorna där alla fyra rum jämfördes med varandra genom att vi 
studerade diagrammen. Tilläggsfrågorna tolkades genom att vi analyserade och 
jämförde alla fyra rum efter kategorierna ljust/mörkt, behagligt/bländande och 
kontrastrikt/kontrastlöst genom att studera diagrammen. Vi märkte ingen markant 
skillnad mellan åldrar och kön och valde därför att inte göra någon indelning 
mellan dessa i diagrammen där resultaten visas.  
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3.3 Ljusmätning 

För att dokumentera de fyra experimentella rummens ljushet gjordes 
ljusmätningar. Genom en ljusmätning kan man dokumentera mängden ljus som 
träffar en yta, det vill säga belysningsstyrkan. Med vilket spann mätningen utförs 
beror på rummets storlek. I ett mindre rum kan avståndet mellan mätpunkterna 
vara 0,5 -1 meter och i ett större rum 1-3 meter. Den horisontella 
belysningsstyrkan mäts vanligen i arbetsplatsplanet på ungefär 0,8 meter över golv. 
Belysningsstyrkan mäts med en luxmeter och anges i enheten lux. 
Medelbelysningsstyrkan räknas ut genom att man dividerar summan av samtliga 
mätpunkters värden med antalet mätpunkter (Starby, 2003).  

Utöver försökspersonernas upplevelse av rummets ljushet gjordes även 
ljusmätningar i de fyra rummen som användes i experimentet. Ljusmätningarna 
genomfördes den 28:e mars 2014 kl. 15.00. när det inte längre var något direkt 
dagsljus som träffade rummens golv. Mätningarna gjordes på sex punkter med 
cirka en meters avstånd emellan varje och gjordes direkt mot golv.
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4 Resultat 
4.1 Resultat enkätundersökning 
Dagsljusinsläppet som motsvarade 43 % av fönsterväggen fick en jämn 
bedömning av de flesta faktorer som ingår i diagrammet. Rumsligheten är den 
faktor som påverkas mest, då den värderades som låg. Se Bild 29 som visar 
värderingen av faktorer ingående i rumsupplevelsen när fönstret hade en yta på 43 
% och var centrerat på väggen.    

 

Bild 29. Rum 1, Dagsljusinsläpp 43 % av fönstervägg. Diagrammet visar rumsupplevelsen då 
försökspersonerna värderat olika faktorer.  

 

Ett horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens nedre del fick en relativt jämn 
rumsupplevelse. Man kan se en positiv effekt på trivsel. Även upplevelsen av 
rummets helhet, kraftfullhet och affektion fick högre värden. Se Bild 30 som visar 
värderingen av faktorer ingående i rumsupplevelsen när fönstret hade en yta på 20 
% och var lågt horisontellt placerat på väggen.    

  

Bild 30. Rum 2, 20 % horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens nedre del. Diagrammet 
visar rumsupplevelsen, då försökspersonerna värderat olika faktorer. 
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Smala vertikalfönster fick en relativt positiv påverkan på rumslighet, kraftfullhet 
och originalitet. Dock så värderades helhetsuppfattningen av rummet lågt. Se Bild 
31 som visar värderingen av faktorer ingående i rumsupplevelsen när fönstret 
hade en yta på 21 % och var vertikalt placerade på väggen.    

  

Bild 31. Rum 3, Vertikala dagsljusinsläpp 21 % Diagrammet visar rumsupplevelsen, då 
försökspersonerna värderat olika faktorer. 

 

Horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del fick en positiv påverkan 
på rumslighet och originalitet. Dagsljusinsläppet fick en negativ påverkan på trivsel 
och helhet. Se Bild 32 som visar värderingen av faktorer ingående i 
rumsupplevelsen när fönstret hade en yta på 21 % och var högt horisontellt 
placerat på väggen.    

 

Bild 32. Rum 4, 23 % horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del. Diagrammet 
visar rumsupplevelsen, då försökspersonerna värderat olika faktorer. 
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4.1.1 Resultat – Upplevelsen av hur ljust respektive mörkt rummet var 

De fyra följande diagrammen visar hur testpersonerna upplever rummets ljushet 
respektive mörkhet.  

 

Rummet med dagsljusinsläppet som motsvarar 43 % är det rum som fått högst 
värden för upplevs ljusnivå. Närmare 60 % av deltagarna upplevde rummet som 
mycket ljust, se Bild 33. 

 
Bild 33. Rum 1. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets ljushet på skalan mellan ljust och mörkt. 

 

Över hur ljust eller mörkt rummet upplevs svarar 60 % av deltagarna att rummet 
upplevdes som ljust då ett horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens nedre 
del belyser rummet, se Bild 34.  

  
Bild 34. Rum 2. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets ljushet på skalan mellan ljust och mörkt. 
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Då rummet har smala vertikalfönster visar resultatet att ca 37 % upplever rummet 
som mörkare, se Bild 35. 

 
Bild 35. Rum 3. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets ljushet på skalan mellan ljust och mörkt. 

 

Rummet med ett horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del 
upplevde ca 38 % av deltagarna ljuset i rummet som mörkt, se Bild 36. 

 
Bild 36. Rum 4. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets ljushet på skalan mellan ljust och mörkt. 
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4.1.2 Resultat – Upplevelsen av hur behagligt respektive bländande 
ljuset i rummet var 

De följande fyra diagrammen visar hur testpersonerna upplevde ljuset i rummet 
med avseende på behaglighet och bländning. 

 

I rummet med dagsljusinsläppet som motsvarar 43 % av fönsterväggens yta 
upplevde ca 35 % av deltagarna ljuset i rummet som bländande, se Bild 37. 

  
Bild 37. Rum 1. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets bländning på skalan mellan behagligt och bländande. 

 

I rummet med horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del upplevde 
ca 31 % ljuset i rummet som behagligt, se Bild 38.  

  
Bild 38. Rum 1. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets bländning på skalan mellan behagligt och bländande. 

 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  

RUM	  1	  
Hur	  behagligt	  respek3ve	  bländande	  

upplevs	  ljuset	  i	  rummet	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  

RUM	  2	  
Hur	  behagligt	  respek3ve	  bländande	  

upplevs	  ljuset	  i	  rummet	  



Resultat och analys  

39 

I rummet med smala vertikalfönster med 21 % fönsteryta upplevde ca 48 % ljuset 
i rummet som behagligt, se Bild 39. 

  
Bild 39. Rum 3. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets bländning på skalan mellan behagligt och bländande. 

 

I rummet med dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del upplevde ca 41 % av 
deltagarna ljuset i rummet är behagligt, se Bild 40. 

  
Bild 40. Rum 4. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets bländning på skalan mellan behagligt och bländande. 
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4.1.3 Resultat – Upplevelsen av hur kontrastrikt respektive 
kontrastlöst rummets ljus var 

De fyra följande diagrammen visar hur testpersonerna upplevde ljuset i rummets 
kontraster. 

I rummet med dagsljusinsläppet som motsvarar 43 % av fönsterväggens yta 
upplevde ca 50 % av deltagarna ljuset i rummet som kontrastlöst, se Bild 41. 

 
Bild 41. Rum 1. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets kontraster på skalan mellan kontrastrikt och kontrastlöst. 

 

I Rummet med horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens nedre del 
upplevde ca 45 % av deltagarna ljuset i rummet som varken kontrastlöst eller 
kontrastrikt, se Bild 42. 

 
Bild 42. Rum 2. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets kontraster på skalan mellan kontrastrikt och kontrastlöst. 
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I rummet med smala vertikalfönster upplevde ca 42 % ljuset i rummet som 
kontrastlöst, se Bild 43.   

 
Bild 43. Rum 3. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets kontraster på skalan mellan kontrastrikt och kontrastlöst. 

 

I rummet med horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del upplevde 
ca 27 % av deltagarna ljuset i rummet som kontrastrikt och ca 27 % kontrastlöst, 
se Bild 44.  

  
Bild 44. Rum 4. Diagrammet visar hur många procent av deltagarna som valt vilket värde för 
rummets kontraster på skalan mellan kontrastrikt och kontrastlöst. 
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4.1.4 Resultat -Hur testpersonerna upplevde rummets proportioner  

Nedan visas en sammanfattning av hur testpersonerna med egna ord beskrev att 
de upplevde de fyra rummens proportioner. Det fullständiga resultatet av 
rummens upplevda proportioner ses i Bilaga 6. 

 Rum 1, 43 % fönsteryta 

“Luftigt, men kan tänka mig att det blir för ljust vid full sol.” 
”Rummet känns högt och luftigt”  
”Större än vad det ser ut att vara Luftigt o fräscht men väldigt fyrkantigt. Halva rummet känns 
livligt och andra delen platt och livlöst”  
”Lite trångt luftigt högt i tak känns litet men mkt dagsljusinsläpp”  
”Öppet Luftigt Härligt Stort” 
”Rummet känns rymligt och högt i tak. Rummet känns inte djupt”   
”Stort och brett”  
”högt, smalt, djupt” 
 
Sammanfattningsvis så tycker testpersonerna att Rum 1 upplevs som stort och 
brett. Många upplever det som luftigt och med mycket rymd.  
 

 Rum 2, 20 % fönsteryta horisontellt nedre del 

”Ganska stort, men lite lägre till tak än vad det är” 
”brett, djupt”  
”Högt i tak Mörkt ovanför och under fönstret Luftigt” 
”En rymlig volym”  
”Rummet känns väldigt högt, smalt och ganska djupt” 
”Både djupt och smalt”  
”Trivsamt och balanserat. Varmare än medel. Dynamiskt. Kubiskt”  
”Rummet upplevs brett och högt”  
”Rummet känns smalt och väggarna känns väldigt höga”  
”Rummet upplevs stort” 
”Väldigt fyrkantigt luftigt bra utblick på omgivningen” 
 
Sammanfattningsvis upplevs Rum 2 som stort, djupt och högt i tak. Rummet 
upplevs som kvadratiskt och symmetriskt till formen.  
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Rum 3, 21 % fönsteryta två vertikala  

”Rummet känns stökigt o uppdelat. Proportionerna gör att rummet känns instängt men de går 
säkert bra att jobba i i och med minskad bländningsrisk men man minskar den viktiga 
utblicken som gör att jag trivs”  
”Rummet känns avlångt eftersom ljuset hamnar långt in i rummet”  
”Luftigt högt i tak intimt med minder fönster”  
”Rummet känns väldigt smalt och djupt och högt i tak”  
”Rummet känns högt och smalt och ganska djupt”  
”Smalt!”  
”Symmetriskt och kvadratisk”  
”Annorlunda Ovanligt Högt i tak”  
”Rummet upplevs ganska smalt och långt”  
”Högt smalt”  

Sammanfattningsvis upplevs Rum 3 vara smalt, avlångt och högt i tak.  

Rum 4, 23 % fönsteryta horisontellt övre del 

”Högt i tak. Stort. Stor rymd. Luftigt” 
”Högt i tak, avlångt”  
”Rummet känns slutet. Får en känsla av instängdhet. Väldigt brett och platt rum. Väldigt 
behagligt ljus dock”  
”Rummet upplevs relativt djupt då det är för avskärmat”   
”Tråkigt Ångestframkallande Känner mig liten” 
”Rummet känns rymligt upptill och trångt nedtill. Rummet känns ganska smalt men inte så 
djupt”  
”Högt/trångt”  
”djupt, smalt, litet”  
Sammanfattningsvis upplevs Rum 4 som högt, brett, luftigt men slutet 
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4.2 Resultat ljusmätningar 
Ritningarna nedan, Bild 45-48, visar resultatet från ljusmätningarna av de fyra 
rummen under experimentet.  

4.2.1 Resultat ljusmätning Rum 1, 43 % fönsteryta 

Ritningen, se Bild 45, visar ljusmätningen med den uppmätta belysningsstyrkan 
(lux) på sex stycken punkter i rummet. Medelbelysningsstyrkan för Rum 1 var 463 
lux. 

 
Bild 45. Ritning över Rum 1 med de uppmätta ljusvärdena i lux. 
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4.2.2 Resultat ljusmätning Rum 2, 20 % fönsteryta horisontellt nedre 
del 

Ritningen, se Bild 46, visar ljusmätningen med den uppmätta belysningsstyrkan 
(lux) på sex stycken punkter i rummet. Medelbelysningsstyrkan för Rum 2 var 423 
lux. 

 
 

Bild 46. Ritning över Rum 2 med de uppmätta ljusvärdena i lux. 
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4.2.3 Resultat ljusmätning Rum 3, 21 % fönsteryta två vertikala 

Ritningen, se Bild 47, visar ljusmätningen med den uppmätta belysningsstyrkan 
(lux) på sex stycken punkter i rummet. Medelbelysningsstyrkan för Rum 3 var 200 
lux. 

 
 

 

Bild 47. Ritning över Rum 3 med de uppmätta ljusvärdena i lux. 

 



Resultat och analys  

47 

4.2.4 Resultat ljusmätning Rum 4, 23 % fönsteryta horisontellt övre del 

Ritningen, se Bild 48, visar ljusmätningen med den uppmätta belysningsstyrkan 
(lux) på sex stycken punkter i rummet. Medelbelysningsstyrkan för Rum 4 var 248 
lux. 

 
Bild 48. Ritning över Rum 4 med de uppmätta ljusvärdena i lux. 
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4.3 Resultatanalys  
Resultaten för Rum 1 med 43 % dagsljusinsläpp visar att detta dagsljusinsläpp har 
egenskapen att försämra rumsligheten samtidigt som man med detta 
dagsljusinsläpp uppnår en hög ljusnivå. En stor ljusöppningen gör att risken för 
bländning ökar samtidigt som miljön upplevs som kontrastlös. Försökspersonerna 
anser rummet vara stort, brett och ha mycket rymd. 

Resultaten för Rum 2 med ett 20 % horisontellt dagsljusinsläpp från 
fönsterväggens nedre del visar på en ökad rumslighet samtidigt som det behåller 
en hög ljusnivå. Resultaten visar också att rummets avskärmning från direkt 
himmelsljus minskar risken för bländning.  Detta dagsljusinsläpp bidrar till en 
marginell ökning av kontrastförhållanden jämfört med Rum 1 med 43 % 
dagsljusinsläpp och även trivseln upplevs som högre. Försökspersonerna upplever 
rummet som stort, rymligt och balanserat.  

Resultaten för Rum 3 med 21 % smala vertikalfönster visar på en hög grad av 
rumslighet, kraftfullhet och originalitet, dock så är uppfattningen av trivsel och 
helhet i rummet låg. Resultaten visar att man upplever rummet som ganska mörkt 
samt att nästan ingen bländning förekommer. Rummet upplevs ha normala 
kontrastförhållanden och vara smalt, avlångt och ha högt i tak. 

Resultaten för Rum 4 med ett 23 % horisontellt dagsljusinsläpp från 
fönsterväggens övre del visar att man upplever en hög grad av rumslighet, 
kraftfullhet och originalitet. I övrigt så upplevs rummet ha en låg trivsel, helhet, 
komplexitet samt social status. Rummets affektion upplevs som relativ låg. 
Resultaten visar att försökspersonerna hade en delad uppfattning om ljusnivån i 
rummet men av de flesta upplevdes rummet som ganska mörkt. Man upplever 
heller ingen bländning i rummet. Resultaten visar en mycket varierad upplevelse av 
rummets kontrastförhållanden med stor spridning över hela skattningsskalan 
vilket gör det omöjligt att peka på någon specifik upplevelse.  

Resultatet av ljusmätningarna styrker testpersonernas upplevelse av ljusnivån i 
rummen. Skillnaderna mellan rummens upplevda ljushet och deras uppmätta 
belysningsstyrka överensstämmer.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att bidra till kunskapen om hur dagsljusinsläppet påverkar 
upplevelsen av ett rum.  
 
Målet var att klargöra hur dagsljusinsläppets proportioner och placering påverkar 
hur det infallande ljuset uppträder i rummet och hur det inverkar på hur rummet 
upplevs. Studien var tänkt att kunna användas av planerare för att i 
trivsamhetssyfte skapa ett så bra dagsljusinsläpp som möjligt.  
 
I de fyra rum vi studerat kan man se tydliga skillnader i rumsupplevelsen beroende 
på dagsljusinsläppets placering och proportioner. I det följande kommer vi att 
ställa våra resultat mot den tidigare forskning och teori som redovisats i 
teoriavsnittet. 
 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Hur placeringen av dagsljusinsläppen påverkar upplevelsen av 
ett rum 

Våra resultat visar att det låga horisontella dagsljusinsläppet upplevdes som ljusare 
än det högt placerade och detta visade även mätningarna. Detta resultat 
överensstämmer inte med tidigare studier som visar att högt placerade fönster gav 
ljus långt in i rummet. Att vårt resultat blev annorlunda bör bero på att 
solavskärmningen utanför reducerade det in infallande ljuset i det högt placerade 
fönstret. Förhållandet mellan hur högt placerat fönstret är och rummets djup 
borde också kunna påverka resultatet av både upplevelse och mätning. 
 
I de tidigare studierna vi har tittat på säger man att högt placerade fönster bidrar 
till att ljuset transporteras långt in i rummet (Baker & Steemers, 2002). Våra 
resultat visar också att horisontellt placerade fönster gör att rummet uppfattas som 
bredare men lägre och att vertikala fönster skapar upplevelsen av ett smalt men 
högt rum. Samma påverkan har tidigare visats i en studie av (Matusiak, 2006).  
 
Stora dagsljusinsläpp ska enligt (Collins, 1976) bidra till en hög trivsel. I vår studie 
kan man se att rummet med 43 % dagsljusinsläpp skapade en relativt hög trivsel 
nivå. Problemet man kan se med detta dagsljusinsläpp är att man får en så pass 
hög ljusnivå att det kan upplevas bländande vilket resultatet också visar. En annan 
problematik som resultaten styrker vad det gäller stora dagsljusinsläpp är att 
rumsligheten påverkas negativt, vilket eventuellt skulle kunna orsakas av att graden 
omslutenhet i rummet minskar då en större fasadyta öppnar upp rummet utåt. 
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I jämförelse mellan horisontella dagsljusinsläpp på 20 % placerade i 
fönsterväggens nedre del och det 43 % stora dagsljusinsläppet. Visar resultatet ett 
horisontellt placerat dagsljusinsläpp på fönsterväggens nedre del tycks förbättra 
rumsupplevelsen. Vid jämförelse av den visuellt upplevda ljusnivån i de båda fallen 
syns ingen märkbar skillnad. Det man ser är en förbättrad upplevelse genom 
minskad bländning, bättre rumslighet samt ökad trivsel. Detta överensstämmer 
med de studier som visat att möjligheten till att se ut ger en ökad trivselfaktor till 
ett rum (Keighley, 1973). Man upplever även förbättrade kontrastförhållanden i 
detta rum. Då skillnaderna i ljusnivå mellan de båda dagsljusinsläppen är så pass 
liten kan det ur energisynpunkt vara en bättre lösning med horisontellt placerade 
dagsljusinsläpp från fönsterväggens nedre del då stora dagsljusinsläpp förbrukar 
mer energi (Poirazis, Blomsterberg & Wall, 2007).   

 
Ett horisontellt dagsljusinsläpp från fönsterväggens övre del transporterar ljus 
långt in i rummet men resultaten visar att upplevelsen av trivsel och 
helhetsuppfattning i rummet är mycket låg. Upplevelsen av detta rum skulle kunna 
visa hur viktigt det är att kunna se ut och uppfatta omgivningen, utan detta är 
upplevelsen av ljus sekundärt. (Keighley, 1973).    
 
Vertikalt placerade dagsljusinsläpp visar att man upplever rummet som djupt, 
smalt och högt vilket överensstämmer med Matusiaks resultat (2006). Upplevelsen 
av ljusnivå och kontrastförhållanden är i detta rum ganska låga samtidigt som 
trivselnivån upplevs vara normal och rummet tycks upplevas som behagligt ur 
bländningssynpunkt. Man ser inga direkta ytterligheter när man studerar resultaten 
för detta rum.  
 

5.1.2 Hur proportionerna av dagsljusinsläppen påverkar upplevelsen 
av ett rum  

Vår undersökning visar att ju större ett dagsljusinsläpp är desto mer minskar 
upplevelsen av rumslighet samtidigt som det uppstår problem med bländning. 
Rummet upplevs ändå ha en ganska hög trivsel, vilket stämmer med Collins 
undersökning (1976) som visar att dagsljusinsläpp bör ha en fönsteryta på 35 % 
eller mer för att man ska trivas i rummet.   
 
Vår undersökning visar att horisontella dagsljusinsläpp i fönsterväggens nedre del 
har stor påverkan på rumsuppfattningen. Dess proportioner gör att rummet 
upplevs brett och stort samtidigt som det tillfredsställer människans behov av att 
ha visuell kontakt med det som finns utanför fönstret. Då vi undersökte det 
horisontella dagsljusinsläppet i fönsterväggens undre del visade sig denna 
fönsterutformning vara den som gav den mest positiva upplevelsen av rummet.  
Då dagsljuset faller in från fönsterväggens övre del upplever man att rummet har 
en hög rumslighet och originalitet, men det får en mycket låg trivsel och avsaknad 
av helhet. Man kan se likheter i rumslighet och trivsel mellan detta dagsljusinsläpp 
och ett vertikalt dagsljusinsläpp, vilket pekar mot att mörkare rum kan skapa en 
hög rumslighet med låg trivsel.   
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Det vertikala dagsljusinsläppet upplevs ha en hög rumslighet men med en låg grad 
av helhet. Detta kan bero på att ljuset inte når rummets mitt utan reflekterar ljuset 
in via rummets väggar vilket gör att rummet upplevs som kontrastlöst och saknar 
karaktär. Keighley (1973) visade att man ogillar när en vy blir bruten och att man 
föredrar en sammanhängande vy i exempelvis ett horisontellt dagsljusinsläpp till 
skillnad från hur vyn uppfattas genom ett vertikalt dagsljusinsläpp. De positiva 
aspekter vertikala dagsljusinsläpp har på ett rum är att de skapar vertikal rymd, 
man upplever alltså rummet högre än vad det är, men också smalare.  
 

5.1.3 Hur mycket ljus som kommer in i rummet med hänsyn till 
proportioner och placering av dagsljusinsläppen 

När man jämför de olika rummens upplevda ljushet och uppmätta ljushet med de 
övriga upplevelserna, såsom till exempel rumslighet, kontrastrikhet och trivsel 
visar det att en högre ljusnivå inte har en positiv inverkan på de övriga 
upplevelserna. Flera av dessa aspekter sjunker snarare med en högre ljusnivå men 
det visar också att rum med lägre ljusnivå kräver möjlighet till utblick för att 
trivseln ska bli högre.  

5.1.3.1 Rum 1 

Rum 1 med 43 % fönsteryta centrerat har den högsta ljusnivån med ett 
medelvärde på 463 lux. Man upplever rummet som öppet och luftigt vilket tyder 
på att mycket ljus finns i rummet. Då 43 % av fönsterväggen består av fönsteryta 
är det här som ljusnivån är som högst.  
Genom den höga ljusnivå som rummet får påverkas rummets omslutenhet och 
kontrastförhållanden negativt.     

5.1.3.2 Rum 2 

Rum 2 med 20 % fönsteryta hade ett horisontellt dagsljusinsläpp från 
fönsterväggens nedre del och belysningsstyrkan i rummet uppgick till 423 lux i 
medelvärde. Rummet upplevs likvärdigt med Rum 1. Det skiljer endast 40 lux 
mellan Rum 1 och Rum 2 trots att fönster ytan endast uppgick till 20 % jämfört 
med 43 %. Förlusten av ljus kan ses som mycket liten med tanke på att fönstret är 
avskärmat. Detta visar att proportioner och placering i detta fall har särskilt stor 
påverkan på hur mycket ljus som kommer in i rummet.       

5.1.3.3 Rum 3 

Rum 3 med 21 % fönsteryta hade vertikala dagsljusinsläpp med en fönsteryta på 
21 % och belysningsstyrkan uppgick till 200 lux i medelvärde. Majoriteten 
upplever rummet som smalt och långt. Här ser man en markant skillnad i ljusnivå 
jämfört med rum 1 och rum 2. Trots att rummets fönsteryta i princip är den 
samma som i rum 2 upplevs detta rum som mörkare vilket visar på att placering 
och proportioner i detta fall spelar en stor roll för hur mycket ljus som kommer in 
i rummet. 
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5.1.3.4 Rum 4    

Rum 4 med 23 % fönsteryta hade ett horisontellt dagsljusinsläpp från 
fönsterväggens övre del och belysningsstyrkan i rummet uppgick till 248 lux i 
medelvärde. Man upplever rummet som kontrastlöst, tråkigt och slutet. 
Fönsterytan uppgick till 23 % vilket i princip var detsamma som det lågt placerade 
horisontella dagsljusinsläppet i Rum 2. Här ser man en väsentlig skillnad ljusnivå 
då medelvärdet skiljer med 175 lux mellan dessa två rum. Detta visar hur mycket 
placeringen faktiskt påverkar två till utformningen nästan identiska 
dagsljusinsläpp. 
 
 

5.2 Metoddiskussion 
Vi anser att de använda metoderna var relevanta för den genomförda studien. 
Förexperimentet gav oss en uppfattning om de olika fönsterutformningarnas 
karaktär och dess påverkan på rummet. Att utföra experimentet i fullskala var 
nödvändigt för att försökspersonerna skulle kunna gå in i rummen och uppleva 
atmosfären. Ljusmätningen var relevant för att dokumentera och sedan jämföra 
den upplevda ljusheten med den uppmätta. 

5.2.1 Förexperiment 

Att göra ett förexperiment där fönsterutformningarna studerades i en modell var 
ett enkelt sätt att få en uppfattning om deras påverkan på rummet. Eftersom vi 
hade fler utformningar vi ville studera än vad som var rimligt att göra i fullskala 
var förexperimentet i modellform passande. Att modellen placerades mot fönstret 
i ett av de rum där fullskaleexperimentet genomfördes gjorde att vi fick en korrekt 
uppfattning om hur ljuset sedan skulle uppträda i fullskala och vi anser 
förexperimentet ha hög reliabilitet. En svaghet med observationen av modellen 
var att vi endast använde en modell där vi bytte ut fönsterväggen för att förändra 
fönsterutformningarna och därigenom inte kunde titta på mer än en utformning åt 
gången. Observationsmallen gjorde det dock möjligt att sedan mer ingående 
jämföra modellrummen med varandra.  
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5.2.2 Experiment och enkätundersökning 

Experimentet genomfördes i tre rum som låg i bredd med varandra. Ett av 
rummen användes två gånger genom att fönsterutformningen ändrades under 
experimentets gång. Att utföra experimentet var relevant för att testa 
fönsterutformningarna i fullskala där de olika rummen kunde ställas i relation till 
varandra. En svaghet i experimentet rör det infallande ljuset i de tre 
experimentrummen. Eftersom rummen låg efter varandra i bredd föll solen på 
olika vis in i rummen vilket i sin tur kan ha påverkat hur rummen uppfattades. Att 
experimentet var uppdelat på fyra dagar varav tre av dagarna var soliga och en var 
molnig kan också till viss del påverkat experimentet. Vi uppfattar det som att 
effekten av det infallande ljuset blev starkare under de soliga dagarna och gav 
rummen starkare karaktär än under den molniga dagen. Att fönstren har en 
utvändig solavskärmning kan också ha påverkat hur ljuset föll in i rummet. I 
synnerhet det horisontella högt placerade insläppet som påverkas i högre grad av 
avskärmningen än de andra utformningarna.  

Urvalsgruppen innehöll endast designstudenter med inriktning ljusdesign och 
möbeldesign på Jönköpings Tekniska Högskola som läser och innehöll en 
blandning av kvinnor och män och åldersspannet var mellan 20-49 år. Att vi valde 
designstudenter till att delta i undersökningen var för att deltagarna skulle ha 
övergripande samma bakgrund och vara insatta i ämnen som rörde rumslighet och 
rumsuppfattning.  

Att försökspersonerna skulle svara på vilken ålder och vilket kön de hade var för 
att kunna se i resultaten om det fanns någon skillnad mellan åldrar och kön. De 
svagheter som vi upplevde med att använda oss av SMB-modellen var att den är 
gammal och inte nyligen uppdaterats. Detta märktes av genom att de värdeord 
som användes inte kändes tidsenliga och vissa ord var därför svåra att förstå.  

Förexperimentet stärker giltigheten hos experimentet med försökspersoner genom 
att det gav oss insikt i vilka parametrar som var relevanta och som ökade 
säkerheten i att rätt frågor ställdes. Genom att experimentets utformning grundade 
sig på resultatet från förexperimentet anser vi att undersökningen har en god 
intern validitet och mäter det den avser mäta.  

Då frågeformuläret var utformad som en mobilapplikation där inställningarna 
utformades så att man inte kunde kryssade i mer än en ruta per fråga och inte 
kunde skicka iväg sitt svar innan alla svar var ikryssade eliminerades svarsbortfall. 
Genom att formuläret både innehöll kvantitativa frågorna om upplevelsen av 
rummet utifrån SMB-modellen, frågor om rummets ljushet, behaglighet och 
kontraster samt en kvalitativ fråga där försökspersonerna fick beskriva hur de 
upplevde rummets proportioner minskades svagheter i undersökningen och den 
fick ett djup. Att använda en väl beprövade modell som SMB som grund till vårt 
frågeformulär ger hög tillförlitlighet till studien.  

Undersökningen är genomförd på ett systematiskt och noggrant sätt där varje del 
har dokumenterats väl och möjligheten till upprepning är därför god, därigenom 
har undersökningen en hög reliabilitet. Att fönsterutformningarna testades två 
gånger, både genom förexperiment och genom fullskaleexperiment minskar risken 
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för att resultatet påverkats av yttre faktorer och ger därigenom en ökad reliabilitet 
till vårt resultat. Vi anser undersökningen ha haft tillräckligt många deltagare för 
att kunna se samband och dra slutsatser mellan svaren men anser inte att 
deltagandet var tillräckligt stort för att resultaten ska kunna generaliseras. 
 

5.2.3 Ljusmätning 

Genom att göra ljusmätningar av de fyra rummen dokumenteras belysningsstyrkan 
på sex punkter med cirka en meters avstånd emellan varje. Genom dessa kunde 
rummen enkelt jämföras med varandra och med testpersonernas upplevelse av 
rummens ljushet.  

Ljusmätningarna gjordes direkt ovan golv och inte 0,8 meter över golv som är det 
vanligaste sättet. Detta därför att avsikten med ljusmätningen var att jämföra 
rummens värden med varandra och det relevanta var därför inte på vilken höjd de 
utfördes utan att det var på samma punkter i alla rum. För att få en mer detaljerad 
dokumentation av rummen och ytterligare kunnat jämföra med varandra hade 
även vertikala ljusmätningar av rummens väggar kunnat göras. Att 
försökspersonernas svar på hur ljusa respektive mörka rummen uppfattades 
ytterligare stärks av ljusmätningar som bekräftar deras uppfattning ger 
undersökningen en hög validitet. 

 

5.2.4 Uppfyllelse av syfte och mål 

Syftet med studien var att bidra till kunskapen om hur dagsljusinsläppet påverkar 
upplevelsen av ett rum.  
 
Målet var att klargöra hur dagsljusinsläppets proportioner och placering påverkar 
hur det infallande ljuset uppträder i rummet och hur det inverkar på hur rummet 
upplevs. Studien var tänkt att kunna användas av planerare för att i 
trivsamhetssyfte skapa ett så bra dagsljusinsläpp som möjligt.  
 
Genom att vi utförde ett förexperiment där fler kombinationer av proportioner 
och placeringar av fönsterutformningar kunde observeras än vad som var möjligt 
att göra i fullskala fick vi en bredd i undersökningen. Resultaten från vår 
undersökning visar att trivseln är större i ett rum med lågt horisontellt sittande 
dagsljusinsläpp än i ett rum med ett stort dagsljusinsläpp eftersom det gav upphov 
till mindre bländning och gav ökad rumslighet. I kombination med de tidigare 
studier som vi lyft fram som visar att stora dagsljusinsläpp kräver mer energi kan 
vår studie vara till stöd för planering av dagsljus ur både trivsel och 
energieffektivitetsaspekter. Då solavskärmningen utanför experimentrummen 
påverkade vårt resultat uppfyller vi inte syftet med studien, däremot har vi bidragit 
till en bättre förståelse för hur ett rum kan påverkas beroende på 
dagsljusinsläppens placering, proportion och storlek.   
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5.3 Slutsatser 
De slutsatser denna undersökning har lyft fram är framförallt att: 

• Skillnaden i ljusnivån mellan stora dagsljusinsläpp och lågt placerade 
horisontella dagsljusinsläpp är inte markant. Låga horisontala fönster har 
dessutom förbättrat rumsupplevelsen då risken för bländning minskat och 
trivsel och rumslighet ökat. Det ska även tillägas att det låga horisontala 
dagsljusinsläppet inte är onormalt lågt utan har en helt normal 
bröstningshöjd. Det har visat sig att fönsterytans area påverkar, men den 
har inte varit avgörande för hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av 
rummet, det ser ut som att placeringen istället haft mycket större påverkan 
på rumsupplevelsen.  

• Studien visar att stora dagsljusinsläpp ger dåliga kontrastförhållanden och 
låg rumslighet, samt bidrar till en ökad risk för bländning.  

• Högt placerade horisontella dagsljusinsläpp bidrar inte till en behaglig 
rumsupplevelse. 

• Studien visar att större fönster och högre ljusnivåer inte har någon direkt 
koppling till hög rumslighet eller originalitet, det är snarare mindre 
dagsljusinsläpp som förstärker rumsligheten.  

 

 

5.4 Fortsatt forskning inom ämnet 
I en fortsatt utveckling av denna studie borde deltagarantalet utvidgas för att 
nå en högre reliabilitet. Man borde undersöka fler fönsterplaceringar och 
fönsterutformningar i olika väderstreck för att se hur stor påverkan direkt och 
indirekt dagsljus har på rumsupplevelsen.  

Vidare undersökningar skulle också kunna beröra olika glastyper, till exempel 
hur färgat solskyddsglas och energiglas påverkar upplevelsen i ett rum.  

Likaså borde man ur energisynpunkt titta närmare på den värme- och 
kylproblematik som uppstår då man använder sig av stora glaspartier och 
glasfasader där optimering av byggnadsdesign bör utvecklas för att hitta en 
balans mellan energieffektiv dagsljusplanering och behagliga rumsupplevelser.  
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7.1 Bilaga 1- Observationsmall förexperiment 
 
 
 
 

 

Observationsmall förexperiment

Hur upplevs:
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Mörkt Ljust

Mörkt Ljust

Mörkt Ljust

Mörkt Ljust
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7.2 Bilaga 2 – Resultat observationsmall förexperiment 

 

Observationsmall förexperiment

Hur upplevs:

 Golv

Tak
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Mörkt Ljust
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7.3 Bilaga 3 - Enkätundersökning

 
 

2014-05-16 22:08Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 1 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum?
1
*Obligatorisk

1. Ålder? *
Markera alla som gäller.

 20-29

 30-39

  40-49

 50-59

2. Vilket rum går du in i? *
Markera alla som gäller.

 Rum 1

 Rum 2

 Rum 3

 Rum 4

3. Kön? *
Markera alla som gäller.

 Man

 Kvinna

4. Enkäten innehåller ett antal skattningsskalor där Du skall markera hur Du upplever den miljö Du
befinner dig i, i olika avseenden. Omedelbart ovanför skalan står vilken egenskap hos miljön skalan
avser. Markering sker genom att sätta ett kryss i en ruta. Skalan har 7 steg. Rutan längst till vänster
innebär litet och rutan längst till höger mycket av egenskapen. Samtliga skattningar skall utföras
medan Du befinner Dig i miljön.
Markera endast en oval.

5. Modern *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket
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2014-05-16 22:26Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 2 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

6. Brokig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

7. Ful *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

8. Egendomlig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

9. Stimulerande *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

10. Sluten *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

11. Funktionell *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket
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2014-05-16 22:26Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 3 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

12. Välvårdad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

13. Vanlig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

14. Trygg *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

15. Tråkig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

16. Ömtålig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

17. Dämpad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket
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2014-05-16 22:27Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 4 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

18. Tidlös *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

19. Öppen *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

20. Enkel *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

21. Konsekvent *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

22. Livlig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

23. Bra *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket
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2014-05-16 22:28Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 5 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

24. Avgränsad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

25. Kraftfull *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

26. Ny *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

27. Påkostad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

28. Sammansatt *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

29. Trivsam *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket
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2014-05-16 22:28Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 6 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

30. Feminin *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

31. Helhetsbetonad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

32. Brutal *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

33. Speciell *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

34. Luftig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Lite Mycket

35. Hur ljust respektive mörkt upplever du rummet? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Ljust Mörkt
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2014-05-16 22:29Hur dagsljusinsläppet påverkar upplevelsen av ett rum? 1

Sida 7 av 7https://docs.google.com/forms/d/1jPNnlLIZ95VwkSXE5IprZS5YuIYT-_ovNMNu_zbtqWE/printform

Tillhandahålls av

36. Hur behagligt respektive bländande upplever du ljuset i rummet? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Behagligt Bländande

37. Hur kontrastrikt respektive kontrastlöst upplever du ljuset i rummet *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Kontrastrikt Kontrastlöst

38. Beskriv med egna ord hur du uppfattar rummets proportioner? *
Exempelvis smalt/stort/djupt
 

 

 

 

 



Bilagor 

68 

7.4 Bilaga 4 – Instruktionsblad undersökning 
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7.5 Bilaga 5 – QR-kod enkät 
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7.6 Bilaga 6 – SMB beräkningsmall 
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7.7  Bilaga 7 - Resultat testpersonernas upplevelse av 
rummens proportioner

 
 

 

 

Rum 1 

”Det upplevs bredare än rum 3 och 2.”  
”Rummet känns stort och luftigt, jag trivs i detta rum och tycker om det stora glaspartiet.” 
“Luftigt, men kan tänka mig att det blir för ljust vid full sol.” 
“Rummet upplevs stort och luftigt.” 
”Rummet känns högt och luftigt”  
”Brett och inte så djupt.”  
”Fönstrets storlek är nästan lika stor som en vägg” 
”Det gör att det känns sol "normala" proportioner”  
”Behagligt ljust!” 
”Rummet blir mer stimulerande eftersom man kan ta del av mycket som händer utanför” 
”Alla rörelser och förändringar ute blir mer påtagliga. Men man känner sig också ganska 
utsatt” 
”Större än vad det ser ut att vara Luftigt o fräscht men väldigt fyrkantigt. Halva rummet känns 
livligt och andra delen platt och livlöst”  
”Lite trångt luftigt högt i tak känns litet men mkt dagsljusinsläpp”  
”Rummet känns litet med för stora kontraster och störande skuggor Fyrkantigt, högt i tak. 
Sterilt. Institutionellt”  
”Öppet Luftigt Härligt Stort” 
”Rummet känns rymligt och högt i tak. Rummet känns inte djupt”  
”Stort”  
”Stort och brett”  
”högt, smalt, djupt” 
 

 Rum 2 

”Ganska stort, men lite lägre till tak än vad det är” 
”brett, djupt”  
”Högt i tak Mörkt ovanför och under fönstret Luftigt” 
”En rymlig volym”  
”Rummet känns ganska stort och välkomnande, det känns varken högt eller lågt” 
”Känns som jag befinner mig i en kub där alla sidor är lika höga/långa. Högt och kvadratisk”  
”Behaglig utsikt”  
”Rummet känns väldigt högt, smalt och ganska djupt” 
”Känner mig tillplattad i rummet. Takts höjd sjönk väldigt och känns nästan som jag måste gå 
”tillplattad. Rummet fick dock ett kul och bredd”  
”Upplevs som lågt i tak samtidigt som väldigt öppet”  
”Djupt” 
”Både djupt och smalt”  
”Upplever rummet ner symmetriskt iom fönstrets mitt placering och lite mer feminint jämfört 
med första rummet” 
”Trivsamt och balanserat. Varmare än medel. Dynamiskt. Kubiskt”  
”Rummet upplevs brett och högt”  
”Rummet känns smalt och väggarna känns väldigt höga”  
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”Rummet upplevs stort” 
”Sömnigt” 
”Rummet är behagligt och bländar ej” 
”Det blir för mycket fokus på den nedre halvan av rummet. Det som är ovan fönstret tänker 
man inte på. På ett sätt känns det då som rummet slutar ovanför fönstret. Det blir en mörk 
meningslös yta helt enkelt.”  
”Väldigt fyrkantigt luftigt bra utblick på omgivningen” 
 

Rum 3 

”Rummet känns stökigt o uppdelat. Proportionerna gör att rummet känns instängt men de går 
säkert bra o jobba iom minskad bländningsrisk men man minskar den viktiga utblicken som 
gör att jag trivs”  
”Rummet känns avlångt eftersom ljuset hamnar långt in i rummet”  
”Rummet känns högt och ljust med varierade skuggor” 
”Större”  
”Luftigt högt i tak intimt med minder fönster”  
”Stor kontrast mellan fönster och mellanvägg på fönstersida”  
”Rummet känns väldigt smalt och djupt och högt i tak”  
”Rummet känns högt och smalt och ganska djupt”  
”Trångt, instängt, djupt, smalt”  
”Smart sätt för kontor. Man kan ta del av omvärlden samtidigt som man inte blir för 
distraherad. Det blir magont jämn ljusfördelning”  
”Större än vad det ser ut. Behagliga kontraster”  
”Balanserat, dovt, varmt, kalt”  
”Smalt!”  
”Symmetriskt och kvadratisk”  
”Annorlunda Ovanligt Högt i tak”  
”Kyrkligt”   
”Rummet upplevs ganska smalt och långt”  
”Högt smalt”  
”Lite mindre i och med att fönsterutformningen kändes instängd”  
”Rummet upplevs inte lika djupt som rum 1”  
”Kul med en ny konstellation. Känns lite racklig proportionerligt då det är lite mindre fönster på 
högersidan. Det känns smalt, men samtidigt får rummet ett djup” 

 

Rum 4 

”Högt i tak. Stort. Stor rymd. Luftigt” 
”Högt i tak, avlångt”  
”Proportionerna ger en hårfin gräns mellan trygg, instängd o klaustrofobisk upplevelse. Om jag 
någon gång hamnar i en fågelholk så känns det nog såhär”  
”Dunkelt, läskigt, kallt”  
”Rummet känns slutet. Får en känsla av instängdhet. Väldigt brett och platt rum. Väldigt 
behagligt ljus dock”  
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”Rummet upplevs relativt djupt då det är för avskärmat”  
”Rummet känns tråkigt, kontrastlöst, platt och inte så ombonat. Inte så trivsamt. Det som 
förhöjer rummet är att takhöjden känns extra hög”  
”Tråkigt Ångestframkallande Känner mig liten” 
”Rummet känns svalt och behagligt. Ingen blandning. Trivsam miljö” 
”Rummet känns rymligt upptill och trångt nedtill. Rummet känns ganska smalt men inte så 
djupt”  
”Högt”  
”Omslutet mkt ljus fast man är avgränsad”  
”Högt/trångt”  
”djupt, smalt, litet”  
”Rummet känns högt och luftigt upptill och trångt nedtill. Rummet känns kort men inte så 
smalt” 
”Tråkigast av alla rum. Man känner sig inlåst. Man vill inte vistas länge i ett sådant rum”  
”Lågt och brett”  
”Avskärmat”  
”Fängelse” 
 


