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Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna förstudie var att nya produkter kan få genomslag bara ifall det finns en kulturell 
beredskap för det nya som produkten medför. Den tekniska utvecklingen gör allt mer möjligt – men allt som går 
att göra är kanske inte välkomna lösningar: för att bli framgångsrik måste en ny produkt tillföra ett positivt värde – 
och helst göra både och. Förstudien omfattade en kunskapsöversikt gällande kulturella betydelser av 
byggnaders ljusinsläpp och en inventering av teknikfronten gällande transparent intelligens. Projektet har tagits 
framåt via två workshopar där resultat och idéer diskuterats tillsammans med särskilt inbjudna. 
 
Kunskapsöversikten visar att en väsentlig funktion hos ljusinsläpp är hur transparensen direkt eller indirekt låter 
människor interagera genom exponering både av byggnadens inre och av världen utanför. Maja Willéns (2012) 
studie av boendeberättelser i Hammarby sjöstad visar fruktbarheten av sådana studier, i vilka man på liknande 
sätt skulle kunna undersöka t ex gruppen köpare av industriellt producerade småhus eller de tänkta grupperna 
hyresgäster i bostadsmodulhus. 
 
Alla de lösningar som beskrivs i inventeringen av teknikfronten gällande transparent intelligens påverkar just hur 
ljuset transmitteras i olika grad. Vissa av de tekniska lösningarna används sedan många år i kommersiella 
produkter, medan andra är i tidiga utvecklingsstadier – alla innebär tydliga förändringar av funktioner hos 
byggnaders ljusinsläpp.  
 
Grundat på de kulturorienterade studier som refererats kan vi bara säga att möjligheten att reglera ljusinsläppens 
transparens, det vill säga hur byggnaders inre och världen utanför exponeras, bör vara viktigt för hur mottaglig 
en brukargrupp inom bostadsanvändning är. En för gruppen ”fel” exponering bör göra en ny produkt helt 
oattraktiv, medan en exponering som harmonierar med eller t o m ger ett unikt stöd för brukargruppens 
livsstilsförverkligande kan bli en succé. Andra värden som skulle kunna vara väsentliga för upprätthållande av en 
livsstil kan bero av hur såväl lösningarna som effekterna associeras med för gruppen attraktiva kvaliteter som 
modernitet, hållbarhet osv. 
 
Projektet har öppnat kanaler mellan organisationer som tillsammans ger en unik och hög tvärdiscplinär 
kompetenssammansättning med alla möjligheter att utveckla framtidens mest intressanta projekt och produkter.  
Arbetet har resulterat i en mängd idéer utifrån vilka flera olika fortsättningsprojekt skulle kunna formuleras. Inom 
detta projekt har vi valt att utveckla ett urval av idéerna till fyra olika scenarier som beskriver hur de framtida 
projekten skulle kunna se ut och informella arbetsgrupper har bildats för att utvecklas dessa vidare. Kortfattat 
handlar scenarierna om (1) transparent intelligens för bostadsmoduler, (2) kasserat planglas som råvara för nya 
produkter, (3) visuell och icke-visuell stimulans i vårdmiljöer, och (4) en mobil testmiljö för transparent intelligens. 
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Bakgrund 
Utgångspunkten för studien var att nya produkter kan få genomslag bara ifall det finns en kulturell beredskap, 
eller mottaglighet, för det nya som produkten medför. Den tekniska utvecklingen gör allt mer möjligt – men allt 
som går att göra är inte välkomna lösningar. Forskningen inom Cultural Studies visar att för att bli framgångsrik 
måste en ny produkt antingen lösa ett upplevt problem eller tillföra ett högre positivt värde – och helst göra både 
och. Man brukar säga att konsumenter inte köper produkter – de köper värden som bestäms av ett kulturellt 
sammanhang (Mary Douglas 1979). Ljusinsläppens variation mångfaldigas i och med intåget av transparent 
intelligens. Transparenta ytor kan fungera som informationsbärare och vara i allra högsta grad variabla vilket 
ökar behovet av nya studier.   

 

Dagsljuset är den naturliga, givna ljuskällan och har på grund av behovet av ljusinsläpp format byggnadskulturen 
– ständigt i konflikt med behovet av att hålla byggnader varma i vinterhalvårets kyla. Med den tekniska, politiska 
och ekonomiska utvecklingen har ljusinsläppen vuxit och krympt och åter vuxit. Idag kan problemen lika väl 
handla om att stora glasytor på sommaren ger ohanterligt höga rumstemperaturer. De nordiska kulturerna brukar 
beskrivas som soldyrkande och rent biologiskt är människans kropp beroende av att i tillräcklig utsträckning 
exponeras för dagsljus. Visuell kontakt med natur och därmed dagsljusets naturliga skiftningar har också visat 
sig ha tydligt positiv påverkan på hälsa och rehabiliteringsprocesser. Starka symboliska värden ligger också i hur 
ljusinsläpp visar upp byggnadens insida – ljusinsläpp kan också ha skyltfönstrets funktion. Fönster pyntas för att 
ses både utifrån och inifrån och har ofta en tydlig funktion att kommunicera utåt. I vår kultur är fönsterbelysning 
ett vanligt inslag vilket understryker öppningarnas symboliska betydelser. Inom Smart Housing Småland kommer 
nya prototyper med transparent intelligens att konstrueras. Hur kommer dessa att påverka ljuset/belysningen 
inne i byggnaderna? Hur görs lämpligen denna typ av bedömningar/mätningar? Det är viktigt att utvecklingen av 
ny teknik sker i samklang med behovet av ljus/belysning, rimligt värmeinsläpp, energieffektivitet och hållbar 
utveckling. 

 

I denna förstudie har avdelningen för Belysningsvetenskap vid Jönköpings tekniska högskola (JTH) och Glafo, 
tillsammans med Erika Lagerbielke, Forserum Safety Glass och SP Energiteknik sökt klargöra de 
kunskapsmässiga förutsättningarna för regionens företag att integrera ny transparent teknik så att den 
samverkar med vårt behov av belysning/ljus. 

 

Syfte och mål 
Syftet med studien var att få en bättre bedömningsgrund gällande vilka slags nya ljusinsläppsprodukter som 
skulle kunna motsvara, eller vara förenliga med dagens och morgondagens kulturella värden, förväntningar och 
behov. Det har även varit viktigt att identifiera och starta ett samarbete med något eller några företag inför ett 
större projekt samt identifiera vilka möjligheter att mäta ljusinsläpp som finns idag i regionen och vilka 
kompletteringar som behöver göras. 
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Målet för förstudien var att få fram en kunskapssammanställning som ger en god orientering i aktuell forskning 
om byggnaders ljusinsläpps betydelser och kulturellt beroende värden och relatera dessa till den tekniska 
frontens möjligheter. 

 

De konkreta frågor som studien sökt svar på är: 

Vilken kunskap finns idag om våra ljusinsläpps kulturella betydelser och värden och brukarnas förväntningar och 
behov? 

Hur förhåller sig den kulturella beredskapen till dagens och morgondagens tekniska möjligheter? 

Vilka företag i regionen är intressanta att ha med i ett vidare samarbete i ett framtida större projekt? 

Vilka möjligheter att mäta ljusinsläpp och det insläppta ljuset finns i regionen idag? 

 

Våra svar på dessa frågor kan bidra till att förbättra dagens utformningsprocess vad gäller byggnaders 
ljusinsläpp; det vi klart kan säga utifrån denna förstudie bör användas och vidareutvecklas vid utformning av 
prototyper inom Smart Housing Småland. De kunskapsbrister vi identifierar bör ligga till grund för gemensamma 
frågeställningar för framtida projekt och identifierade forskningsbehov. 

 

Projektdeltagare 
Cecilia Häggström är lektor vid avdelningen för Belysningsvetenskap vid Jönköpings Tekniska Högskola, 
inredningsarkitekt och arkitekturforskare med inriktning mot formlära. Hon har tidigare arbetat med forskning 
inom arkitekturteori, bostadsanvändning och färgforskning – särskilt den visuella interaktionen mellan färg, ljus 
och form.  

Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, 
främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, 
fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra 
material.  

Forserum Safety Glass AB, FSG AB, är en av Sveriges ledande förädlare av planglas med tillverkning av 
screentryckt, härdat, laminerat och kombinationen härdat laminerat säkerhetsglas. FSG AB är ett kreativt 
småländskt företag med stor flexibilitet och korta beslutsvägar. Företaget arbetar i hela spektrat av 
planglasförädling, från enstycksproduktion till långa serier och med säkerhetstänkandet i fokus. 

SP Energiteknik arbetar med forskning och teknisk utvärdering inom förbränningsteknik, akustik, 
installationsteknik, byggnaders energianvändning och innemiljö. Sektionen för Byggnadsfysik och innemiljö 
arbetar med energieffektiva och fuktsäkra byggnader med god innemiljö. 

Erika Lagerbielke är designer och arbetar som professor i Design vid Linnéuniversitetet samt i det egna företaget 
Erika Lagerbielke & Co AB. Hon är känd som glasdesigner och har sedan trettio år ett nära samarbete med 
Orrefors, men arbetar även med design för andra företag. Nyligen deltog hon i arbetsgruppen bakom 
regeringsuppdraget Glasriketrapporten. 
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Metod och genomförande 
Studien omfattar en litteraturstudie av aktuell kulturorienterad forskning om byggnaders ljusinsläpp och en 
inventering av teknikfronten gällande byggnaders ljusinsläpp. Litteraturstudien och kartläggningen genomfördes 
parallellt och i två steg, en inledande och en utvecklad etapp. Projektarbetet startades med ett arbetsmöte på 
JTH. Resultaten från den inledande etappen presenterades och diskuterades i en ”avstämningsworkshop” med 
fler inbjudna deltagare som diskuterade vilka spår som särskilt intressanta att fördjupa (se nedan). Resultaten 
från den utvecklade etappen diskuteras i en avslutande workshop som väglett sammanställningen av 
slutresultatet genom att identifiera de viktigaste utvecklingsmöjligheterna, frågor för vidare forskning/utveckling 
samt företag som är intressanta att ha med i framtida samarbete (se nedan). Projektidématerialet från den 
avslutande workshopen sammanställdes av Johanna Enger i tre projektscenarier som kompletterades med ett 
fjärde från Glafo. Vid ett sista telefonmöte diskuterades de fyra scenarierna igenom, hur och till vem de borde 
riktas samt vilka av oss som ville arbeta vidare med vad.   

 
 

Workshop 1 

Projektets första workshop hölls på Glafo i Växjö 23/1 2014 och fokuserades på frågan ”Hur kan vi förändra och 
förbättra ljusinsläppet med en ny teknik?”.   
 
Den preliminära översikten gällande kulturstudier kring ljusinsläpps betydelse visade dels att det inte finns 
många studier kring specifikt svenska förhållanden. Ett par studier kring holländska bostadsfönster visade på 
intressanta och tydliga samband genom historien mellan kulturell praxis (bruket) och ljusinsläppens utformning. 
Annan relevant forskning handlar om icke-visuella biologiska effekter av dagsljusets cykliska mönster, utsiktens 
betydelse för rehabilitering och välmående inom vårdområdet samt betydelsen av fönsters placering och 
utformning för rummets gestaltning. Fortsatt sökning kring ljusinsläppens kulturella betydelse i Sveriges bostäder 
bör finna den närmast relevanta kunskapen inom t ex arkitekturforskning kring dagens bostadsanvändning och 
planlösningarnas aktuella utveckling.  
 
Glafos presentation omfattade nya tekniker och tillämpningar som främst handlade om filmer eller skikt som 
integrerat i eller lagt utanpå planglas ger självrengörande och kondensreducerande ytskikt, dynamiskt 
färgskiftande glas, transparenta solceller, transparenta displayer, reglerbart opakt eller transparent glas eller 
OLED-teknikens lysande skivor. Dessutom presenterades exempel där glas använts som bärande 
byggnadsmaterial eller som sammansatt fasadmaterial med olika transparens och funktioner. 
 
Som bonus presenterades också skalmodeller ur ett annat Smart Housing Småland projekt som handlar om 
utformningen av en bostadsmodul som ska visas under Almedalsveckan. Modulen ska kunna fungera som ett 
instegsboende, d v s den första egna bostaden, och att hålla nere priset är en viktig del i projektet. Modulen är 
utformad för att kunna transporteras på en lastbil och blir därmed långsmal. Med de konkreta skalmodellerna 
förhanden kom diskussionerna att ledas in på möjligheter att leda/länka in dagsljus längre in i modulen för att 
öka trivsel och välbefinnande.   
  
De efterföljande diskussionerna fördes brett och varierat, efter deltagarnas intressen och resulterade i ett rikt 
material med förslag till nya angelägna funktioner, tekniska kombinationsmöjligheter, tillämpningsproblem som 
behöver utredas och forskningsfrågor som söker svar.  
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Workshop 2 

Projektets andra workshop hölls på Forserum Safety Glass i Forserum 25/2 2014 och fokuserades på vilka 
koncept för framtida projekt som borde utvecklas.   
 
Aspekter av byggnaders ljusinsläpp som identifierats från vår första workshop presenterades. Gemensamt 
diskuterades åter frågor, tillämpningar och funktioner brett och fritt. Arbetsgrupper bildades efter intresse kring 1-
2 projektidéer för att arbeta fram koncept för framtida projekt, som sorterade materialet i upplevelseaspekter, 
konkreta tekniska utvecklingsprojekt, konkreta tillämpningsområden och mer övergripande frågor. 
  
Dagens bonus blev dels besök i FSGs produktutställning, dels en föreläsning av Kaj Granath (Byggnadsteknik, 
JTH) där han redovisade ett aktuellt projekt om framtidens bostadsanvändare och deras boendepreferenser. 
 
Utifrån materialet kondenserades sedan fram 3 scenarier för framtida projekt, och senare tillfördes även ett 
fjärde scenario.  
 

Reflektion över process och resultat 
Projektet har genom de konkreta mötena skapat värdefulla kontakter mellan JTHs forskningsmiljö ”Byggd miljö” 
(Belysningsvetenskap och Byggnadsteknik), Glafo, SP Energiteknik och Forserum Safety Glass. Genom att 
mötena ägt rum hos de deltagande organisationerna så har direkta inblickar i respektive verksamhet erbjudits. 
Våra kompetensmässigt komplext sammansatta workshops har genom deltagarnas presentationer och 
diskussioner gett både en bred och rik bild av förutsättningar och möjligheter för framtida projekt och en 
inspirerande tvärdisciplinär miljö med ett gott kreativt flyt i samtalen. För ett projekt som syftat till att inleda 
samverkan, orientera oss i förutsättningarna och producera idéer om framtida projekt har formen och 
sammansättningen fungerat utmärkt. Typiskt för tvärdisciplinära och kreativa processer är dock att de lätt rinner 
ut i sanden ifall det inte ingår i projektet att också bilda arbetsgrupper som avslutar sina delar av processen. Vi 
har nu ett rikt och välgrundat idématerial och fyra, i scenarier, mer utvecklade projektförslag, vilket i sig är ett 
lysande resultat – men som behöver tas om hand för att komma till faktisk nytta. Kanske borde vi planerat 
projektet så att det sträckte sig över lite längre tid och även omfattade arbetsgruppernas arbete fram till 
någorlunda färdiga nya finansieringsansökningar. 

Resultat 
Ljusinsläpps betydelser för upprätthållande av kultur och livsstil  
 
Litteratursökningen som genomfördes visade att inte mycket forskning gjorts om byggnaders ljusinsläpps 
betydelser och kulturellt beroende värden, särskilt inte ifall det skulle handla svenska förhållanden. 
Kunskapssammanställning här inleder därför med en kortfattad översikt av näraliggande forskning – sådan som 
berör brukarens upplevelser och visuella betydelser av ljusinsläpp. Ju längre ut man går desto mer näraliggande 
forskning finns förstås och avgränsningen här är därför ganska godtycklig. De kulturellt orienterade studierna 
som därefter refereras är klart intressanta genom att visa sambandet mellan kulturellt bruk och ljusinläpps 
väsentliga funktioner. 
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Ljusinsläpps betydelser för brukarens upplevelser 
Även om byggnaders ljusinsläpp oftast behandlas som en fasadfråga är det ganska självklart inom 
arkitekturforskningen att fönsters placering och utformning också påverkar rummets gestaltning och hur trivsam 
en bostad är. T ex har Jonas E Andersson (2005) i sitt licentiatarbete studerat äldreboendes utformning och 
vilken betydelse detta får i användningen av äldre med demens och somatiska sjukdomar, och en av hans 
slutsatser är att ”är att äldre och personal uppskattar stora fönsteröppningar för dagsljusinfallet, utblickarna som 
skapas mot omgivningen, samt en lokalisering till en plats i närheten av både bostadsbebyggelse och natur.” (s. 
45). Utsiktens betydelse för hur fönstret upplevs har också studerats av t ex Matusiak (2013) och Tuaycharoen 
(2011). Andersson pekar samtidigt på hur fönstrens utformning ger associationer till offentliga eller hemlika 
miljöer (s. 71). Experimentella studier har genomförts i NTNUs fullskalelabb för ljusstudier och visar både hur 
fönstrets form (Matusiak 2006) och dagsljus i samverkan med olika grad av reflektion från rummets ytor 
(Matusiak 2004) påverkar upplevelsen av rummets storlek. Vid NTNU har också genomförts undersökningar av 
hur olika fönsterglas visuellt påverkar ytfärger (Matusiak, Fridell Anter & Angelo 2012). Vad vi idag kan säga om 
dagsljusinsläpp relativt rumslig gestaltning sammanfattas väl i Färg & Ljus för människan - i rummet (Fridell 
Anter & Klarén 2014). Kvantitativa aspekter av ljusinsläpp och dagsljusexponering diskuteras längre fram, under 
rubriken “Regionens möjligheter att mäta ljusinsläpp och ljuskvalitet”.     

Ljusinsläpps kulturella betydelser  
Litteraturöversikten gällande just kulturstudier kring ljusinsläpps betydelse visade att det inte finns många studier 
kring specifikt svenska förhållanden. Ett par antropologiska studier kring holländska bostadsfönster visade på 
intressanta och tydliga samband genom historien mellan kulturell praxis (bruket) och ljusinsläppens utformning 
(Cieraad 1999, Bucknell u.å.): I den historiska redogörelsen ger de exempel på hur nya produkter kommit i bruk i 
och med förändrade värderingar och kulturella krav. 1600-talets mot gatan öppna fönster vid entrén beskrivs 
som en plats där kvinnan i huset kunde både övervaka och delta i det sociala livet på gatan utanför. Men för 
borgerligheten blev, under ”civilisationsrörelsen” (1800-talet), denna exponering för och konkreta inblandning i 
det publika vulgär. Kvinnornas fönsterbeteende förvandlades till ett särskiljande tecken (i Pierre Bordieu’s 
mening) och de borgerliga kvinnornas visuella kontakt måste få en annan form. Det gatunära öppningsbara 
fönstret kom att ersättas av högre placerade burspråk eller skvallerspeglar. Ett annat exempel är hur glasade 
fasadpartier i den modernistiska rörelsen kom att symbolisera öppenhet och demokratisk tillgänglighet hos 
offentliga byggnader (Jadelius 1987).  
 
Den mest relevanta kulturstudien är Maja Willéns konstvetenskapliga avhandling (2012) som kombinerar 
diskursanalys med etnografiska analysmetoder. Bostadens höga grad av exponering i Hammarby Sjöstad, i och 
med öppna planlösningar och stora fönsterytor samt nära placering av huskropparna (behandlas särskilt i kapitel 
3, s 119–155), visar sig harmoniera med en kombination av nya umgängesvanor (inklusive nostalgiska ideal om 
vardaglig gemenskap), nya intressen (matlagning och heminredning), möjligheten att visa upp sin goda smak 
och möjligtvis skenbart modernistiska ideal om öppenhet och jämlikhet (s 160–163). Willén tolkar de boendes 
enighet kring dessa positiva värden som tecken på en hegemonibildning och livsstil som är karaktäristisk för den 
nya samhällsklass som under lite olika beteckningar anses vara den som är attraktiv för städer att locka till sig. 
Bostadstypen motsvarar inte bara den nya klassens ideal utan ”förkroppsligar så många av de livsstilsönskemål 
som generellt efterfrågas att den skulle kunna ses som en symbol för ’den goda bostaden’” (s. 173) – även om 
den i praktiken är exkluderande och leder till segregering. Willén menar avslutningsvis att det bostadsideal som 
Hammarby sjöstad representerar kan anses vara väletablerat och förutspår att det därför kommer balanseras av 
alternativa berättelser – att andra samhällsgrupper kommer att ”göra sina röster hörda och därmed framföra 
andra ideal kring bostäder, boende och livsstil” (s. 176).  
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De kulturella studierna som refererats visar tydligt hur ljusinsläppens utformning möjliggör eller hindrar 
betydelsefulla interaktioner. Särskilt intressant är Willéns studie kring Hammarby sjöstad. Den visar på 
ljusinsläppens betydelse för en aktuell, om än begränsad och exklusiv, samhällsklass och hur de stora 
ljusinsläppens exponering av bostadens inre harmonierar med denna grupps livsstilsideal. Undersökningen 
demonstrerar också ett fruktbart sätt att empiriskt undersöka dagens boendeideal och vilken roll ljusinsläppens 
utformning har för upprätthållandet av en attraktiv livsstil. Sammanfattningsvis är de hittills identifierade kulturellt 
betydelsefulla aspekterna av byggnaders ljusinsläpp knutna till hur de direkt eller indirekt låter människor 
interagera genom exponering både av byggnadens inre och av världen utanför. Studien om Hammarby sjöstad 
pekar mot vad liknande studier kunde visa, ifall man valde att på samma sätt undersöka t ex gruppen köpare av 
industriellt producerade småhus eller tänkta hyresgäster i bostadsmodulhus.  
 

Transparent intelligens - inventering av befintlig teknik 
Alla tekniker som beskrivs i detta stycke påverkar ljuset som transmitteras i olika grad. Vissa används sedan 
många år i kommersiella produkter, medan andra är i tidiga utvecklingsstadier. Huruvida de olika teknikerna är 
socialt och kulturellt accepterade samt hur det modifierade ljuset påverkar hälsa och välbefinnande hos de 
individer som använder dem är inte inkluderat i inventeringen. 

Isolerglasenheter 
I nästan alla fönster används idag kantförseglade isolerglasenheter med två till fyra glasrutor. Principiellt byggs 
en isolerglasenhet upp av två (eller flera) glasrutor med en distanslist emellan. Listen fästs med butyl och 
konstruktionen förseglas med polysulfid eller polyuretan längs kanterna. Kombinationer med 1 + 2 rutor i 
kopplade bågar används också i många dörrar och fönster. 

 
Figur 1. T v glasrutor i kopplade bågar, t h isolerglaskassett. Bilder från Pilkington. 

Energiprestandan ökar avsevärt med isolerglasenheter jämfört med endast kopplade bågar, framför allt då luften 
i isolerglasenheten byts ut mot en ädelgas (vanligast är argon eller krypton). U-värdet, eller 
värmegenomgångskoefficienten, talar om hur bra fönstret isolerar. Ett lågt värde betyder bättre isolering, och 
med en isolerglasenhet kan man uppnå betydligt lägre U-värden än i en konstruktion med kopplade bågar. Det 
är också fördelaktigt att välja en 3-glasenhet framför en 2-glasenhet, då U-värdet för den förra knappast 
påverkas alls av vind och låga yttertemperaturer medan U-värdet för tvåglasenheten försämras vid kallt och 
blåsigt klimat. (Pilkington Floatglas AB, 2009) 
 
I äldre, dåligt isolerade fönsterkonstruktioner kunde man få frost och kondens på fönstrets insida. I dagens 
välisolerade fönster hamnar istället dessa problem på utsidan av det yttersta glaset. Utvändig kondens är inte ett 
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problem för fönstrets kvalitet. Den utvändiga kondensen kan ses som ett kvalitetsmått då fönstret är välisolerat, 
men sikten genom fönstret försämras och ljusinsläppet påverkas. För att slippa kondensproblematiken kan man 
använda beläggningar på yttersta glaset (en hydrofil beläggning eller en lågemissionsbeläggning, se nedan) eller 
ett så kallat varmt glas, där det yttersta glaset eluppvärms så att det håller en temperatur över daggpunkten1.  
(Jonsson, 2000) (Pilkington Floatglas AB, Uppsala Universitet, 2010) (Westins Fönsterteknik, 2007) 

Dekor och funktion 
Fönster kan göras självrengörande. Glaset har en tunn transparent beläggning på utsidan som med hjälp av UV-
ljus bryter ner organiskt smuts samtidigt som oorganisk smuts fäster dåligt på ytan. Beläggningen gör också 
glasytan hydrofil (=vattenälskande), vilket betyder att när det regnar sprids vattnet till en hinna som snabbt rinner 
av och tar med sig den upplösta smutsen. Fönstret blir inte helt underhållsfritt men behovet av fönsterputsning 
minskar avsevärt. Självrengöring kan ofta kombineras med solskyddsglas. (Pilkington Floatglas AB) (Saint 
Gobain Glass) 
 
Glaset kan användas för att reducera störande ljud, till exempel i fönster mot vägar eller järnvägar men också för 
att dämpa ljud inomhus. Generellt kan sägas att tjockare glas och tjockare folie ger bättre ljuddämpning, men 
glas kan också lamineras med en speciell folie som dämpar ljud bättre än vanlig PVB2-folie. En förstudie om 
akustik i byggnader med mycket glas har genomförts med finansiering av Smart Housing Småland. (Pilkington 
Floatglas AB) (Saint Gobain Glass) 
 
Tryck på glas eller laminat och färgade laminatfolier kan användas i dekor för glas, och kan också tillföra 
funktioner till glaset. Glaset kan göras opakt, ljudreducerande, färgat eller mönstrat. Det dekorerade glaset kan 
användas för att skärma av ytor inomhus eller reducera ljusinsläpp i fönster mot utemiljön. (Forserum Safety 
Glass AB, 2014) Färg och mönster påverkar givetvis ljuset som passerar det dekorerade glaset.  

 
Figur 2. Laminerat glas där folien målats av konstnärerna Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen.  

Lamineringen har sedan utförts av Forserum Safety Glass. 

För variabel avskärmning och solskydd finns även ett system kallat Adaptive Fritting™. Det bygger på flera lager 
av mönstrat glas eller plast (ofta små prickar eller geometriska figurer) som kan röras i förhållande till varandra 
där graden av genomsikt beror på de olika lagrens position i förhållande till varandra. I sitt mest transparenta 

1 Daggpunkt = den temperatur där vattenånga kondenserar på en kall yta vid ett givet tryck och luftfuktighet 
2 Polyvinylbutyral 
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tillstånd ligger prickarna staplade på varandra med transparent glas emellan och i motsatt läge ligger alla prickar 
bredvid varandra och rutan blir i det närmaste helt opak. (Adaptive Building Initiative) 
 
Glafo har tillsammans med Ericsson och The Interactive Institute tagit fram en touchfönsterprototyp där 
användaren via ett osynligt gränssnitt kan styra funktioner via glasrutan. De inbyggda funktionerna inkluderar 
sätta på/stänga av musik, byta musikspår , höja/sänka volym, sätta på/stänga av en fläkt och öka/minska 
ljusstyrka på en lampa. Funktionerna kan även styras via en smartphone. 
 

 
Figur 3. Touchfönsterprototyp (Foto Elisabeth Flygt, Glafo). 

 

Energisparglas och solavskärmande glas 
Det finns ett stort sortiment av standardglas med funktioner för att stänga solstrålar ute eller hålla inne värme. 
Solskyddsglas kan vara genomfärgade (1:a generationens solskyddsglas) eller belagda med en transparent 
lågemissionsbeläggning (senare generationer). Beläggningen består av flera lager av olika metaller och 
metalloxider, och har beroende på skikttjocklek och skiktsammansättning olika färgton. I stort sett fungerar dessa 
beläggningar som en termos, solenergin strålar inte ut från ytan utan stannar kvar i glaset eller reflekteras 
tillbaka till yttermiljön. Energisparglas fungerar på liknande sätt men reflekterar tillbaka långvågig värmestrålning 
in i rummet. Solskyddsbeläggningar placeras på det yttre glaset i fönstret och energisparbeläggningar placeras 
på det innersta glaset vända mot isolerenhetens argonspalt. (Pilkington Floatglas AB, 2009) 
 

 
Figur 4. Solavskärmande glas och energisparglas. 
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Elektrokroma fönster 
Ett elektrokromt fönster består av en flerskiktad beläggning på ett transparent underlag eller mellan två 
transparenta underlag. Detta betyder att ett elektrokromt skikt antingen kan beläggas direkt på en glasruta som 
används i ett fönster eller beläggas på en folie som sedan lamineras in mellan två glasrutor. Ett enkelt system är 
uppbyggt enligt följande: 

• Glas- eller plastruta 
• Ledande oxidlager, t ex ITO 
• Elektrokromt lager, t ex volframoxid 
• Elektrolyt (H+ eller Li+-ledare) 
• Jonbank (ion storage) för H+ eller Li+, t ex TiO2-CeO2 eller nickeloxid 
• Ledande oxidlager, t ex ITO 
• Glas- eller plastruta 

 
När en elektrisk spänning läggs över skiktet sker en oxidationsreaktion3, och jonerna som bildas absorberar ljus. 
 
Den stora energifördelen med elektrokroma fönster är att de bara kräver en liten spänning när den optiska 
genomsläppligheten ändras. Elektrokroma beläggningar är också dimbara, det är alltså inte på eller av likt skikt 
som bygger på kristaller, till exempel privacyglas. (ChromoGenics, 2011) (Macêdo, Dall'Antonia, Valla, & 
Aegerter, 1992) 

Privacyglas 
En teknik för att skapa privacyglas är Suspended Particle Devices, SPD. I denna teknik används 
ljusabsorberande partiklar som låter fönstret skifta från transparent till färgat mycket fort. Genom att tillföra en 
spänning linjerar partiklarna upp sig och fönstret blir transparent. När spänningen bryts hamnar partiklarna i helt 
slumpmässig ordning igen och ljuset släpps inte igenom. 
En annan teknik för att få privacyeffekt är Polymer Dispersed Liquid Crystal-laminerade glas. Där består 
laminatet av en polymerfilm med oordnade kristaller. När en spänning kopplas på linjerar kristallerna upp sig och 
släpper igenom ljus. Med PDLC-tekniken gäller att fönstret är transparent eller semitransparent (transluscent), 
dvs. ljuset sprids diffust i glaset, och inga mellanlägen existerar.  
För båda dessa tekniker gäller att spänningen måste vara påkopplad hela tiden för att fönstret ska vara 
transparent. Dessa tekniker dras också med dålig transparens när spänningen är påkopplad, dvs. man ser 
laminatet även i det transparenta läget. (Smartglass International Ltd, 2013) (Saint Gobain Glass) 

Optiska fibrer 
Med optiska fibrer finns möjlighet att få in naturligt ljus till skymda hörn. Tekniken bygger på att man har 
kollektorer på utsidan av huset som följer solen under dagen och optiska fibrer som transporterar solljuset till 
armaturer på insidan.  

3 En reaktion där molekyler förlorar en elektron och blir joner 
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Olika typer av armaturer finns hos Parans, såsom spotlights och större armaturer med bara solljus eller 
LED/solhybrider. (Parans) 

 
Figur 5. Solkollektorer och armaturer inne i bostaden leder in dagsljus med hjälp av optiska fibrer 

OLEDs 
En möjlighet till belysning är Organic Light Emitting Diode-laminerade fönster , OLED, som kan göras helt 
transparenta. 
Ofta är katoden ett metalliskt icke-transparent lager medan övriga är transparenta vilket gör att materialet 
uppfattas som en spegel när det är avstängt. Den finns möjlighet att använda transparenta material i katodlagret 
vilket ger en helt transparent OLED, så kallad TOLED. 
OLED-teknik används framför allt i elektroniktillämpningar som displayer och lampor. Tekniken är fortfarande 
under utveckling och relativt dyr. (OLED-Info, Metalgrass software) (HowStuffWorks Inc) 

LCD-displayer 
Blir fönstret någon slags informationsbärare med displayfunktion kan Liquid Crystal Display-teknik, LCD, vara 
aktuellt. Tekniken är allmänt förekommande i datorskärmar, men kan användas i transparenta tillämpningar om 
delarna bakom displayen tas bort. Det finns en del exempel på marknaden på transparenta displayer, bland 
annat tillverkar Samsung denna typ av produkter. (Humphries, 2010) 

Den aktuella kulturella beredskapen relativt dagens och morgondagens 
tekniska möjligheter  
Grundat på de kulturorienterade studier som refererats kan vi inte säga något annat än att möjligheten att reglera 
ljusinsläppens transparens, dvs hur byggnaders inre och världen utanför exponeras, bör vara viktigt för hur 
mottaglig en brukargrupp inom bostadsanvändning är. En för brukaren ”fel” exponering bör göra en ny produkt 
helt oattraktiv, medan en exponering som harmonierar med eller t o m ger ett unikt stöd för brukargruppens 
livsstilsförverkligande kan bli en succé. Andra värden som skulle kunna vara väsentliga för upprätthållande av en 
livsstil kan bero av hur såväl lösningarna som effekterna associeras med attraktiva kvaliteter som modernitet, 
hållbarhet osv. 
 
Vi har valt att inte behandla den kulturella beredskapen i offentliga eller halvoffentliga miljöer eftersom vi bedömt 
att varje sådan typ av miljö kräver konkreta detaljerade analyser av bruk och behov. Verksamheter som t ex 
hotell, sjukhus, kontor, varuhus, industrier, kollektivtrafik osv har alltför speciella krav och förutsättningar, men 
antas kunna visa på rika utvecklingsmöjligheter behandlade var för sig med hjälp av mer eller mindre traditionella 
analyser av typiskt praktiska och kommunikativa problem inom respektive verksamhet. 
 

Ljusets betydelse och inverkan 
De flesta studier som syftat till att definiera belysningskrav har handlat om behov vid arbetsplatser med olika 
visuella uppgifter, samtidigt som de flesta är eniga om att god ljuskvalitet kännetecknas av att ljuset uppfyller 
många olika slags krav samtidigt, t ex genom att skapa goda förutsättningar för seendet, stödja arbetsuppgifter 
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och lämpliga beteenden, inbjuda till önskvärd kommunikation och interaktion, ge miljön en för sammanhanget 
passande atmosfär samt en estetisk upplevelse av det rumsliga sammanhanget (baserat på litteraturöversikt i 
Dubois 2001).  
 
Dagsljuset är fullt av variationer och är svårt att planera med. Ju mer dagsljus som släpps in desto mer behöver 
det kontrolleras för att få optimalt arbetsljus – men variationerna hör också till det positiva med dagsljuset. Inom 
vården vet man att ett fönster med utsikt (helst mot trädgård/natur) inte bara upplevs positivt utan också förkortar 
rehabiliteringstiden (Ulrich 1984) – vilket stödjer användning av s k terapiträdgårdar. I vilken mån dagsljusets 
variationer i sig har en positiv påverkan kommer att kunna upplevas av allt fler i och med nya tekniker för att 
länka in dags- eller solljus. Vilka värden, eller balanser mellan värden, som är betydelsefulla i upplevelsen av 
ljuskvalitet behandlas i ett pågående projekt vid Belysningsvetenskap: Johanna Engers avhandlingsarbete 
handlar om att ta fram ett digitalt verktyg för att kunna simulera ljuskvalitetspåverkan då olika energibesparande 
åtgärder planeras. 
 
När man studerar icke-visuella effekter, som t ex biologisk påverkan av elektromagnetisk strålning, kan det vara 
intressant att mäta absoluta energimängder inom olika våglängdsområden, t ex med en spektrofotometer. 
Sådana instrument används bl. a. inom kemi där den strålning som släpps igenom en lösning kan användas för 
att bestämma koncentrationen av det lösta ämnet. Forskningen om biologiska effekter av elektromagnetisk 
strålning är fortfarande ung och har hittills främst handlat hur exponering för olika mängder strålning påverkar 
vårt biologiska system. Idag vet man att elektromagnetisk strålning, särskilt kring 450-500 nm, påverkar 
kroppens melatoninnivåer och därmed vår vakenhet och sömnighet under dygnet. Genom sina klart högre 
energinivåer får dagsljuset en påverkan på dygnsrytmen som normal artificiell belysning inte får. 
Dagsljusexponering har bedömts vara betydelsefull inom vården eftersom det bl. a. förbättrar dygnsrytm och 
nattsömn. Dagsljusexponering anses också förkorta patienters rehabiliteringstider (baserat på review av Josef 
2006).  Aktuell forskning vid Belysningsvetenskap (Matthias Adamsson) pekar mot att mönster i variationerna 
mellan olika nivåer kan vara mer betydelsefullt för än absoluta mängder strålning. Några hälsoeffekter har inte 
uppmärksammats när det gäller ojämnhet eller obalans i spektral sammansättning hos t ex artificiell belysning 
jämfört med dagsljus. Dagsljuset ger genomsnittligt strålningsmängder som är så mycket högre att det artificiella 
ljus vi exponeras för framstår som marginellt. Frågan om vad spektralt bortfall i dagsljuset kan ha för effekter på 
människan blir kanske mer aktuell för forskning ifall glas som byggmaterial i framtiden gör att människor utsätts 
för mycket större mängder strålning med en spektral sammansättning som avviker starkt från dagsljuset.  
 

Regionens möjligheter att mäta ljusinsläpp och ljuskvalitet 
 
Ljus och elektromagnetisk strålning kan mätas på många olika sätt. När man studerar visuella funktioner är såväl 
mått som mätinstrument justerade efter synsinnets känslighet för olika våglängder så att mätvärdena blir 
relevanta och handlar om det ljus som vi ser i och med. Så används t ex luxmätare för att mäta belysningsstyrka 
(den mängd ljus som faller på en bestämd punkt) och luminansmätare för att mäta reflekterat ljus (den mängd 
ljus som återkastas från en bestämd punkt). En spektrofotometer kan användas för att mäta spektral 
sammansättning hos ”synligt ljus” under förutsättning att den har program för justering enligt synsinnets 
känslighet eller att man får ut rådata per våglängdsområde så att man kan räkna om dessa så att de visar 
värden för synligt ljus. Ljusets spektrala sammansättning påverkar färgåtergivning och ljusets färgtemperatur. 
Idag finns flera olika lux- och luminansmätare på avdelningen för Belysningsvetenskap, däremot ingen 
spektrofotometer. Ytterligare mått på visuella ljuskvaliteter handlar om balanser mellan t ex arbetsytans 
belysningsstyrka relativt omgivningens luminans eller om belysningens jämnhet (minsta luxvärdet delat med 
luxmedelvärdet). Vad god ljuskvalitet är kan dock inte sägas – eller mätas – enkelt.  
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Den befintliga mätmöjlighet som idag saknas inom regionen gäller ljusets spektrala sammansättning. För 
regionen bör det vara angeläget att kunna mäta den spektrala sammansättningen både i ljuset vi ser och 
strålning utanför detta våglängdsområde som t ex kan påverka människans biologiska dygnsrytm, materials 
åldrande och organiska cellers nedbrytning. 
 

Företag i regionen som är intressanta att ha med i ett vidare samarbete i 
ett framtida större projekt 
Forserum Safety Glass har deltagit aktivt i förstudien och stod värd för workshop 2. Deras tekniska kompetens 
och marknadskännedom har varit ovärderlig för diskussionerna kring glas och intelligenta lösningar. De är 
intresserade av att delta i tekniskt orienterade fortsättningsprojekt där deras kompetens till fullo utnyttjas. 
 

Slutsatser och rekommendationer 
 
De fyra frågor som väglett projektarbetet har fått följande svar: 
 

- Den kunskap som finns idag om byggnaders ljusinsläpps kulturella betydelser handlar om hur 
exponeringen av innanför/utanför bostaden stödjer direkt eller indirekt social interaktion. 
 

- Det finns inget direkt empirisk stöd för att säga något om en allmän svensk kulturell beredskap för 
dagens och morgondagens tekniska möjligheter, men en studie lik Willéns (2012) kring Hammarby 
sjöstad skulle kunna visa på beredskapen hos en specifik grupp, t ex köpare av industriellt 
producerade småhus eller tänkta hyresgäster i bostadsmodulhus. 
 

- Företaget Forserum Safety Glass är intresserade och intressanta att ha med i vidare samarbete i ett 
eller flera framtida projekt. 
 

- Inom regionen saknas en spektrofotometer för mätning av spektral sammansättning av både ljuset vi 
ser och elektromagnetisk strålning utanför detta våglängdsområde. 
 

Projektet har öppnat kanaler mellan organisationer som tillsammans ger en unik och hög tvärdiscplinär 
kompetenssammansättning med alla möjligheter att utveckla framtidens mest intressanta projekt och produkter.  
Arbetet har resulterat i en mängd idéer utifrån vilka flera olika fortsättningsprojekt skulle kunna formuleras. Inom 
detta projekt har vi valt att utveckla ett urval av idéerna till fyra olika scenarier som beskriver hur de framtida 
projekten skulle kunna se ut. Dessa presenteras nedan som möjliga vägar att fortsätta och informella 
arbetsgrupper har bildats för att utvecklas dessa vidare.  
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Fortsättningen 
Till projektets väsentliga resultat hör följande fyra skisserade scenarier för framtida samarbetsprojekt. För vart 
och ett har en arbetsgrupp bildats av deltagarna från våra workshopar och idéer om finansiärer har diskuterats. 
Arbetsgruppernas uppgift är att utveckla scenarierna till konkreta projekt för vilka finansiering söks. 

Scenario 1: Transparent intelligens för bostadsmoduler 

Bakgrund 
Bland typhustillverkarna i Småland finns ett stort intresse för att bredda marknaden mot mindre boenden, vilket 
också aktuell forskning pekar ut som ett framtida stort behov för såväl unga och studenter som framtidens 
enboende och pensionärer. 
 
Målsättningen är få fram koncept för små och flexibla träbostadsmoduler med integrerat glas, i system som gör 
det möjligt att bygga ihop horisontellt och vertikalt och möjligtvis med delar i olika prisklasser. 

Idé 
Särskilt fokus läggs på nya tekniska möjligheter att leda/länka in dagsljus i djupa bostadsmoduler och djupa 
sammansatta huskroppar. Glasets funktion kan vara att länka/leda, filtrera och emittera ljus. Det kan dessutom 
ha andra funktioner som display eller solcell. Eventuella fördelar med en glasdel som fungerar som ett 
byggnadselement (t ex ytter- och/eller innervägg, eller bärande pelare/balk) skall identifieras. Tänkta 
brukargruppers kulturella beredskap, praktiska behov och livsstilsbestämda preferenser skall identifieras. 
Miljöaspekter skall analyseras översiktligt. Projketet ses som ett ”systerprojekt” till ”Bostadsmodul1:1” och det 
borde finnas goda möjligheter att samverka. Utvärdering skulle kunna göras med hjälp av en bostadsmodul som 
fungerar som ett mobilt showroom. 

 

Scenario 2: Kasserat planglas blir råvara för nya produkter 

Bakgrund 
30 000 ton planglas hamnar på soptippen i Sverige varje år samtidigt som återvinning av glas förbrukar 20% 
mindre energi än nyproduktion (källa: Svensk glasåtervinning). Återvunnet planglas får däremot inte samma 
jämna kvalitet som den nyproducerade produkten och behöver därför användas till andra typer av produkter. 
Man kan inte heller räkna med en kontinuerlig produktion av stora serier eftersom tillgången på kasserat 
planglas kan variera.  
 
Målsättningen är att skapa grunden för start av ett företag som hanterar både återvinning, produktion och i 
förlängningen tjänsten. Det underlag som projektet skall leverera är en marknadsanalys och behovsanalys, 
idégenerering för flera produktlinjer, samt idéer om för vilka kunskapen skall paketeras och säljas. 

Idé 
Glasindustrierna och återvinningsbranschen vill i ett samarbetsprojekt starta tillverkning av produkter från 
återvunnet planglas. Idén är att dels erbjuda ett bassortiment av enklare produkter som kan lagerhållas, i 
kombination med kortare serier av mer avancerade och kundanpassade produkter som görs on demand. Man 
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ser kunskapsutvecklingen som den väsentligaste delen i projektet eftersom kompetensen blir den viktigaste 
exportvaran. Brister och möjligheter med återvunnet planglas, både tekniska och upplevelsemässiga, behöver 
specificeras. Materialets konkurrenskraftiga egenskaper och möjligheter att addera eller integrera ny teknik 
behöver identifieras. I vilka sammanhang kan ”bristerna” bli extra värdefulla? När kunskapen om processen 
utvecklats behöver också intresserade aktörer identifieras. 

 

Scenario 3: Visuell och icke-visuell stimulans i vårdmiljöer 

Bakgrund 
Både sinnesttimulerande utsikt från ett fönster och dagsljusexponering har dokumenterat positiva effekter på 
välbefinnande och kroppslig återhämtning, men i många vårdmiljöer saknas utsikt från sängplatsen och i de 
nordliga länderna är ljusinsläppet vintertid större delen av dygnet istället ett mörkerhål. 
 
Målsättning är ett antal koncept för en medicinskt motiverad fönsterlösning som stödjer välbefinnande- och 
rehabilitering genom att delvis kompensera brist på dagsljus och utsikt och som fungerar för användning i såväl 
nyproducerad som befintlig bebyggelse. 

Idé 
Innovationsprojektet drivs av med-techföretag i samarbete med landsting och glasindustrin. Typer av vårdmiljöer 
som behöver produkten kartläggs, aktuell kunskap om dagsljusets och utsiktens betydelse välbefinnande och 
hälsa sammanställs. Väsentliga aspekter identifieras och möjligheter att simulera dessa utreds. Projektet skall 
också diskutera möjligheten att förhöja den positiva medicinska effekten genom anpassning till personliga 
preferenser samt föreslå andra sammanhang där lösningarna kan vara intressanta. 
 

Scenario 4: En mobil testmiljö för transparent intelligens  

Bakgrund 
Det saknas fortfarande kunskap om hur fönster upplevs och påverkar människor. Det finns idag många nya 
tekniker och det tillkommer hela tiden fler nya – hur påverkas vi av dem och hur håller de i längden? En tidigare 
nämnd idé om ett mobilt showroom eller en ”ljusvagn” skulle kunna vidareutvecklas till en testmiljö som gör det 
enkelt att snabbt genomföra ”uppsökande” studier med tillräckligt många försökspersoner.  
 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för att optimera ljusinsläppets funktioner efter mänskliga behov under 
dygnets olika delar. Systemet kan användas både för utvärdering av befintliga produkter och utveckling av 
tekniker och tillämpningar. 

Idé 
Genom att skapa en miljö där ljusinsläppets påverkan på innemiljö och boende kan mätas och upplevas kan 
ljusinsläppet optimeras för olika tillämpningar. De mätbara egenskaperna är konkreta, snabba och objektiva, dvs. 
förhållandevis enkla att mäta upp.  

• Hur kan mjuka ”omätbara” egenskaper utvärderas?  
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• Vilka testmiljöer är intressanta? (bostad osv.) 
• Är ett mobilt testrum relevant? Finessen med en mobil miljö är dels att den kan vändas för att testa 

ljusinsläpp i olika väderstreck, dels att den kan flyttas till testpersonerna. 
• Behövs mer än en testmiljö? 
• Finns det ett mervärde i att korrelera upplevelserna till de enkelt mätbara egenskaperna? 
• Vilka fysikaliska egenskaper och tekniska funktioner bör kunna mätas? 
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