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Abstract 
Artificial sunlight images can give positive emotions and be perceived as natural 
sunlight in interior environments. In a time where light levels are priority by 
default, the unique and interesting becomes increasingly important in lighting 
design. Based on the human tendency to prefer the natural, an artificial light 
mimicking the natural can provide well-being and harmony. A “natural” artificial 
light can have a major impact in healthcare environments and workplaces without 
daylight. 

The aim is to provide an artificially created sunlight image in interior 
environments. It should add a natural light experience, even in overcast days and 
in rooms without daylight. 

The goal is a well-founded evaluation of how artificial sunlight images are 
perceived in a room. The ambitions are to investigate the qualities that provide the 
characteristics of sunlight images, produce these artificially and evaluate the 
experience of them. 

Questions: What qualities should an artificial light effect have for it to be 
perceived as a natural sunlight image? How is an artificial sunlight image perceived 
in the room? 

Methodology and implementation: In a pilot study, participants rank 
photographs of different sunlight in the room after the most natural ones. The 
results of the preliminary study gave indications on the qualities of light that most 
represents the natural sunlight in the room. Based on the analysis of the most 
selected photographs and those that were not selected, four different artificial 
sunlight images were created and evaluated in two rooms without daylight. 

Results: The pilot study shows that the most natural sunlight images have a 
distinct shape and direction, a warm light colour and a variety of brightness within 
the light image shape and are balanced in contrast with their surroundings. A 
gradient in the transition between the sunlight image and surroundings with a 
variation in the gradient is also characteristic for a natural sunlight image. The 
experience of the artificially created sunlight images was positive. 

Conclusions: The qualities that are characteristic of sunlight images are: shape, 
direction, brightness variation, the image edge, contrast, and colour temperature of the light image. 
Our study shows that the experience of artificially created sunlight images are 
perceived as natural, harmonious and as sunlight. 

Keywords 
Natural light, Sunlight, Sun patch, Light patch, Light spot, Light pattern, Light 
play. 
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Sammanfattning 
Artificiella solljusbilder kan ge positiva känslor och upplevas som naturligt solljus i 
interiöra miljöer. I en tid där ljusnivåer och standardvärden prioriteras blir det 
unika och intressanta allt viktigare i ljusdesignen. Utifrån människans tendens att 
föredra det naturliga kan ett artificiellt ljus som imiterar det naturliga också ge 
välmående och harmoni för oss. Ett ”naturligt” artificiellt ljus kan ha stor inverkan 
i vårdmiljöer och på arbetsplatser utan dagsljusinsläpp. 

Syftet är att i interiöra miljöer kunna addera en artificiellt skapad solljusbild, en 
artificiell solljusbild som tillför en positiv ljusupplevelse i rum, även vid mulna 
dagar, och till det inre av djupa rum eller till rum helt utan dagsljus. 

Målet är en välgrundad utvärdering av hur artificiella solljusbilder upplevs i rum. 
Ambitionerna är att belysa vilka kvalitéer som är karakteristiska för solljusbilder 
och producera dessa artificiellt. 

Frågeställningar: Vilka kvalitéer skall en artificiell ljuseffekt ha för att den ska 
upplevas som en naturlig solljusbild? Hur upplevs en artificiell solljusbild i rum? 

Metod och genomförande: I en förstudie fick försökspersoner rangordna 
fotografier av solljus i rum. Resultatet från förstudien gav indikationer på vilka 
kvalitéer i ljuset som mest representerar naturligt solljus i rum. Utifrån analys av de 
oftast utvalda fotografierna samt de som inte blev valda har fyra olika artificiella 
solljussbilder skapats och utvärderats i rum utan dagsljus.  

Resultat: Förstudien visar att de mest naturliga solljusbilder har en tydlig form 
och riktning, en varm ljusfärg och en variation av ljushet inom ljusbildens form 
samt en balanserad kontrast mot sin omgivning. En gradient i övergången mellan 
ljusbild och omgivning med varierad övertoning är också karakteristiska 
egenskaper som naturliga solljusbilder har. Upplevelsen av de artificiellt skapade 
solljusbilderna var positiva. 

Slutsatser: De kvalitéer som är karakteristiska för solljusbilder är: Formen, 
Riktningen, Ljushetsvariationen, Ljusbildens kant, Kontrasten, och Färgtemperaturen i 
ljusbilden. Vår studie visar att artificiellt skapade solljusbilder upplevs som 
naturliga, harmoniska och som solljus. 

Nyckelord 
Naturlig ljus, Solljus, Ljusbilder, Solljusbilder, Ljusfläckar, Solfläckar, Ljusmönster, 
Ljusspel, Solkatt.  
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1 Inledning 
Examensarbetet på 15hp, om naturligt ljus och artificiellt ljus i form av 
solljusbilder i rum, har utförts vid Jönköpings Tekniska Högskola, vårterminen 
2015 inom Kandidatpåbyggnads-programmet på 60hp, med inriktning mot 
Ljusdesign.  

”What slice of the sun enters your room? What a range of mood does the light 
offer…” Louis I. Kahn (1973). För den danske konstnären Vilhelm Hammershøi 
sken solen in rummet och visst lyckades han fånga ljusets kvalitéer i den stunden, 
(se Figur 1 och Figur 2.)  

             
 

 

 

Tänk om man kunde få ta del av det vackra naturliga ljuset även de dagar då solen 
inte skiner, vid mulen himmel, i det inre av djupa rum eller till och med i rum helt 
utan tillgång till dagsljus. Fråga är om ett artificiella ”solljus” kan upplevas som 
naturligt solljus och ge positiva känslor i interiöra miljöer?  

I en tid där ljusnivåer och standardvärden prioriteras blir det unika och intressanta 
allt viktigare i ljusdesignen. Utifrån människans tendens att föredra det naturliga 
skulle således ett artificiellt ljus som imiterar det naturliga också ge välmående och 
harmoni. Ett ”naturligt” artificiellt ljus kan ha stor inverkan i vårdmiljöer och på 
arbetsplatser med bristfälliga dagsljusinsläpp. Rapporten som följer beskriver 
genomförande, resultat och slutsatser från en förstudie och en experimentell 
utvärdering av artificiellt skapade solljusbilder. Solljusbildernas karakteristiska 
kvalitéer och upplevelsen av dem utvärderas. 

Figur 1. Hammershøi,W. 
(1900) Dammkornens dans i 
solstrålarna. Målning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Hammershøi,W. 
(1906) Study in sunlight.  
Målning. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Belysningsplanering har två utgångspunkter hävdar Cuttle (2013) specialist och 
konsult inom arkitektonisk ljusdesign. Vår bransch är tudelad menar han, i å ena 
sida praxis-designers och å andra sidan arkitektur-designers, med olika sätt att se 
på ljusets funktion. Meningsskiljaktigheterna är grundade i historiens 
standardiseringar vars utgångspunkt var att tillgodose behovet av synlighet. Det 
har resulterat i, att tillräckligt med ljus likställs med att nå kraven. Därför 
projekteras idag rum av praxis-designers, med en för hög ljusnivå vars enda syfte 
är att uppnå praxiskraven, menar Cuttle. En praxisdesigner strävar efter att 
undanröja distraktioner, medan en arkitekturdesigner strävar efter att underhålla 
med ljuset. Cuttle påpekar att det kommer att vara upp till framtidens ljusdesigners 
att identifiera vad som är visuellt viktigt i ett rum. 

Att belysningsplanera utifrån praxisdesignerns synsätt harmonierar varken med 
rummets funktion eller dagens energieffektivitetsagenda. Enligt Parpairi et al. 
(2002) beror ett tilltalande rum inte på styrkan i ljuset utan på variationer i 
ljusfördelningen. Något som också pionjärer inom arkitekturdesignhistorien kände 
till. De behandlade ljuset som ett medium att tillföra upplevelser i arkitekturen 
med. Richard Kellys ljuseffekt, den så kallade ”play of brilliance”, ”underhåller” 
synnerverna, vilket enligt Cuttle (2013) i sin tur stimulerar kroppen och själen 
vilket väcker människans nyfikenhet och närvaro.  

Miljöpsykologen Haans (2014) utredning pekar på att vi tenderar att föredra det 
naturliga och således också dagsljusets naturlighet till skillnad från artificiell 
belysning. De ljuskällor vars karaktär påminner om naturligt ljus upplevdes mer 
positiva. Küller och Lindsten (1992) beskriver hur hormonbalansen hos skolbarn 
stördes hos de som under ett läsårs tid saknade både dagsljus och artificiell, 
dagsljusliknande belysning i sina klassrum. 

Baserat på solljusets egenskaper vill man studera hur man bäst kan planera för 
solljus i rum. Boubekri et al. (1991) visar i en undersökning gällande inverkan av 
fönsterstorlek och solljus i rum på kontorsarbetares humör och tillfredsställelse, 
att storleken av ljusbilden som uppstår i rummet av infallande solljus påverkar 
graden av upplevd tillfredställelse i rummet. Negativa effekter av direkt infallande 
solljus i rum är att bländning kan uppstå men Sánchez (2014) hävdar att det sällan 
uppstår bländning av solljusbilder i kontorsmiljö med undantag för om de lyser 
direkt på arbetsytan. Choi et al. (2011) lyfter fram vikten av solljus i vårdrum och 
att vårdtiden minskar i rum med dagsljus. Det finns således en stor 
välmåendepotential i det naturliga ljusets närvaro när det medvetet planeras för. 
Fridell Anter, Klarén, Häggström, och Andersson, (2013) visar i sin undersökning 
att ju större mängd dagsljus som kom in i rummet desto mindre blev behovet av 
total belysningsstyrka. 
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Undersökningarna ovan tyder på att dagsljus och solljus som faller in i rum har en 
positiv inverkan på människor. Tyvärr är inte alla interiöra miljöer utrustade med 
dagsljusinfall och tyvärr är inte alla dagar om året präglade av en klar och skinande 
sol. Med möjligheten att skapa naturtrogna, artificiella solljusbilder i rum kan det 
som solljusbilder tillför bli möjligt även när vädret eller byggnadens 
dagsljusöppningar inte tillåter det. Det i sig kan höja livskvalitén för de som vistas 
i dessa rum. Exempel på artificiell dagsljusbelysning är ”CoeLux”(2014). 
Armaturen är en LED-konstruktion i en fönsterformad armatur som ger en statisk 
och homogen ljusbild mot väggen. Olika färgtemperatur och olika vinkel på ljuset 
finns att välja mellan, (se figur 3 och 4). Rybakkens ”Surface daylight” (2009), (se 
figur 5) är en artificiella ”ljusreflektion” som består av ett flertal dioder som är 
rombformerade i en platta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt för de artificiella solljusarmaturerna är att de har en enhetlig yta över 
hela ljusbilden. Tanken väcks hur det skulle upplevas om ljusbilden inte var 
homogen över hela ytan. Kan spelet som vi ser i naturliga ljusreflektionerna föra 
med sig ännu mer positiva effekterna i ljusbildens närvaro? Hur bör en artificiell 
ljusbild gestaltas för att bidra med effekter likt naturligt solljus i rum? 

Figur 3 och 4. CoeLux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Rybakken Surface Daylight  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att i interiöra miljöer kunna addera en artificiellt skapad solljusbild. En 
arteriell solljusbild som tillför en positiv ljusupplevelse i rum, även vid mulna 
dagar, till det inre av djupa rum eller till rum helt utan dagsljus. 

1.2.2 Mål 

Målet är en välgrundad utvärdering av hur artificiella solljusbilder upplevs i rum. 
Ambitionerna är att belysa vilka kvalitéer som är karakteristiska för solljusbilder 
och producera dessa artificiellt. 

1.2.3 Frågeställning 

o Vilka kvalitéer skall en artificiell ljuseffekt ha för att den ska upplevas som 
en naturlig solljusbild? 

o Hur upplevs en artificiell solljusbild i rum? 

 

1.3 Avgränsningar 
Förstudien avgränsades så att bilder som analyserades inte översteg mer än hundra 
stycken. Bilderna var avgränsade så att de i huvudsak visade en solljusbild på en 
interiör yta. 

Den experimentella utvärderingen avgränsades så att vi undersökte fyra olika 
artificiella solljusbilder som alla var statiska, d.v.s. vi använde inte rörelse i de 
solljusbilder vi skapade så som det sker naturligt.  

 

1.4 Disposition 
Kapitel ett innehåller undersökningens bakgrund och problembeskrivning, syfte, 
mål och frågeställning som utgör arbetets grund. Kapitel två behandlar teori och 
redogör för tidigare forskning, gällande människans tendenser att föredra det 
naturliga, samt hur solljus påverkar kontorsarbetares humör och tillfredställelse. 
Vidare i kapitlet redovisas forskning gällande dagsljusets visuella komfort och 
ljuskvalitet, solljus och bländning, solljus i vårdrum samt soliga sjukhusrum och 
återhämtning från depressioner. Teorin i kapitel två ligger till grund för 
undersökningen som gjorts samt för de analyser och slutsatser som dragits. 

Kapitel tre beskriver undersökningens metod och genomförande av en förstudie 
med fyrtio personer som valde ut fotografier av naturliga solljusbilder samt en 
experimentell utvärdering i vilken tjugo personer utvärderade fyra artificiellt 
skapade solljusbilder i fullskalerum. 
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I det fjärde kapitlet redovisas resultaten från förstudien och den experimentella 
utvärderingen samt en analys där faktorer och samband beskrivs. Resultaten från 
förstudien presenteras. Resultatet för hur de artificiella solljusbilderna upplevdes i 
fullskalerummen presenteras av den experimentella utvärderingens resultat. 

I kapitel fem finns resultat- och metoddiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras 
resultaten, hur de kommer sig och vilken anknytning de kan ha till tidigare 
inhämtad information presenterad i teorikapitlet. I metoddiskussionen reflekteras 
över metodval och genomförande. 

Utöver nämnda kapitel tillkommer, i slutet av rapporten, referenser och bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel lyfts teori fram och redogör för tidigare forskning, gällande 
människans tendenser att föredra det naturliga, samt hur solljus påverkar 
kontorsarbetares humör och tillfredställelse. Vidare i kapitlet redovisas forskning 
gällande dagsljusets visuella komfort och ljuskvalitet, solljus och bländning, solljus 
i vårdrum samt soliga sjukhusrum och återhämtning från depressioner.  

2.1 Centrala begrepp 
Ljuseffekt; Ljuseffekter är observerbara fenomen som är lika beroende av källan 
som producerar ljuset som av det rum vari det ryms. Båda parametrarna kan vara 
skapade på antingen naturligt eller artificiellt vis. Ljusdesigners har möjligheten att 
manipulera principerna hos dessa parametrar för att uppnå den ljuseffekt hen har 
som intention att skapa. (Skarlatou 2011, s27) 
 
Ljusfläckar; Enligt Arnkil et al. (2011) är ljusfläckar ett fenomen som kan 
beskrivas som mindre partier av särskiljande ljushetskontrast i ett rum. Vad som 
orsakar dem är inte begränsat till en källa utan kan bero på antingen direkt eller 
reflekterat naturligt eller artificiellt ljus. Som författarna själva uttrycker det: ”Vi 
vet att de är tillfälliga och förstår hur de kommer till. Men trots att vi inte lägger 
märke till dem påverkar de intuitivt vår helhetsupplevelse av rummet” (Arnkil, 
Klarén, Fridell Anter, & Matusiak, 2011, s17).  
 
Solljusbilder: Vi använder begreppet ”solljusbild” istället för det tidigare nämnda 
”solljusfläck”. Ambitionen är att precisera att det handlar om en bild på det viset 
att det är en projektion av något som ser ut som solljus. Begreppet solljusbild kan 
vara ett indexikalt tecken (som visar sig som ett spår, pekande mot sitt ursprung) 
eller ett ikoniskt tecken (som är avbildande genom att uppvisa någon slags likhet 
med det avbildade).  
 

2.2 Människan föredrar det naturliga 
Hobday (1999) menar att idealet för artificiell belysning skulle vara att efterlikna 
det ljus under vilka våra förfäder utvecklats i evolutionen. Den artificiella 
belysningen utvecklades inte med detta i åtanke. Istället utvecklades den med 
föreställningen att ljusets enda funktion är att få oss att se, ett utgångsläge som går 
hand i hand med att det artificiella ljuset prioriteras som effektivt framför 
hälsosamt.  

I “The natural preference in people’s appraisal of light” (Haans, 2014) undersöktes 
om människans konstaterade preferens för substansers naturliga variant även 
gäller ljus. I undersökningen utvärderades olika miljöer belysta med dagsljus, 
dagsljussimulator, glödlampa, LED och lysrör. Resultatet tyder på att vad 
människor upplever som naturligt beror på både ursprungskällan och den fysiska 
behandlingen av det naturliga fenomenet. Om dagsljuset transformeras genom 
diverse material påverkas upplevelsen av dess naturlighet. Studien visar att 
preferens för naturlighet även gäller ljus. Deltagarna i studien upplevde dagsljus 
som mer naturligt än artificiella ljuskällor och det var också det naturliga ljuset de 
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föredrog. Enligt Haans (2014) påverkar deltagarnas föreställning om ljusets 
välgörande effekter på hälsa, koncentration och estetik i ett rum, upplevelsen av 
naturligheten hos ljuset. 

Vidare visade undersökningen att solljus, oavsett hur det förs in i byggnaden, alltid 
ansågs mer naturligt än elektriskt ljus, med undantag av det ljus som alstrades från 
dagsljussimulatorn. Den naturliga upplevelsen av solljus minskade när ljuset 
passerade genom eller reflekterades av olika material, exempelvis tonat glas eller 
speglar. Det visade sig också att olika artificiella ljuskällor upplevdes mer naturliga 
än andra. Till exempel upplevdes glödlampan mer naturlig än LED- eller lysrörs-
ljuskällan. Naturligt ljus, både dagsljus och simulerat dagsljus, upplevdes som 
bättre för hälsa och koncentration än lysrörsljus medan det inte uppfattades som 
någon skillnad mellan naturligt och simulerat dagsljus.  

Haans (2014) diskuterar möjligheten att kontrollera ljusnivåer på det vis som 
enkelt görs med artificiell belysning. Den enkla möjligheten till kontroll av ljuset 
kan eventuellt väga upp för de hälsoeffekter som dagsljuset är relaterat till och 
göra att människor ändå skulle välja artificiellt framför naturligt ljus i 
kontorsmiljöer, särskilt under kvällstider och molniga dagar.  

Undersökningarna som studien utgör visar att människans tendens att föredra 
naturliga substanser framför deras syntetiska motsvarighet även gäller ljus. Studien 
visar också att faktorer som associeras till positiva hälso- eller 
koncentrationseffekter (solens positiva verkan på kroppen) kan omintetgöras om 
dagsljuset inte är tillräckligt under vår kontroll. 

2.3 Inverkan av infallande solljus i kontorsrum på 
humör och tillfredsställelse 
Närvaro av solljus inomhus har både positiv och negativ inverkan på de som 
befinner sig i miljön. Några av de negativa effekterna är att det kan bidra till 
bländning, överhettning och allmän otillfredsställelse hos brukare. Dessa problem 
blir särskilt framträdande när solljus strålar direkt in i rummet. Positiva effekter av 
solljus i rum är att ljuset kan fungera som värmekälla samt att det kan visuellt 
förstärka, känslomässigt och psykologiskt välmående. Brukarnas välmående är 
särskilt viktigt i miljöer som kontor där människor presterar och där produktivitet 
är en betydande faktor. Boubekri et al. (1991) utförde en undersökning av 
inverkan av fönsterstorlek och solljus i kontorsrum på en persons känslomässiga 
reaktion och upplevda tillfredställelse. 

Resultatet som Boubekri et al. (1991) fick fram visade att när försökspersonen satt 
med fönsteröppningen vid sidan, blickriktning mot fönsterlös vägg, spelade 
fönstrets storlek ingen betydande roll för avslappning eller tillfredsställelse. Från 
samma sittposition hade solljuset i rummet en betydande inverkan på personernas 
känsla av avslappning men inte på upprymdhet eller tillfredställelse. För de 
försökspersoner som satt med blickriktningen åt fönstret hade fönsterstorleken 
inte heller någon större inverkan på tillfredställelse, upprymdhet eller avslappning. 
Från samma sittposition hade solljuset i rummet ingen större betydande inverkan 
på upplevelsen av avslappning, upprymdhet eller tillfredställelse. Undersökningen 
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visade variationer av den högsta nivån av avslappning. Vid solljus i rummet på 
runt 20 % av golvarean, var upplevelse av avslappning som högst och upplevelsen 
av avslappning ökar långsamt när solljuset i rummet ökade mellan 0 % - 30 % men 
avtog när solljuset i rummet ökade över 40 %. 

2.4 Dagsljus – visuell komfort och ljuskvalitet 
I studien SYN-TES undersöktes hypotesen att ju större mängd dagsljus som kom 
in i rummet desto mindre blev behovet av total belysningsstyrka (Fridell Anter, 
Klarén, Häggström, och Andersson, 2013).  

Undersökningen visade sig delvis stödja hypotesen men bara under 
omständigheter som erbjöd en stabil adaptionsnivå. Stora variationer i dagsljuset 
fick försökspersonerna att välja en högre ljusstyrka än när dagsljuset var stabilt. 
Undersökningen visade också att det som syntes i periferin påverkade det 
individuella behovet av arbetsbelysning. Resultatet visade också att de olika 
försökspersonerna valde mycket olika belysningsstyrkor men att de var 
konsekventa med sina individuella val genom undersökningen.  

Slutsatsen av undersökningen blev att en noggrant planerad ljusdesign, utan 
bländande inslag eller stora kontrastskillnader, skulle kunna få människor att 
adaptera till lägre ljusnivåer utan att försämra prestation eller visuell komfort. 

2.5 Solljus och bländning 
Problemet med solljus och bländning behandlades i en studie av Sánchez (2014) 
med syftet att främja närvaron av solljus i interiöra miljöer. Målet med 
undersökningen var att visa att god dagsljusdesign kan införliva solreflektioner på 
miljöers ytor samt öka den totala ljusnivån, utan att framkalla den överdrivna 
kontrast som orsakar bländning. Sánchez förmedlar en intressant reflektion i 
sammanfattningen när han skriver att människor vistas allt mer inomhus och för 
tillfredställelse i dessa miljöer ökar behovet av solljus inomhus. 

Resultaten visade på specifika slutsatser beroende på typen av solljuspenetration 
med hänsyn till orientering och i vilken position brukaren befann sig. Tillsammans 
visar resultaten att bländning sällan skapar en störande eller icke-tolererbar 
situation som i sin tur försvårar den synuppgiften. Undersökningen resulterade i 
slutsatsen att så länge solljus inte faller på arbetsytan så tillåter designen att 
solljusnärvaro införlivas i interiöra miljöer för att förbättra ljus- och 
klimatförhållanden. 

2.6 Simulerat solljus i vårdrum 
Motiverat av studier som visar på solens positiva och läkande verkan bör hänsyn 
tas till hur solljusinfall designas i interiöra miljöer. En genomtänkt design kan 
medvetet minska bländning och obehag vid användning av solljus i vårdrum. I sin 
studie simulerade Tanriöver, Suzgunez och Yilmazer (2011), mängden solljus i 
patientrum orienterade åt olika väderstreck samt med varierande 
dagsljusöppningar.  
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Undersökningens resultat konstaterade att rum med höger- och vänsterplacerade 
dagsljusöppningar mottog mer direkt solljus och solljus som landade mestadels på 
väggarna medan rum med centrerad dagsljusöppning mottog mindre andel 
direktsolljus och ljuset föll mestadels på golvet.  

Studien visade också att fönsterpositioner framför orienteringsriktning var 
avgörande för designen av patientrum med hänsyn till infallande solljus i rummet. 
Orienteringsriktning var av betydelse endast när rummens ytor var studerades 
separat. Undersökningen möjliggjorde visualisering av infallande solljus i rummet i 
relation till patientsängar vilket var en avgörande faktor som kunde påverka 
placeringen av sängen och därmed också placeringen av patienten i rummet.  

 

2.7 Soliga sjukhusrum - återhämtning från 
depressioner 
Ljus antas minska årstidsbunden depression genom att ljuset hämmar 
melatoninflödet som är ett av de starkast styrande ämnena vad gäller den 
biologiska dygnsrytmen, cykeln av vakenhet och vila. Ljusterapi är därför en 
effektiv behandlingsmetod för årstidsbunden depression enligt Beauchemin och 
Hays (1996). De visade i sin undersökning att längden av patienternas vistelse 
mellan de som behandlades i soliga rum och de som behandlades i mörka rum 
varierade konsekvent. Patienter i ljusa rum stannade i medellängd 16,9 dagar 
medan patienter som låg i mörka rum stannade i medellängd 19,5 dagar. 
Skillnaderna var konsekventa över årstider.  
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3 Metod och genomförande 
Undersökningen var av explorativ karaktär där olika ljusbilder utvärderades i form 
av fotografier och i fullskaleexperiment. Upplevelsen av ljusbildens närvaro och 
karaktärer som var tydliga för den specifika, artificiella ljuseffekten utvärderades i 
fullskaleförsöket. Syftet var att både designa solljuseffekter och att utvärdera 
upplevelsen av dem. Undersökningen bestod av ett inledande kvalitativt urval av 
fotografier av solljusbilder i förstudien, där efter med ett kvantitativt urval av vilka 
solljusbilder som upplevs mest som naturligt solljus. En kvalitativ ansats inleds 
med öppenhet, närhet och flexibilitet, i en interaktiv undersöknings och 
datainsamlingsprocess vilket tillämpas då man vill ”veta vad ett fenomen 
innehåller”(Jacobsen, 2002 s.150). Därefter intogs en kvantitativ ansats för att 
mäta frekvensen eller omfattning av i vilken utsträckning det artificiella ljusets 
kvalitéer upplevdes mer eller mindre naturliga, som solljus, positiva, intressanta, 
harmoniska, avkopplande, varma, mjuka eller bländande.  

• Uppställning av förstudie som grund för experimentet:  

100 fotografier på solljus som faller på en interiör yta visades för 40 
försökspersoner. Personerna fick ordna bilder utifrån vilka de ansåg vara mest 
typiska för fenomenet. Varje försöksperson skulle välja minst tre bilder och 
maximalt tio stycken (se bilaga 1, förstudiens frågeformulär). Resultatet från 
förstudien utgjorde underlag till den experimentella utvärderingen. 

• Uppställning av experimentell utvärdering:  

Fyra olika, artificiella ljusbilder skapades och monterades i två rum. Två 
ljusbilder visades i varje rum, en ljusbild åt gången, för en person i taget. 20 
försökspersoner ingick i undersökningen och datainsamlingen ägde rum med 
hjälp av ett frågeformulär per artificiell ljusbild och person (se bilaga 2, den 
experimentella utvärderingens frågeformulär).    

3.1 Förstudie 

3.1.1 Urval av 100 solljusfotografier 

Sedan år 2012 har fotografier tagits och samlats i ett ljusbibliotek vid olika tillfällen 
då solljus faller in i olika rum, vid olika tid och årstid (se bilaga 3, 100 fotografier 
av naturliga ljusbilder). Solljusbilderna de visade hade varierande karaktär. Hundra 
stycken solljusbilder med en stor spridning i ljusbildernas utseende valdes 
kvalitativt. Solljusbilderna varierade från bleka till kontrastrika, små till stora, 
enhetliga till spridda, kalla till varma. De hundra fotografierna framkallades i färg, 
på matt papper, i storlek 10x15 cm i en fotobutik. Fotografierna fick ett 
slumpmässigt tal på baksidan som identifikation för just den bilden.  

Förstudien gick till så att 40 personer, vara 18 kvinnor och 22 män i åldern 20-63 
år, med av en medelålder på 25 år, valde minst tre foton och max tio, som de mest 
förknippade med naturligt solljus i ett rum. Alla fotografier låg utspridda på ett 
bord där försökspersonen hade möjlighet att få överblick över alla foton samtidigt. 
I ett formulär per försöksperson noterades vilka foton som valdes och hur 
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personen i fråga valde att rangordna solljusbilderna utifrån instruktionen. 
Förstudien pågick under en dag i mars 2015 i kaféet ”Books and Coffee” på 
Jönköpings Tekniska Högskola. De deltagande var personer som befann sig i 
kaféet.  

De valda fotografierna, och de som aldrig blev valda, sammanställdes och 
resultatet utgjorde grunden till den experimentella utvärderingen. Förstudiens data 
analyserades, bearbetades och sammanställdes med beskrivande statistik. 
Frekvensen av antalet valda bilder visualiserades i tårtdiagram (figur 7 - 8) och 
med tjänsten Wordle Create visualiserades frekvensen av benämningen på ljuset 
(figur 9). En visuell analys av fotografierna utfördes utifrån aspekterna; form, 
ljusnivåns fördelning över bilden, gradienten mellan ljusbild och omgivning samt 
färger i bilden. Bilderna utvärderades utifrån dessa aspekter för att beskriva de 
olika solljusbildernas kvalitéer. 

3.2 Experimentell utvärdering  

3.2.1 Visuell utvärdering av artificiellt solljus i rum, form och 
förutsättningar 

Den experimentella utvärderingen ägde rum i Jönköpings Tekniska Högskolas 
försöksrum för Belysningsvetenskap. De två rummen var av lika dimensioner och 
lokaliserade intill varandra (se figur 6 för rummens dimensioner.) Interiört var 
rummens väggar vita och golvet grått. I varje rum installerades två artificiella 
solljusbilder mot rummens ena vägg. Armaturerna som producerade 
solljuseffekterna placerades ovanför undertaket (A01, se figur 6). Armaturen(A01) 
som användes var Art Profile, 20° Halogen, 3000K, 50W, riktad mot respektive 
material för att forma solljusbilderna A, B, C och D. Allmänljuset (A02, se figur 6) 
uppmättes till en medelbelysningsstyrka på 200 lux. Armaturen (A02) som 
användes var en asymmetrisk lysrörsarmatur, 2 x LT5 HE 35/830. I korridoren 
utanför försöksrummen nyttjades befintlig belysning (A03, se figur 6) med en 
medelbelysningsstyrka på 150 lux. 

 

Figur 6. Plan och elevationsritning av rummets dimensioner och placering av armaturer  
och material till de artificiella solljusbilderna A, B, C och D. 
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150      140      130

ARTIFICIELLA LJUSBILDER - Belysningsstyrka [lux]

140      140      120

120     100      100

120     100      

100      90      

100      

100      

A    B         C       D

240      130      130

120     120      120

120     110    

120     

100      90      

100      

100      

150      140      130150     120        95

130    250       160

125     150       

100      100      

200      100     120

140      150     120

120     130      

100    
90  

90    100      

Reflekterat ljus mot en 
Alu-filt ”överlevnadsfilt”. 

Reflekterat ljus mot en 
Mässingsplåt med patina.

Reflekterat ljus mot 
Guldpapper.

Reflekterat ljus mot 
Silverpapper.

b ~ 650mm
h ~ 1650mm    

b ~ 750mm
h ~ 800mm   

b ~ 850mm
h ~ 900mm    

b ~ 1200mm 
h ~ 1500mm   

A    B         C       D

~ 16 % av 
väggytan

~ 7 % av 
väggytan

 ~ 10% av 
väggytan

~ 5% av 
väggytan

100      90      

100      

90      

95   

100      

100      90      

100      

100      

95      

90      

ARTIFICIELLA LJUSBILDER - Mått [mm]

100      

ARTIFICIELLA LJUSBILDER - Material

Ljusmätning med luxmeter,
Vertikal medelbelysningsstyrka 
= Evmed: 
 
Ljusbildens närliggande 
omgining: 
Evmed omkring 
ljusbilden~100lux

Evmed motsatt vägg 
~150 lux

Evmed rullgardin vägg 
~100 lux

Alla fönster var förtäckta, fönstret bredvid solljusbilden var försett med en vit 
rullgardin som var neddragen under den visuella utvärderingen av de artificiella 
solljusbilderna. Detta för att behålla en kontrollerad ljusmiljö och för att simulera 
en miljö utan möjlighet till dagsljus. 

Ljuset från armatur A01, omformades med följande reflekterande material för att 
ge varje solljusbild dess kvalitéer: A. Tunt Mylar-material, något skrynklat. B. 
Mässing med patina, valsad plåt. C. Folierat guldpapper, konvext format. D. 
Folierat silverpapper, svagt konvext form. 

Varje artificiell ljusbilds uppmätta belysningsstyrka över ljusbild och närliggande 
omgivning, samt motsatt vägg och fönstervägg är dokumenterade (se figur 7). 
Ljusbildernas storlek är angivet i millimeter samt den procentuella storlek som 
ljusbilden utgör på den vägg den uppträder på (se figur 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Visuell utvärdering av artificiellt solljus i rum, genomförande och 
analysmetod 

Undersökningens deltagande bestod av 20 personer, 9 kvinnor och 11 män i 
åldern mellan 20 och 55, varav av 16 personer i åldern 22-28. Alla fick ett formulär 
per artificiell ljusbild att fylla i. Försökspersonen gick in i det ena rummet och 
utvärderade där sin första solljusbild. Därefter släcktes den solljusbilden och den 
andra solljusbilden tändes och försökspersonen fick fylla i ett likadant formulär. 
Försökspersonen gick därefter in i det andra rummet. Här fick personen utvärdera 
den tredje och fjärde solljusbilden en i taget. Ordningen mellan de fyra artificiella 
solljusbilder A, B, C och D varierades systematiskt. 

Figur 7. Belysningsstyrka och mått i % av den vägg som de artificiella 
solljusbilderna uppträdde på 
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Data från den experimentella utvärderingens frågeformulär har analyserats, 
bearbetats och sammanställts med beskrivande statistik och presenterats i box and 
whiskersdiagram (se bilaga 9) och radardiagram (figur 13-17). Box and 
whiskersdiagram presenteras i form av en box som rymmer mittersta hälften av 
materialet. Vilka sammanfattar medianvärdet, undre och övre kvartilen samt 
minimum och maximum av svaren från frågeformuläret. Boxens längd kallas 
kvartilavståndet och beskriver avståndet mellan övre och undre kvartilen. Den 
undre kvartilen markerar den nedre fjärdedelen av värdena och den övre kvartilen 
den övre fjärdedelen av värdena. Boxen innehåller alltså 50 % av värdena. 
Medianen markeras med ett streck i lådan. Minimi- och maxvärden markeras med 
streck i över och underkant utanför boxen, och binds samman med en linje. 
Diagrammet beskriver spridningen av svaren och hur enhetligt de förhåller sig.  

Radardiagrammen visar medelvärdet för de olika påståendena från frågeformuläret 
för varje ljusbild. Presentationen av resultaten visas i fyra radardiagram (figur 13-
16). Naturlighets- och solljusupplevelse i ett, harmonisk och positiv upplevelse i 
en annan, intresseväckande och aktiverande upplevelse i en tredje samt upplevd 
mjukhet och värme i en fjärde. Avslutningsvis ställs alla parametrar samman i ett 
radardiagram (figur 17). 
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4 Resultat och analys 
I sökandet efter vilka kvalitéer som en artificiell ljuseffekt skall ha för att upplevas 
som en naturlig solljusbild utfördes en förstudie vilken vidareutvecklades till den 
experimentella utvärderingen som bestod av skapandet av artificiella solljusbilder. 
Förstudiens resultat presenteras här, följt av experimentella utvärderingens resultat 
för hur de artificiella solljusbilderna A, B, C och D upplevs i rum.  

4.1 Förstudiens resultat 

4.1.1 Utvalda bilder som mest liknar naturligt solljus 

Frågan som ställdes var ”Välj ut och rangordna de bilder vars ljus du mest 
förknippar med naturligt solljus i ett rum”. Bilaga 4 visar alla utvalda bilder oavsett 
rangordning. Bilaga 5 visar bilder utvalda på plats 1. Bilaga 6 visar alla bilder 
utvalda i första hand mer än en gång. 

Fotografiet av ljusbild nr 32 blev valt 7 gånger på första plats, följt av bild nr 30 
och nr 41 som blev valda 5 gånger, därefter kom bild nr 9 och nr 90 som blev 
valda 2 gånger vardera. Förstudiens sammanräknade resultat ger att totalt sett blev 
21 stycken olika solljusbilder valda av de 100 solljusbilderna, varav 6 stycken fler 
än en gång på plats 1. Resterande bilder bedömdes inte vara naturligt solljus i rum 
i lika stor utsträckning. Diagrammen figur 8 och 9, åskådliggör fördelningen av 
valda bilder i förstudien. Figur 8, visar fördelning av valda solljusbilder 
rangordnade på plats 1, alltså det som urvalsgruppen anser mest representerar 
naturligt solljus i rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Utvalda bilder i första hand antal gånger, samt procentuell fördelning. 
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60 stycken solljusbilder blev valda någon gång, varav hälften av dessa blev valda 
fler än en gång. Bilaga 7 visar de bilder som inte blev valda överhuvudtaget. Figur 
9, åskådliggör hur många gånger bilderna valdes totalt sett. Solljusbild nr 30 blev 
vald 16 gånger totalt, följt av solljusbild nr 32 som blev vald 13 gånger och 
solljusbild nr 44 som blev vald 10 gånger (ingen rangordning). 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Alla utvalda bilder oavsett rangordning antal gånger, samt procentuell 
fördelning. 
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4.1.2 Benämning av ljuset 

Figur 10 visar resultatet av de ord som försökspersonerna valde att benämna ljuset 
med. Fontstorleken indikerar frekvensen av ordens förekomst. Ljusinsläpp, 
Naturligt, Morgonljus, Solljus, Dagsljus och Ljusbild var oftast förekommande 
benämningar av ljuset. Orden beskriver antingen ljusets ursprung, ljusets form och 
avgränsning eller ljusets känsla. De ord som beskriver ljusets ursprung är: 
Ljusinsläpp, Instrålning av ljus, Infallande, Varmt eftermiddagsljus genom fönster, 
Ljus genom rullgardin, Industrifönsterljus eller Vattenreflektion.  
Andra ord indikerar ljusets form och avgränsning mot omgivningen: Ljusform, Ljusbild, 
Solljusbild, Solmönster, Solfläckar, Ljusfläck, Ljusmönster.  
Känslan av ljuset är central i dessa ord: Levande, Kreativt ljus, Fräscht, Värme. 
 

 

4.1.3 Den upplevda känslan av ljuset 

Känslor som förknippas med ljuset utreds av frågan: ”Hur upplever du ljuset i 
bilderna: Positivt, neutralt eller negativt?” Resultatet visar en dominerande positiv 
inställning till de utvalda fotografierna av solljusbilder där 37 personer svarade 
positivt, 3 personer neutralt och inga negativt. 

4.1.4 Analys av kvalitéer i de naturliga solljusbilderna 

Förstudiens resultat definierar de kvalitéer som formade utgångspunkten för de 
artificiella ljuseffekterna. De gemensamma premisserna som beskriver en naturlig 
solljusbild i rum är ljusets form, ljusnivå, ljusfördelning, kontrast, dess gradient 
och ljusfärg. Figur 11, visar analysen av de tre bilder som blev valda flest gånger 
som naturligt solljus i förstudien. Bilaga 8 visar de bilder som inte blev valda. De 
kvalitéer som gör solljusbilderna naturliga är en mer tydligt avgränsad form, en 
tydlig riktning och en varierad ljushet inom ljusbilden, samt att övergången mellan 
ljusbild och omgivning utgörs av en varierad gradient, skarp eller mjukare i sin 
karaktär. 

Figur 10. Benämningar på ljuset, fontstorleken indikerar ordets frekvens. 
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4.2 Den experimentella utvärderingens resultat  
De kvalitéer som en artificiell ljuseffekt skall ha för att den ska upplevas som en 
naturlig solljusbild presentats i figur 12. Upplevelsen av de artificiella 
solljuseffekterna i rum beskrivs sedan.  

4.2.1 De artificiella solljusbildernas kvalitéer  

Figur 12, visar de artificiellt skapade solljusbildernas kvalitéer. Designen utgår ifrån 
informationen i resultatet från förstudien. Den artificiella solljusbilden A var 
inspirerad av egenskaperna i de solljusbilder som inte blev valda i lika stor 
utsträckning, (bilaga 7). De solljusbilder som blev valda flest gånger, (bilaga 6) var 
inspiration till de artificiella solljusbilderna B, C och D. Bilaga 8 anger ljusbildernas 
mått och åskådliggör de artificiella solljusbildernas mätvärden över ljusbilden och 
närliggande omgivning, samt dess storlek angivet i procent av väggytan som de 
uppträder på. 
 

Figur 11. Analys av kvalitéer i de solljusbilder som var utvalda flest gånger 
som naturligt solljus i förstudien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORM & RITNING: 
Storlek och riktning på ljusbild. 

LJUSNIVÅ: 
Helhetsintrycket av ljusbildens ljusnivå

LJUSFÖRDELNING:
Inom ljusbilden

KONTRAST: 
Ljusastdel i bildytan:
Mörkastdel i bildytan:

GRADIENT: 
Mjuk / skarp 
- övergång mellan ljusbild och bakgrund.

FÄRG: 
Ljusbildens ljusfärg:
Bakgrundens färg:

RUM:  
Ljusbildens orientering i rummet. 

TID:  
Tid och datum för fotot. 

17,5% på plats 1

Rektangulär form,
horisontell riktning

Medelhög ljusnivå

Variation inom
ljusbildens form.

Stor kontrast 
över hela bildytan sett

Mjuk gradient, ojämn

 
Vägg motstående fönster

9:02, den 21/12 2014
Stockholm

12,5% på plats 1

Uppdelade strålar, 
horisonellt riktning

Hög ljusnivå

Mer jämn inom
ljusbildens form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett

Skarp, till mjukare, jämn

Släpljus längs golv

9.38 den 20/12 2014
Stockholm

12,5% på plats 1

Flytande samlad form,
diagonal riktning

Hög ljusnivå

Variation inom
ljusbildens form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp, till mjukare, ojämn

Golv

14:05 den 2/8 2014
Stockholm

10% på plats 1

Lång smal, diagonal 
riktning

Medel ljusnivå

Lite variation inom
ljusbilden form

Medelstor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp

Golv

12:37 den 25/2 2015
Stockholm

Valda bilder på plats 1
som mest förknippas med 
naturligt solljus i ett rum:

5% på plats 1

Flera kvadrater samlade
 

Medelhög ljusnivå

Lite variation inom
ljusbildens form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp, till mjukare

Vägg

20.28 den 5/5 2014
Stockholm

5% på plats 1

Samlad form

Hög ljusnivå

Jämn inom ljusbildens 
form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp

Trappa

11:43 den 26/2 2015
Stockholm

LJUSBILDER VALDA PÅ PLATS 1.
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4.2.2 Upplevelsen av de artificiella solljusbilderna 

Resultatet presenteras utifrån medelvärdet av svaren för varje parameter för de 
fyra artificiella solljusbilderna. Radardiagrammens skala växer utåt i cirkeln och 
den solljusbild (A, B, C eller D) vars medelvärde ligger längst ut i cirkeln, närmst 
parametern instämmer mest på parametern i fråga (figur 13-17). 
 
Alla fyra artificiella solljusbilderna upplevdes naturliga och som solljus(se figur 13). 
Solljusbild B och C upplevdes mest naturliga och mest som solljus, tätt följda av 
solljusbild D. Solljusbild A upplevdes minst naturlig och mest onaturlig och 
artificiell. Solljusbild B, C och D upplevdes minst artificiella. Solljusbild A och D, 
upplevdes mest onaturliga.  
 

FORM & RIKTNING: 
Storlek och riktning på ljusbild. 

LJUSNIVÅ: 
Belysningsstyrkan inom ljusbildens yta 
samt dess närliggande omgivning

LJUSFÖRDELNING:
Inom ljusbilden

KONTRAST: 
Ljusastdel i bildytan:
Mörkastdel i bildytan:

GRADIENT: 
Mjuk / skarp 
- övergång mellan ljusbild och bakgrund.

FÄRG: 
Ljusbildens ljusfärg:
Bakgrundens färg:

RUM:  
Ljusbildens orientering i rummet. 

TID:  
Tid och datum för fotot. 

A
Spridd reflektion
Ingen entydig riktning

250-95 lux ljusbild
90lux omgivning

Stor variation inom 
ljusbildens form.

Liten kontrast
över hela bildytan sett

Mjuk gradient, ojämn

 
Vägg

den 8/4 2015
Jönköping

B
Samlad, variation inom 
ljusbilden, delad. 
Diagonal uppåt höger. 

200-100 lux ljusbild
90lux omgivning

Variation inom
ljusbildens form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett

Skarp, mjukare, varierad

Vägg

den 8/4 2015
Jönköping

C
Strålar, variation inom 
ljusbilden.
Diagonal nedåt vänster. 

150-100 lux ljusbild
90lux omgivning

Variation inom 
ljusbildens form

Medelstor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp, till mjukare, ojämn

Vägg

den 8/4 2015
Jönköping

D
Rektangulär, variation 
inom ljusbilden. 
Diagonal nedåt höger.

150-100 lux ljusbild
90lux omgivning

Variation inom
ljusbilden form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp, till mjukare, ojämn

Vägg

den 8/4 2015
Jönköping

Skapade ljusbilder 
adderade i rum med
200lux i allmänljus.

ARTIFICIELLA LJUSBILDER

Figur 12. Artificiella solljusbilders medvetet formade kvalitéer 
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Alla fyra artificiella solljusbilderna upplevdes positiva och harmoniska(se figur 14).            
Solljusbild B och C upplevdes mest positiva, tätt följt av A och D. Alla 
solljusbilder upplevdes harmoniska, C mest harmoniskt, därefter B, sedan D samt 
minst harmoniskt upplevdes solljusbild A. Solljusbild B väckte uppmärksamhet 
och upplevdes både mest positiv och mest störande, dock övervägande positiv. 
 
 

 
 
 

Alla fyra artificiella solljusbilderna upplevdes intressanta, avkopplande och 
uppiggande (se figur 15). Solljusbild A och B upplevdes mest intressanta tätt följt 
av solljusbild C och D. Ingen solljusbild upplevdes tråkig. Solljusbilderna B och D 
upplevdes mest uppiggande följt av solljusbild C. Alla solljusbilderna upplevdes 
mer avkopplande än uppiggande. 
 

Figur 13. Artificiella solljusbilders naturlighet och solljusupplevelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Artificiella solljusbilders harmoni och positiv upplevelse 
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Solljusbild C upplevdes mjukast följt av solljusbild B. Solljusbild A och D 
upplevdes som minst mjuka. A och D upplevdes betydligt kallare än B och C. 
Ingen solljusbild upplevdes särskilt skarp, dock upplevdes D som skarpast, A 
upplevdes minst skarp, se figur 16. 
 
                                

 
 

 
 
 

Figur 15. Artificiella solljusbilders intresseväckande och aktiverande upplevelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Artificiella solljusbilders upplevda mjukhet och värme 
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4.2.3 Sammanfattning av upplevelsen av de artificiella solljusbilderna 

Diagrammet (figur 16) visar en sammanfattning av medelvärdets fördelning på 
varje parameter från frågeformuläret (bilaga 2), över de artificiella solljusbilderna.  
 
 

 

 

Den artificiella solljusbilden A upplevs mest artificiell, onaturlig, och kall, i och 
med den också upplevs minst mjuk, positiv, avkopplande, som solljus, varm, 
naturlig, skarp, och uppiggande. Uppseendeväckande är att den på samma gång 
upplevs mjuk och skarp, avkopplande och uppiggande.  

Den artificiella solljusbilden B, väckte större uppmärksamhet. Spridningen av 
svaren för solljusbild B var större än C. Den upplevdes både mest harmonisk och 
mest störande av de fyra artificiella solljusbilderna, den upplevdes på samma gång 
också mest positiv, och intressant, avkopplande och varm. B är den solljusbild 
som upplevdes minst negativ, tråkig, onaturlig och kall. Det betyder att kvalitéerna 
i solljusbild B är mer uppseendeväckande än den mildare varianten solljusbild C.  

Figur 17. Resultat sammanfattning av artificiella solljusbilderna A, B, C och D  
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De kvalitéer som den artificiella solljusbilden C har gör att den upplevdes mest 
naturlig och mest som solljus samt harmonisk. Solljusbild C upplevdes också 
minst störande, minst benägen till obehagsbländning samt minst artificiell och 
onaturlig. Solljusbild C är alltså den som upplevs mest naturlig och som solljus. I 
bilaga 9 ser vi i box and whiskers diagram att fördelningen av svaren, på hur 
naturligt ljuset upplevdes är mer samlat för C, än för de andra.  

Den låga spridningen betyder att urvalsgruppen var mer eniga om upplevelsen. Ett 
samlat svar för den artificiella solljusbilden C ser vi också för parametrarna; 
mycket som solljus, mycket positiv, liten grad av negativt, mycket mjukt, liten grad 
av uppiggande, mer intressant, samt mycket harmonisk.  

Den artificiella solljusbilden D upplevs mest uppiggande och gav störst utslag på 
aspekten bländning - majoritets svar är låga på skalan för bländning. Ingen av 
solljusbilder upplevdes bländande, inte heller upplevdes någon av solljusbilderna 
som mycket uppiggande utan mer avkopplande. Den artificiella solljusbilden D 
upplevdes dock mest uppiggande, men också minst intressant - men det råder en 
stor spridning av svaren från försökspersonerna på de aspekterna.  
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Resultatdiskussion 
Resultaten visar att det finns kvalitéer i det artificiella solljuset som upplevs 
naturliga och positiva. Syftet var att i interiöra miljöer kunna addera en artificiellt 
skapad solljusbild, något som tillför en naturlig ljusupplevelse, även vid mulna 
dagar och i rum utan dagsljus. De artificiella solljusbildernas egenskaper har 
betydelse för hur de upplevs, vissa kvalitéer är mer väsentliga för en naturlig 
solljusupplevelse. Vår undersökning lyfter fram kvalitéernas egenskaper. 
Resultatdiskussionen presenterar förklaringar till resultaten, hur resultaten kan 
tolkas och vad de betyder, samt hur resultaten relaterar till andra studier.  

5.1.1 Kvalitéer som en artificiell solljusbild skall ha för att upplevas 
naturlig 

En karakteristisk kvalité som identifierades i förstudien är ljusbildens form, 
solljusbilden bör ha en samlad form. I jämförelse mellan A- den spridda och de tre 
andra artificiella solljusbilderna som är mer samlade upplevdes de således mer 
naturliga och som solljus. Ytterligare en karakteristisk kvalité är att ljuset upplevs 
ha en tydlig riktning, i förstudien beskriver många benämningar just ljusets 
ursprung, - hur ljuset kommit in i rummet. Den upplevda riktningen hör samman 
med ljushetsvariationer och ljusbildens kant som utgörs av en toning i form av en 
gradient. Gradienten avtar i ljushet successivt åt det håll som också beskriver 
riktningen på ljusbilden. Ljushetsvariationer finns inom ljusbildens form och 
förtydligar riktningen. Att ljusbildens kant består av en gradient som delvis är skarp, 
mjukare och varierad är en avgörande karakteristisk egenskap som solljusbilder 
har. Informationen som ljusbildens kant påverkar solljusbildens form och 
solljusbildens upplevda riktning. Den upplevda kontrasten mellan ljusbilden och 
omgivningen bör vara välbalanserad som i solljusbild C, den starka solljusbilden 
D, upplevdes mest bländande och uppiggande, till skillnad från den mjuka som 
upplevdes mer avkopplande. Den spridda solljusbilden A, med stor kontrast och 
spridd form upplevdes minst som solljus. Ljusbildens färgtemperatur är en 
karakteristisk kvalité som för att beskriva naturligt solljus bör upplevas varm. 

Resultatet bekräftar att de artificiella solljusbilder B och C, har flest kvalitéer som 
också korrelerar med förstudiens resultat om vilket ljus som mest förknippas med 
naturligt solljus i rum. Hobday (1999) menar att idealet för artificiell belysning 
skulle vara att efterlikna det ljus under vilka våra förfäder utvecklades under – det 
naturliga ljuset.  

Figur 17 visar en sammanfattning av tidigare presenterat resultat från den 
experimentella utvärderingen av solljusbildernas kvalitéer samt hur den 
sammanvägda upplevelsen var. 
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Att den artificiella solljusbilden A upplevdes mest artificiell, onaturlig och kall 
tycks bero på att den har en spridd form, ingen tydlig riktning, en stor variation 
inom den spridda formen, liten kontrast mellan ljusbild och omgivning, en mjuk 
gradient i övergången mellan ljusbild och omgivning samt en kall ljusfärg. A skiljer 
sig från B och C som hade mer tydliga samlade former, en tydlig riktning, 
variation inom den samlade formen, medelstor kontrast mellan ljusbild och 
omgivning, en varierad gradient både skarp och mjuk i övergången mellan ljusbild 
och omgivning, samt varm ljusfärg. Solljusbild D:s kvalitéer liknar B och C, med 
undantag av ljusfärgen. Dess kalla ljusfärg upplevs mer uppiggande än 
avkopplande. De artificiella solljusbilderna med en tydlig riktning upplevs mest 
som naturligt solljus.  

Boubekri et al. (1991) menar att solljusbilder med en yta av mer än 40 % av 
golvets totala yta upplevs som negativa och bländande. De solljusbilder som 
upplevs mest positiva är de som upptar runt 20 % av golvets totala yta men de 
känslor av avslappning som följde av solljus i rum ökade långsamt när solljuset 
upptog 0 % - 30 % av golvytans totala area. De artificiella solljusbilder vi skapat 
upptog  5 % - 16 % av den vägg de uppträdde på. Resultatet visar att storleken 
10% (solljusbild C ) och  7% (solljusbild B), var de som gav mest positiv och 
harmonisk upplevelse, se (figur 18, ljusbildernas mått och storlek i % av väggytan). 
Den största solljusbilden, A som utgjorde 16% av den vägg den uppträdde på, var 
också den som upplevdes mest negativ och minst som solljus. Att de artificiella 

FORM & RIKTNING: 

LJUSNIVÅ: 

LJUSFÖRDELNING:

KONTRAST: 

GRADIENT: 

FÄRG: 

UPPLEVELSE, mest:

UPPLEVELSE, minst:

A
Spridd reflektion
Ingen entydig riktning

250-95 lux ljusbild
90lux omgivning

Stor variation inom, 
ljusbildens form.

Liten kontrast
över hela bildytan sett

Mjuk gradient, ojämn

A upplevs mest: 
Artificiell, Onaturlig, och 
Kall. 

A upplevs minst: Mjuk, 
Positiv, Avkopplande, 
som Solljus, Varm, 
Naturlig, Skarp, och 
Uppiggande.

B
Samlad, variation inom 
ljusbilden, delad. 
Diagonal uppåt höger. 

200-100 lux ljusbild
90lux omgivning

Variation inom, 
ljusbildens form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett

Skarp, mjukare, varierad

B upplevs mest: Positiv, 
Avkopplande, Varm, 
Störande, Intressant, 
Harmonisk. 

B upplevs minst: Negativ, 
Tråkig, Onaturlig och 
Kall.

C
Strålar, variation inom 
ljusbilden.
Diagonal nedåt vänster. 

150-100 lux ljusbild
90lux omgivning

Variation inom, 
ljusbildens form

Medelstor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp, till mjukare, ojämn

C upplevs mest: som 
Solljus, Naturlig, 
Harmonisk. 

C upplevs minst: Störan-
de, Artificiell, Onaturlig, 
Bländning. 

D
Rektangulär, variation 
inom ljusbilden. 
Diagonal nedåt höger.

150-100 lux ljusbild
90lux omgivning

Variation inom, 
ljusbilden form

Stor kontrast 
över hela bildytan sett.

Skarp, till mjukare, ojämn

D upplevs mest: Uppiggan-
de, Bländning. 

D upplevs minst: Intres-
sant.

Syftet är att i interiöra miljöer kunna 
addera en artificiellt skapad solljusbild. 
Något som tillför en positiv ljusupple-
velse, även vid mulna dagar och i rum 
utan dagsljus. 
Målet är att bestämma vilka kvalitéer 
som är karakteristiska för solljusbilder, 
producera dessa artificiellt och 
utvärdera hur de upplevs i rum.

ARTIFICIELLA LJUSBILDERS
KVALITÈER:

Figur 17. De artificiella solljusbilder kvalitéer och upplevelse  
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solljusbilderna A, B, C och D upptar relativt liten yta av väggen kan vara 
bidragande till att de inte upplevdes bländande. Upplevelsen av bländning bör 
alltså utöver ljusbildens storlek också ha att göra med kontrastförhållanden, d.v.s. 
ljusfördelningen, variationen i ljusnivå och gradienten av ljusbildens kant. Detta 
kan påverka upplevelsen av hur kontrastrikt och dominerande ljuset upplevs. Den 
artificiella ljusbilden C upplevdes minst bländande, den upplevs också mjukast. 
Den artificiella solljusbild D upplevdes mest skarp och mest bländande.  

Karin Fridell Anter (2013) et al. visar att ju större mängd dagsljus som kom in i 
rummet desto mindre blev behovet för den totala belysningsstyrkan, om en stabil 
adaptionsnivå fanns. De artificiella solljusbilderna i vår undersökning är konstanta 
i sin ljusdistribution, vilket skulle kunna få människor att adaptera till en lägre 
komfortabel ljusnivå utan bländning om kontrastförhållandet kontrolleras till en 
balanserad nivå. 

De artificella solljusbilderna med en tydlig riktning upplevdes mest som naturligt 
solljus. Ljusets orientering och riktning har betydelse och med de artificiella 
solljusbilderna kan det anpassas efter rådande förhållande. Vår undersökning 
varierade inte positionen av solljusbildens orientering i rummet, utan vi placerade 
den på väggen bredvid fönstret likt Tanöver, Düzgünes ̧. och Yilmazer (2008) 
resultat av bäst solljus i rummet. 

Positiva effekter av infallande solljus i rum är enligt Boubekri et al. (1991) att 
solljuset bidrar med ett förstärkt visuellt känslomässigt och psykiskt välmående 
samt kan agera som värmekälla. Bländning och överhettning är de negativa 
aspekterna. Dessa effekter kan kontrolleras med de artificiella solljuseffekterna. 
Sánchez (2014) menar att infallande solljus sällan ger en störande eller icke-
tolererbar situation som i sin tur skulle försvåra synuppgiften, enbart om solljuset 
är på arbetsytan upplevdes det störande. De fyra artificiella solljusbilderna, A- den 
spridda, B- den varma, C- den mjuka och D- den starka, visar också att 
upplevelsen av bländning är minimal men störst för den artificiella solljusbilen D 
på grund av dess kvalitéer. 

Infallande solljus påverkar människor i form av visuellt, känslomässigt och 
psykiskt välmående (Boubekri et al, 1991), vår undersökning visar att de fyra olika 
artificiella solljusbilderna påverkar oss i olika grad av upplevd harmoni, positiv 
upplevelse, avkoppling, uppiggande effekt samt intresseväckande upplevelse 
utifrån solljusbildernas karakteristiska kvalitéer. Det positiva resultatet gällande 
upplevelsen av de artificiellt producerade solljusbilderna pekar på att det skulle 
vara intressant att tillämpa dem i vårdmiljö, med tanke på att patienters 
tillfrisknande har visat sig vara betydligt snabbare för de som vistats i solljusbelysta 
rum (Choi et al. 2012). Ljusterapi är en effektiv behandlingsmetod för 
årstidsbunden depression (Beauhemin och Hays, 1996). Med det i åtanke och att 
artificiella solljusbilderna kan ge en naturlig och solljusliknande upplevelse finns 
det goda möjligheter med att förstå solljusbilders karakteristiska kvalitéer och 
sedan tillämpa dem i rum. 
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 För- och nackdelar med metodvalen 

Undersökningen som utfördes var av explorativ karaktär och för att styrka både 
validiteten och reliabiliteten i studien gjordes en förstudie och en experimentell 
utvärdering. Förstudien hade som funktion att skapa en grund för den 
experimentella studien. Förstudien gav möjlighet till orientering i vilka solljusbilder 
som upplevs mest naturliga enligt en kvantitativ skala där fler varianter och fler 
försökspersoner kunde ingå. Resultaten från förstudien blev grunden för den 
experimentella utvärderingen och en faktor att kontrollera dess resultat gentemot.  

Syftet med studien var att kunna addera en artificiellt skapad solljusbild som skulle 
kunna fungera positivt i rum vid mulna dagar eller i rum utan dagsljus. Metoden vi 
valde och resultaten det gav uppfyllde syftet klart och tydligt. Målet med 
undersökningen att bestämma vilka kvalitéer som var karakteristiska för 
solljusbilder, producera dessa artificiellt och utvärdera hur de upplevdes i rum 
uppfylldes. Frågeställningarna som låg till grund för undersökningen var som 
följer: Vilka kvalitéer skall en artificiell ljuseffekt ha för att den ska upplevas som 
en naturlig solljusbild? Hur upplevs en artificiell solljusbild i rum?  

Båda frågeställningar är besvarade och de valda metoderna passade väl för att 
besvara dem med. 

Förstudien 

I förstudien användes hundra fotografier som fyrtio försökspersoner fick välja ut 
det mest naturliga. Genom att alla fotografier visades samtidigt gavs möjlighet för 
personerna att få en god överblick utan att foton skymdes eller försvann under 
andra foton. De personer som kom till bordet för att välja bland fotografierna var 
slumpmässigt valda personer som råkade passera. För att ytterligare styrka 
validiteten hade fler solljusfotografier kunnat användas i förstudien, där 
solljusbilderna kunde haft ännu större visuell variation. Vill man alltså undersöka 
vilka solljusbilder människor upplever som äkta och naturliga, och ber dem välja 
de bästa ur ett subjektivt urval bilder, så skulle undersökningen genomförd med 
ett annat subjektivt urval bilder kunna ge ett annat resultat. Urvalet behöver då 
vara motiverat som representativt för att stärka metodens reliabilitet. Om de 
hundra fotografierna var representativt för naturliga solljusbilder motiveras av att 
rapportskrivarna har observerat och fotograferat solljusbilder under flera år, vid 
olika tid, årstid och rum. 

För att ytterligare öka reliabiliteten i förstudien hade fler personer kunnat tillfrågas. 
En brist i förstudien ligger i att de solljusbilder som analyserades var just 
fotografier. Försökspersonernas val var alltså baserade på fotograferade 
solljusbilder – inte verkliga i rum, något som kan ha påverkat upplevelsen och 
besluten. Genom att enbart studera fotografier kunde försökspersonerna inte 
bedöma solljusbilden som en del av den helhet som en rumsupplevelse är. 
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Utifrån förstudien skapades ett fullskaleexperiment som utgjorde undersökningen. 
I den experimentella utvärderingen skapade vi fyra artificiella solljusbilder i två 
likadana rum. Solljusbilderna bedömdes av 20 försökspersoner med hjälp av ett 
formulär med 18 frågor.  

Den experimentella utvärderingen 

Den experimentella utvärderingen hade kunnat förbättras genom att fler personer 
fick ta del av undersökningen, för att styrka reliabiliteten på de resultat vi fick.  

Vi hade kunnat skapa fler och mer varierade solljusbilder för att i större 
utsträckning visa vad som kännetecknar en positiv/negativ, naturlig/onaturlig, 
uppiggande/harmonisk osv artificiell solljusbild för att på så vis öka reliabiliteten. 
Vi hade kunnat skapa solljusbilder av olika lysande ytor exempelvis som Rybakken 
(figur 5), diffuserat eller behandlat ljuset på annat vis istället för att använda 
reflekterat ljus. 

Undersökningen utformades så att varje försöksperson analyserade en solljusbild i 
taget. För att undvika risken att de ångrade sig gällande tidigare svar hade 
försökspersonerna kunnat få gå mellan de olika rummen och växla mellan 
solljusbilder för att tydligare jämföra de olika bilderna. Hur resultatet påverkats av 
att solljusbild A och B respektive C och D var i samma rum är svårt att säga men 
om alla solljusbilder varit i samma rum eller om varje solljusbild fått ett eget rum 
hade kanske resultatet sett annorlunda ut. 

Den experimentella utvärderingen hade kunnat genomföras med en annan metod. 
En mer djupgående kvalitativ ansats hade kunnat utföras med intervjubaserad 
datainsamling där varje försöksperson intervjuades med fler frågor och med 
möjlighet till mer varierade svar än de värderingsskalor som användes i 
undersökningen som utfördes. Men vill man undersöka vilka kvaliteter som krävs 
för att människor ska uppleva att solljusbilder är äkta och naturliga genom att be 
dem beskriva vilka kvaliteter det är som krävs, så riskerar man få låg validitet 
eftersom resultatet kommer att visa vad de intervjuade kan säga, verbalt eller i 
skrift, om de väsentliga kvaliteterna. 

För att öka reliabiliteten i frågeformuläret som användes kontrollerades det att alla 
frågor som avsåg att visa samma sak konsekvent gav samma svar ”intern 
konsistens”, vilket bekräftades genom att parametrarna i frågeformuläret hade ett 
motsatsord. 

.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Artificiella solljusbilders naturliga kvalitéer och upplevelse 

Resultatet i vår studie bidrar med kunskap om vilka kvalitéer som är väsentliga för 
att ge en naturlig upplevelse med artificiellt ljus. De kvalitéer som är karakteristiska 
för solljusbilder är: formen, ljusbildens kant, riktningen, kontrasten, 
ljushetsvariationen och färgtemperaturen i ljusbilden. 

Vår studie visar att artificiellt skapade solljusbilder genom behandling av ljuset för 
att uppnå de karakteristiska kvalitéerna, upplevs som naturliga, harmoniska och 
som solljus. 

En artificiell solljusbild upplevs mest naturlig och som solljus då: 

§ Formen är samlad 

§ Ljuset har en tydlig riktning 

§ Ljushetsvariationer finns inom ljusbildens form 

§ Ljusbildens kant består av en gradient som är varierad, delvis skarp och 
delvis mjukare 

§ Kontrasten mellan ljusbilden och omgivningen är välbalanserad 

§ Ljusbildens färgtemperatur är varm 

5.3.2 Rekommendationer 

Utifrån de positiva upplevelserna av ljuset i de artificiellt skapade solljusbilderna 
bör dess kvalitéer användas i ljusdesignplanering och i armaturdesign med en 
naturlig ljusdistribution. 

En fortsatt studie där de identifierade kvalitéerna från vår undersökning varieras 
och utvärderas ytterligare rekommenderas för vidare forskning. Vidare bör 
solljusbilderna utredas i dimensionen av rörelse i rummet eller ljusbilden, så som 
de visar sig naturligt.  

Arbetet skulle kunna föras vidare i större skala genom en studie av artificiella 
solljusbilder i exempelvis vårdrum, för att utvärdera effekter av patientens 
välmående i rum med artificiella solljusbilder. 
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LJUSUNDERSÖKNING FÖRSTUDIE 

a. Välj ut och rangordna de bilder vars ljus du mest förknippar med
naturligt solljus i ett rum;

b. Vilket ord använder du för att benämna ljuset du valt?

_____________________________________________ 

c. Hur upplever du ljuset i bild;

d. Om dig;

________

________

________

Positivt Neutralt Negativt

Kön: _________ Ålder: ________

Yrkeskategori / Studieinriktning: ___________________

________

________

________

 ________

________

________

________

1.

2.

3.

BILAGA 1 FÖRSTUDIE FRÅGEFORMULÄR



I	  vilken	  grad	  känns	  ljuset...	  	  

1	  ...	  mjukt?	  

min.	   1	   2	   3	   4	   5	  max.	  

2	  ...	  positivt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

3	  ...	  avkopplande?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

4	  ...	  negativt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

5	  ...	  som	  solljus?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

6	  ...	  varmt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

7	  ...	  naturligt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

8	  ...	  tråkigt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

9	  ...	  störande?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

10	  ...	  skarpt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

11	  ...	  uppiggande?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

12	  ...	  som	  artificiell	  belysning?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

13	  ...	  intressant?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

14	  ...	  onaturligt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

15	  ...	  harmoniskt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

16	  ...	  kallt?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

17	  I	  vilken	  grad	  upplever	  du	  störande	  
bländning?	  

1	   2	   3	   4	   5	  

18	  Skulle	  du	  vilja	  ha	  den	  här	  ljusbilden	  
i	  någon	  av	  följande	  miljöer?	  

• Hemma

• Kontoret

• Offentlig	  miljö

• Annat:	  ____________________

BILAGA 2 EXPERIMENTELL UTVÄRDERING FRÅGEFORMULÄR 

Ljusbild:__________ Ålder:__________  Kön:__________	  



BILAGA 3 FÖRSTUDIE 
100 FOTOGRAFIER AV NATURLIGA SOLLJUSBILDER 



BILAGA 4 FÖRSTUDIE 
ALLA UTVALDA SOLLJUSBILDER 



BILAGA 5 FÖRSTUDIE 
UTVALDA SOLLJUSBILDER PÅ PLATS 1 



BILAGA 6 FÖRSTUDIE 
UTVALDA SOLLJUSBILDER PÅ PLATS 1 MER ÄN EN GÅNG 



BILAGA 7 FÖRSTUDIE 
EJ VALDA SOLLJUSBILDER



150      140      130

ARTIFICIELLA LJUSBILDER - Belysningsstyrka [lux]

140      140      120

120     100      100

120     100      

100      90      

100      

100      

A    B        C   D

240      130      130

120     120      120

120     110    

120     

100      90      

100      

100      

150      140      130150     120        95

130    250       160

125     150       

100      100      

200      100     120

140      150     120

120     130      

100    
90  

90    100      

Reflekterat ljus mot en 
Alu-filt ”överlevnadsfilt”. 

Reflekterat ljus mot en 
Mässingsplåt med patina.

Reflekterat ljus mot 
Guldpapper.

Reflekterat ljus mot 
Silverpapper.

b ~ 650mm
h ~ 1650mm  

b ~ 750mm
h ~ 800mm 

b ~ 850mm
h ~ 900mm  

b ~ 1200mm 
h ~ 1500mm 

A    B       C   D

~ 16 % av 
väggytan

~ 7 % av 
väggytan

 ~ 10% av
väggytan

~ 5% av 
väggytan

100      90      

100      

90      

95   

100      

100      90      

100      

100      

95      

90      

ARTIFICIELLA LJUSBILDER - Mått [mm]

100      

ARTIFICIELLA LJUSBILDER - Material

Ljusmätning med luxmeter,
Vertikal medelbelysningsstyrka 
= Evmed: 

Ljusbildens närliggande 
omgining: 
Evmed omkring 
ljusbilden~100lux

Evmed motsatt vägg 
~150 lux

Evmed rullgardin vägg 
~100 lux

BILAGA 8 

BILAGA 8 



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 3,05 3,60 4,00 3,25
SD 1,39 0,88 1,03 1,07
Min 1,00 2,00 1,00 1,00
Q1 2,00 3,00 3,75 2,00
Median 3,00 4,00 4,00 4,00
Q3 4,25 4,00 5,00 4,00
Max 5,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 2,00 3,00 3,75 2,00
2Q Box 1,00 1,00 0,25 2,00
3Q Box 1,25 0,00 1,00 0,00
Whisker- 1,00 1,00 2,75 1,00
Whisker+ 0,75 1,00 0,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
5 3 5 4
3 2 4 4
5 3 1 4
2 4 4 2
2 3 4 4
2 5 5 1
5 5 5 2
4 4 3 4
5 3 5 4
1 4 4 3
2 5 4 5
5 4 5 4
2 2 3 4
2 4 5 2
4 3 4 3
1 4 5 2
2 3 3 4
3 3 4 3
3 4 3 4
3 4 4 2

Mjukt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  

BILAGA 9 



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 3,05 4,00 3,80 3,40
SD 1,05 1,12 0,83 1,27
Min 1,00 2,00 2,00 1,00
Q1 2,00 3,00 3,00 2,00
Median 3,00 4,00 4,00 3,50
Q3 4,00 5,00 4,00 4,25
Max 5,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 2,00 3,00 3,00 2,00
2Q Box 1,00 1,00 1,00 1,50
3Q Box 1,00 1,00 0,00 0,75
Whisker- 1,00 1,00 1,00 1,00
Whisker+ 1,00 0,00 1,00 0,75
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
4 4 4 5
4 4 2 1
3 4 4 3
2 3 3 3
3 2 3 2
2 5 5 4
4 3 4 4
3 5 5 4
4 5 3 4
2 5 4 4
3 5 5 5
4 5 3 5
3 4 4 5
2 4 4 3
4 3 3 2
1 5 5 5
2 2 4 2
5 5 3 3
4 2 4 2
2 5 4 2

Positivt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 3,10 3,70 3,55 3,45
SD 1,07 1,38 0,94 1,10
Min 1,00 1,00 1,00 2,00
Q1 2,00 2,75 3,00 3,00
Median 3,00 4,00 4,00 3,00
Q3 4,00 5,00 4,00 4,25
Max 5,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 2,00 2,75 3,00 3,00
2Q Box 1,00 1,25 1,00 0,00
3Q Box 1,00 1,00 0,00 1,25
Whisker- 1,00 1,75 2,00 1,00
Whisker+ 1,00 0,00 1,00 0,75
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
3 2 3 5
4 1 4 3
5 5 3 5
3 4 4 3
1 3 4 3
2 5 5 3
3 3 4 3
3 5 4 5
4 5 3 4
2 4 1 2
3 5 5 5
3 5 4 4
2 2 4 5
2 3 4 2
4 2 4 3
4 5 4 4
2 3 2 3
5 5 3 3
4 2 3 2
3 5 3 2

Avkopplande

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 2,10 1,55 1,65 1,95
SD 0,97 0,69 0,75 1,00
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,00 1,00 1,00 1,00
Median 2,00 1,00 1,50 2,00
Q3 3,00 2,00 2,00 2,25
Max 4,00 3,00 3,00 4,00
Bottom 1,00 1,00 1,00 1,00
2Q Box 1,00 0,00 0,50 1,00
3Q Box 1,00 1,00 0,50 0,25
Whisker- 0,00 0,00 0,00 0,00
Whisker+ 1,00 1,00 1,00 1,75
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 1 1 1
2 1 3 4
2 1 1 2
4 2 2 2
1 3 2 3
1 1 1 1
3 2 2 4
1 1 1 1
2 1 3 1
3 1 1 2
3 1 1 1
3 1 1 1
3 2 2 1
2 2 1 2
2 3 2 3
3 2 1 2
1 1 2 1
1 1 1 2
1 2 3 2
3 2 2 3

Negativt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 1,85 3,70 3,85 3,20
SD 0,88 1,13 0,81 0,89
Min 1,00 1,00 2,00 2,00
Q1 1,00 3,00 3,00 2,75
Median 2,00 4,00 4,00 3,00
Q3 3,00 4,25 4,00 4,00
Max 3,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 1,00 3,00 3,00 2,75
2Q Box 1,00 1,00 1,00 0,25
3Q Box 1,00 0,25 0,00 1,00
Whisker- 0,00 2,00 1,00 0,75
Whisker+ 0,00 0,75 1,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 5 4 3
3 4 4 2
1 1 5 4
1 2 3 3
1 3 5 3
1 4 3 4
2 4 4 3
3 4 3 4
2 5 4 4
2 5 5 3
2 5 4 4
1 5 5 5
1 3 4 4
1 4 4 2
3 3 3 3
1 4 4 4
3 3 2 2
3 4 3 2
3 2 4 3
2 4 4 2

Solljus

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 1,95 4,55 3,95 2,90
SD 0,83 0,60 0,76 0,97
Min 1,00 3,00 2,00 1,00
Q1 1,00 4,00 4,00 2,00
Median 2,00 5,00 4,00 3,00
Q3 2,00 5,00 4,00 4,00
Max 4,00 5,00 5,00 4,00
Bottom 1,00 4,00 4,00 2,00
2Q Box 1,00 1,00 0,00 1,00
3Q Box 0,00 0,00 0,00 1,00
Whisker- 0,00 1,00 2,00 1,00
Whisker+ 2,00 0,00 1,00 0,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 5 5 4
1 5 2 1
1 4 4 3
2 4 4 4
2 3 4 4
1 5 4 1
2 5 3 4
2 5 5 3
1 5 5 4
3 5 4 3
2 5 4 3
2 5 5 4
2 5 4 3
4 4 3 2
2 5 4 2
1 4 4 2
2 4 4 3
2 5 3 3
3 4 4 3
3 4 4 2

Varmt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 2,80 3,35 3,55 3,00
SD 1,24 1,23 0,76 1,03
Min 1,00 1,00 2,00 1,00
Q1 2,00 2,00 3,00 2,00
Median 3,00 3,50 3,50 3,00
Q3 4,00 4,00 4,00 4,00
Max 5,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 2,00 2,00 3,00 2,00
2Q Box 1,00 1,50 0,50 1,00
3Q Box 1,00 0,50 0,50 1,00
Whisker- 1,00 1,00 1,00 1,00
Whisker+ 1,00 1,00 1,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
5 4 3 4
4 4 4 3
1 2 3 1
1 1 4 2
2 2 4 4
3 4 3 3
4 3 5 4
3 4 4 4
4 5 3 3
4 5 4 2
1 5 3 4
2 3 3 4
2 3 3 5
2 4 4 2
4 3 3 2
1 2 5 3
4 2 2 3
3 4 3 2
3 2 4 3
3 5 4 2

Naturligt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 1,90 1,90 2,05 2,05
SD 0,72 0,85 0,83 1,05
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,00 1,00 1,00 1,00
Median 2,00 2,00 2,00 2,00
Q3 2,00 2,00 3,00 3,00
Max 3,00 4,00 3,00 4,00
Bottom 1,00 1,00 1,00 1,00
2Q Box 1,00 1,00 1,00 1,00
3Q Box 0,00 0,00 1,00 1,00
Whisker- 0,00 0,00 0,00 0,00
Whisker+ 1,00 2,00 0,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 1 3 1
2 1 3 4
1 2 2 2
2 2 3 3
1 4 3 2
1 1 1 1
3 4 1 1
3 2 2 2
3 2 3 2
2 1 2 1
2 1 1 1
1 1 1 1
1 2 2 1
3 2 3 3
2 2 1 4
2 2 3 3
2 2 2 1
2 2 2 3
2 2 2 3
2 2 1 2

Tråkigt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 1,60 1,80 1,40 1,50
SD 0,75 1,06 0,50 0,76
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,00 1,00 1,00 1,00
Median 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 2,00 2,25 2,00 2,00
Max 3,00 4,00 2,00 3,00
Bottom 1,00 1,00 1,00 1,00
2Q Box 0,00 0,00 0,00 0,00
3Q Box 1,00 1,25 1,00 1,00
Whisker- 0,00 0,00 0,00 0,00
Whisker+ 1,00 1,75 0,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 1 1 1
2 3 2 2
1 1 2 1
1 2 2 1
3 1 1 1
1 1 1 1
3 3 1 2
1 1 1 1
2 1 1 1
3 2 1 1
1 1 2 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 2 2 1
2 3 2 3
2 1 1 3
1 4 2 1
1 2 1 2
2 4 2 3
2 1 1 2

Störande

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 1,55 1,85 1,85 1,90
SD 0,60 1,18 1,09 1,12
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,00 1,00 1,00 1,00
Median 1,50 1,00 1,50 1,50
Q3 2,00 2,25 2,25 2,25
Max 3,00 5,00 5,00 4,00
Bottom 1,00 1,00 1,00 1,00
2Q Box 0,50 0,00 0,50 0,50
3Q Box 0,50 1,25 0,75 0,75
Whisker- 0,00 0,00 0,00 0,00
Whisker+ 1,00 2,75 2,75 1,75
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
3 5 1 2
2 4 2 1
1 1 5 1
2 1 2 2
2 1 3 2
1 1 1 1
1 1 1 4
2 2 2 2
2 1 1 1
1 3 2 3
2 2 1 1
1 1 1 1
1 3 1 1
2 1 3 1
1 2 2 3
1 1 3 4
1 1 1 1
1 2 1 4
2 3 3 2
2 1 1 1

Skarpt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 2,10 2,85 2,40 2,90
SD 0,97 1,39 0,88 1,17
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,00 2,00 2,00 2,00
Median 2,00 3,00 2,00 3,00
Q3 3,00 4,00 3,00 3,25
Max 4,00 5,00 4,00 5,00
Bottom 1,00 2,00 2,00 2,00
2Q Box 1,00 1,00 0,00 1,00
3Q Box 1,00 1,00 1,00 0,25
Whisker- 0,00 1,00 1,00 1,00
Whisker+ 1,00 1,00 1,00 1,75
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 4 2 1
3 5 3 2
1 2 3 2
3 2 2 3
2 1 2 2
4 1 2 4
1 3 3 5
2 3 4 2
2 4 3 3
2 5 2 3
2 5 2 4
2 3 4 5
3 3 1 2
2 4 4 3
1 2 2 2
1 2 2 5
4 1 2 3
3 2 2 3
1 4 2 2
2 1 1 2

Uppiggande

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 2,75 2,45 2,30 2,35
SD 1,29 1,28 1,08 1,04
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,75 1,00 1,75 2,00
Median 3,00 2,00 2,00 2,00
Q3 4,00 3,25 3,00 3,00
Max 5,00 5,00 5,00 4,00
Bottom 1,75 1,00 1,75 2,00
2Q Box 1,25 1,00 0,25 0,00
3Q Box 1,00 1,25 1,00 1,00
Whisker- 0,75 0,00 0,75 1,00
Whisker+ 1,00 1,75 2,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 1 2 2
4 4 3 4
5 5 5 2
4 4 2 4
3 1 2 2
3 3 1 3
4 4 1 2
2 2 3 2
2 2 3 3
1 1 1 1
3 1 2 1
1 2 1 1
4 3 3 2
3 3 2 3
2 3 3 2
4 4 2 4
1 2 4 4
1 1 2 2
4 2 3 1
3 1 1 2

Som artificiell belysning

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 3,75 3,80 3,45 3,45
SD 0,97 1,20 0,94 1,32
Min 2,00 1,00 2,00 1,00
Q1 3,00 3,00 3,00 2,00
Median 4,00 4,00 4,00 3,50
Q3 4,25 5,00 4,00 5,00
Max 5,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 3,00 3,00 3,00 2,00
2Q Box 1,00 1,00 1,00 1,50
3Q Box 0,25 1,00 0,00 1,50
Whisker- 1,00 2,00 1,00 1,00
Whisker+ 0,75 0,00 1,00 0,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
4 4 4 5
2 5 2 3
5 4 4 2
4 4 2 4
3 1 3 2
5 4 3 5
3 3 5 5
4 2 4 3
4 5 4 5
4 5 3 4
3 5 4 5
5 5 5 5
4 4 4 4
2 4 3 3
3 3 2 3
5 5 4 2
4 2 2 2
3 3 3 2
5 5 4 4
3 3 4 1

Intressant

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 2,85 2,15 2,15 2,45
SD 1,27 0,88 0,88 1,15
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 2,00 1,75 1,75 2,00
Median 2,50 2,00 2,00 2,00
Q3 4,00 3,00 3,00 4,00
Max 5,00 4,00 4,00 4,00
Bottom 2,00 1,75 1,75 2,00
2Q Box 0,50 0,25 0,25 0,00
3Q Box 1,50 1,00 1,00 2,00
Whisker- 1,00 0,75 0,75 1,00
Whisker+ 1,00 1,00 1,00 0,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 2 2 2
4 2 3 4
5 2 2 4
5 4 2 4
2 3 1 1
3 3 3 4
2 2 2 2
3 2 2 2
2 2 3 2
2 1 1 1
4 1 1 2
3 2 2 1
4 3 3 1
2 1 1 4
2 3 2 3
5 2 2 4
2 3 4 2
1 1 3 2
2 3 3 2
3 1 1 2

Onaturligt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 3,00 3,70 3,70 3,55
SD 1,12 1,17 0,66 1,00
Min 1,00 1,00 2,00 2,00
Q1 2,00 3,00 3,00 3,00
Median 3,00 4,00 4,00 3,50
Q3 4,00 4,25 4,00 4,00
Max 5,00 5,00 5,00 5,00
Bottom 2,00 3,00 3,00 3,00
2Q Box 1,00 1,00 1,00 0,50
3Q Box 1,00 0,25 0,00 0,50
Whisker- 1,00 2,00 1,00 1,00
Whisker+ 1,00 0,75 1,00 1,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
4 3 3 4
4 2 4 3
5 4 3 5
3 4 4 3
1 2 4 3
1 5 4 3
3 4 4 3
4 4 4 4
3 5 4 4
2 4 4 4
4 5 4 5
4 5 5 5
2 2 3 4
2 4 4 2
4 3 4 4
3 4 4 5
2 4 2 3
4 4 3 3
2 1 3 2
3 5 4 2

Harmonisk

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 2,65 1,30 1,65 2,25
SD 1,14 0,57 1,23 1,16
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,75 1,00 1,00 1,00
Median 3,00 1,00 1,00 2,00
Q3 3,25 1,25 2,00 3,00
Max 4,00 3,00 5,00 5,00
Bottom 1,75 1,00 1,00 1,00
2Q Box 1,25 0,00 0,00 1,00
3Q Box 0,25 0,25 1,00 1,00
Whisker- 0,75 0,00 0,00 0,00
Whisker+ 0,75 1,75 3,00 2,00
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
4 1 1 1
3 2 4 4
3 1 1 2
3 1 1 3
3 3 1 2
4 1 1 5
1 1 1 1
4 2 4 3
2 1 1 3
1 1 2 3
3 1 1 1
1 1 1 2
4 1 1 1
1 1 1 1
3 1 1 4
2 2 5 2
4 2 2 2
3 1 1 2
1 1 2 1
3 1 1 2

Kallt

1	   2	   3	   4	   5	  

A	  

B	  

C	  

D	  



A B C D
Antal 20 20 20 20
Medelvärde 1,10 1,35 1,05 1,50
SD 0,31 0,81 0,22 1,10
Min 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 1,00 1,00 1,00 1,00
Median 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 1,00 1,00 1,00 1,25
Max 2,00 4,00 2,00 5,00
Bottom 1,00 1,00 1,00 1,00
2Q Box 0,00 0,00 0,00 0,00
3Q Box 0,00 0,00 0,00 0,25
Whisker- 0,00 0,00 0,00 0,00
Whisker+ 1,00 3,00 1,00 3,75
Offset 0,50 1,50 2,50 3,50

A B C D
1 1 1 1
1 4 1 1
1 1 2 2
2 1 1 2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 2 1 1
1 1 1 5
1 1 1 1
1 1 1 1
1 2 1 1
1 1 1 4
2 3 1 1
1 1 1 2
1 1 1 1
1 1 1 1

Störande bländning

1" 2" 3" 4" 5"

A"

B"

C"

D"




