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Förlag: Ljus och mörker. Svenska Institutet för Belysningsvetenskaplig forskning.  

Läromedlet är framtaget som undervisningsmaterial i Belysningsvetenskap och producerat 

med stöd av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Avdelningen för Be-

lysningsvetenskap, Tekniska Högskolan i Jönköping har rätt att kopiera denna text för under-

visningsändamål och utdelning inom Avdelningen men ej sprida läromedlet för övrigt. Texten 

kommer att uppdateras årligen av författaren och kommer inte användas på annat sätt än som 

ursprungligen varit avsett. 
 

Bild 1. Sid 1. Värnamo centrum foto: Monica Säter 
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”Belysningsplanering handlar om fyra tydliga steg, rummet, människan, designen av dagsljus 

och kompletterande elbelysning och utformningen av belysningsanläggningen. När alla fyra 

delar hanteras professionellt får vi hög måluppfyllelse för ett trivsamt rum, ett gott brukarstöd 

och använder dagsljus och kompletterande elljus på ett sätt som ger hög energieffektivitet.”  

 

– Monica Säter 2014 

 

Klimatsmart ljus kräver välutbildade belysningsplanerare. Vi har inte råd att inte utveckla 

ämnet Belysningsvetenskap. Med belysningsplanering kan dagens och framtidens belysnings-

anläggningar optimeras utifrån god måluppfyllelse för ett trivsamt rum, ett gott brukarstöd 

samt vad gäller energieffektivitet. Optimerad utformning av belysning är en besparing av an-

vänd energi som går utöver den besparing som enbart användandet av mer energieffektiv 

teknik redan ger. Med klimatsmart belysningsplanering kan antalet timmar då belysningsan-

läggningen inte används öka, ljusnivåer sänkas och onödiga ljuspunkter tas bort för alltid.  

 

-Monica Säter 2014   

 

“Despite millions of examples of visible light, visible spectrum, red and blue light in literature 

this is still an unscientific way to describe the invisible and uncoloured photon streams and 

points out the need for theoretical development in the field globally.”                                          

 

  -Anders Liljefors 2012     

 

“We may furthermore, conclude that the more the spectrum of the artificial light differs from 

that of natural light the more the biological endocrine system in man will be disturbed, during 

short periods of time the disturbance of the endocrine system of man, induced by unbalanced 

artificial light, involves his comfort, his efficiency as well as fatigue”                                                                                                                                                             

 

-Hollwich & Dieckhues 1980 

 

“We should therefore bear in mind that artificial light for the human individual at least , re-

mains a mere substitute: it can never fully replace natural light, which as a vital element like 

water and air, forms the basis of our health”                                                                                                                                                                             

 

-Hollwich & Dieckhues 1980 

 

“To date the scientific information in this field is incomplete, but progressively more re-

searchers are becoming concerned about the potential path physiological consequences of 

light at the wrong time. Like most aspects of our environment, humans are clearly polluting 

the night with light. Only further research will clarify what light pollutions means for human 

physiology; however, it would seem the effects will not turn out to be beneficial”                          

 

– Reiter et al.2011    
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 Bild 2. Kursinbjudan. Arrangemang och ljussättning Monica Säter.  Underlag för grafisk formgivning Håkan Fransson 

 
Förord 
Belysningsvetenskaplig introduktion är en första del av en planerad utveckling av utbild-

ningsmaterial i ämnet Belysningsvetenskap. Välutbildade belysningsplanerare är en förutsätt-

ning för planering av morgondagens trivsamma, hälsostödjande och energieffektiva belys-

ningsanläggningar. I arbetet med utbildning av de framtida belysningsplanerarna är litteratur 

som ger en god överblick över ämnet av stor vikt. Det gör att studenterna snabbt kommer in i 

studierna och underlättar för lärarna att tidseffektivt vägleda studenter mot användbar infor-

mation. Ambitionen med texten är att kortfattat beskriva ämnesområdet, dess teori samt de 

ämnen som på olika sätt kan relateras till belysningsplaneringsprocessen. Det är även att 

uppmuntra och vägleda mot vidare läsning. I texten utvecklas även laborationer som underlät-

tar inlärningen av ämnet och ger kunskap om utformningen av framtidens belysningsanlägg-

ningar.   
 
Ett led i uppbyggnaden av utbildning 
Boken är ett led i den uppbyggnad av utbildning och forskning inom Belysningsvetenskap 

som möjliggjorts med stöd av Hedersdoktor Bertil Svensson, grundare av Fagerhult AB. Sats-

ningen har fullföljts av Bertil och Britt Svenssons dotter, Lena Gustafsson. Utveckling av ut-

bildning, uppbyggnad av forskning samt även detta litteraturprojekt, har kunnat genomföras 

med ett framsynt stöd av Lena Gustafsson, ordförande i Bertil och Britt Svenssons stiftelse för 

Belysningsteknik. Stiftelsens insatser har möjliggjort en metodisk uppbyggnad av ökad kom-

petens inom Belysningsområdet som är av stor betydelse för brukare, planerare, branschen 

och samhället i stort.  
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Ett trettioårigt utvecklingsarbete i pedagogik med inriktning på ljusdesign 
Denna text vilar på det arbete Anders Liljefors, Håkan Franson och jag, Monica Säter lagt ned 

på att bygga utbildning i ämnet Belysningslära/ Belysningsvetenskap. Anders Liljefors som 

professor i Belysningslära på KTH och senare på JTH. Håkan Franson, inredare och industri-

designer SID/MSA som initiativtagare till utbildningen och som Avdelningschef på Avdel-

ningen för Belysningsvetenskap (dåvarande Ljushögskolan). Jag blev Håkans efterträdare, 

programledare och Avdelningschef. Kent Hulusjö var administrativt ansvarig under utbild-

ningens första år. 

 

Under de år vi varit engagerade i utbildningen har vi använt otaliga timmar på att fundera ut 

kurskoncept, skriva kursplaner och planera hur olika moment bäst skulle tränas in. Hela tiden 

drivna av att kunna göra förbättringar i utformning av belysning för brukaren och i viljan att 

lära ut alla delar i belysningsplaneringsprocessen. Baserat på det Anders Liljefors, Håkan 

Franson och jag utvecklat pedagogiskt för utbildningen fortsatte jag att bygga utbildningen 

efter Håkan och Anders tid på skolan. Annika Kronqvist, Matthias Adamsson och Magnus 

Wikander började som doktorander och bidrog med undervisning och utveckling. Mikael Pe-

tersson, Lars Wegehall, Cinna Adanko, Kharin Abrahamsson, Johan Röklander Rickard Wal-

ter, Björn Nilsson, Börre Johansen och Rikard Vidlund bidrog på olika sätt till utbildningen. 

Några med administration och andra med handledning och undervisning. Jag byggde tillsam-

mans med dessa personer verksamheten vidare fram till februari 2011.  

 

Arbetet med att verka för utveckling och utbildning på belysningsområdet fortgår fortfarande 

men nu med ökad akademisk ambition. Utvecklingen sker idag i andra former och det samar-

bete med Anders och Håkan som initierades för 15 år pågår fotfarande och är grunden i arbe-

tet med att en gång för alla lyfta fram Belysningsvetenskap och belysningsplanering som ett 

ämne vars betydelse är väl känd. Det är ingen överdrift att säga att jag inte skulle kunnat göra 

något av det jag genomfört i uppbyggnaden av ämnet utan de här två personerna. Vi har hela 

tiden haft gemensamt att vi anser att det är viktigt att ämnet utvecklas till nytta för, inte bara 

brukaren och belysningsplaneraren, utan även för branschen och samhället förövrigt. Vi är 

oerhört glada över att denna vision fått stöd av Hedersdoktor Bertil Svensson och hans dotter 

Lena Gustafsson.  

 

Det är min förhoppning att boken blir användbar och bidrar till ökad kompetens hos framti-

dens belysningsplanerare. 

 

 

Uppsala 14- 02- 20   

 

Monica Säter  
 

Post dok forskare i Belysningsvetenskap med inriktning på utformning av energieffektiv be-

lysning  
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Om att läsa texten 
Ambitionen med utvecklingen av ämnespedagogisk litteratur är att underlätta för dig som 

studerar att ta in kunskaper om ämnet. I det här fallet ämnet Belysningsvetenskap. Samtidigt 

tas omkringliggande ämnen och övergripande frågeställningar upp, som på olika sätt berör 

ljusdesignprocessen. Det är svårt att avgränsa var Belysningsvetenskap slutar och andra äm-

nen tar vid. Belysning berör så gott som samtliga mänskliga aktiviteter så det är inte svårt att 

hitta kopplingar till andra ämnen. En ämnesrelaterad text av den här typen representerar för 

många något okänt. Inte lätt att ta in trots att det som beskrivs är mycket enkelt. Ge inte upp 

trots det. När avståndet mellan din tidigare erfarenhet och det du står inför att ta in är för stort 

känns det frustrerande. Med tiden blir skillnaden mellan din erfarenhet av ämnet och kunska-

pen hos den som hållit på länge, inte lika stor, då minskar svårigheterna och det mesta blir 

lätt.  

 
Ökande detaljeringsgrad i beskrivning 
Jag har medvetet använt mig av en ökande detaljeringsgrad när det gäller beskrivningen av 

planeringsprocessen. Upprepningarna används för att du som läser ska känna igen dig och 

träna in ett systematiskt tänkande. 

 
Övergripande förhållningssätt 
Samtidigt är förhållningssättet till de olika frågeställningar som tas upp övergripande och jag 

har undvikit att lasta texten med omfattande referenser. Den som vill stödja en mer detaljerad 

verifikation av en specifik frågeställning behöver läsa in sig på området och ange de referen-

ser som finns i slutet av texten och leta vidare efter det senaste som skrivits på området. 

Skälet till att jag valt att ha ett begränsat antal referenser i texten är att uppmuntra att du som 

studerar läser artiklar och drar självständiga slutledningar. 

  
Ämnet under uppbyggnad 
Att skriva en text som speglar ett så stort ämne som Belysningsvetenskap har sina svårigheter. 

Hela ämnet är under uppbyggnad och många gånger är det svårt att se hur vissa saker ska 

kunna formuleras. Men i arbetet med att bygga ämnet är varje försök att formulera sig viktigt 

och början till en förbättring. 

    
Texten pekar mot vidare läsning 
Belysningsvetenskaplig introduktion är inte en bok man läser från första till sista sidan. Det är 

istället spår som pekar vidare mot andra texter. Texten bör därför i första hand användas som 

en vägvisare mot det senaste som skrivits på området. Man kan hitta referenser, namn som 

kan användas för att söka vidare, dels invävt i texten men också i referenslistan längst bak i 

texten. Boken används rätt om den sätter dig på spåret till att utifrån referenser i boken, gå 

vidare mot det mest uppdaterade som skrivits inom den frågeställning du studerar.  
 
Belysningslära/vetenskap 
Boken ”Belysningsvetenskaplig introduktion” utgår från ämnet Belysningslära som utveckla-

des på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Arkitektur 1983-2009, under ledning av professor 

Anders Liljefors. Ämnet byggdes sedan vidare på Avdelningen för Belysningsvetenskap på 

Tekniska Högskolan i Jönköping i ett 12 årigt samarbete mellan Anders Liljefors och Håkan 

Franson och mig, Monica Säter. Efter min tid som programledare och Avdelningschef på ut-

bildningen har jag doktorerat och gjort ett postdokprojekt inom energieffektiv belysning. Jag 

kommer att fortsätta med forskning inom Belysningsvetenskap. Ämnet är ännu i sin början 

och det finns behov av att beskriva den grund ämnet vilar på, uppdatera grundläggande teori 

på området och att utveckla pedagogik i ämnet.  
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Teoretiskt förhållningssätt  
Inom Belysningsvetenskap likväl som inom andra ämnen, pågår en ständig uppdatering mot 

aktuell vetenskap. Utvecklingen innebär en breddning av den teoretiska bas all praktisk verk- 

samhet inom belysningsområdet vilar på. Som planerare av fysisk arbetsmiljö är vi skyldiga 

att följa aktuell vetenskap. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag 

att planera belysning som fullt ut stödjer brukarens behov av god belysning, psykologiskt, 

fysiologiskt och visuellt. Ytterst handlar det om att forma ett gott brukarstöd och att undanröja 

de hinder som finns för att åstadkomma detta.  

 
Belysningssvetenskap 
Belysningsvetenskap har en bredare utgångspunkt än det rent tekniska förhållningssättet till 

belysning och vilar i teori om interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum och utgår 

från att alla fyra stegen i ljusdesignprocessen måste hanteras professionellt för att få en god 

måluppfyllelse på planeringen. 

 
Uppdatering av information 
Man hamnar ofta som belysningsplanerare i frågeställningar där svaren inte är givna. Det gör 

att man ofta letar efter fakta. Jag har därför medvetet lagt in citat från Wikipedia här. Wikipe-

dias artiklar är lätta att nå och kan vara en del av en äldre teori som behöver uppdateras men 

också innehålla det senaste om en frågeställning. Som student bör du vara uppmärksam på 

detta och utvärdera informationen noga. Via Wikipedia kan man få en bild av artiklar länkade 

till den frågeställning man som student behöver få mer information om.  

 
Ta hjälp med att få tag i information 
I övrigt hänvisas till Google Schoolar, bibliotekets hemsida och artikelsök. Det är betydligt 

svårare att hitta bland artiklarna på biblioteket. Det underlättar att ta hjälp av bibliotekarien 

och få information om vilka vägar man bör gå för att göra en effektiv sökning på det senaste 

som skrivits inom ett utvalt område.  

 
Mot vidare läsning 
Boken är utformad som en bred introduktion och ger läsanvisningar som pekar mot fördjup-

ningar. Texten är utformad så du kan använda den under utbildningens gång. Efterhand som 

dina studier framskrider, kan denna bok förhoppningsvis ge större förståelse för ämnets inne-

håll och dess koppling till utformning av belysningsanläggningar. Det är en utmaning att som 

student ta in det omfattande ämnet Belysningsvetenskap teoretiskt och praktiskt. Det är också 

krävande att inhämta information från de många områden som angränsar till ljusdesignproces-

sen eller som övergripande berör ämnet. Det krävs mycket träning i att omsätta de inhämtade 

kunskaperna i praktisk planering och att slutligen redovisa planeringen på ett korrekt och 

kommunikativt sätt.  

 
En bild av ämnet 
Det är min förhoppning att du som läser texten får en bild av ämnet som hjälper dig att förstå 

hur de olika delmomenten är relaterade till varandra. God överblick underlättar att ta in ämnet 

i sin helhet. Du som studerar Belysningsvetenskap gör det alltid utifrån din egen teoretiska 

förförståelse och tidigare praktiska erfarenhet. Ämnets komplexitet gör att den teoretiska 

grunden sällan är tillräcklig bred. Den teoretiska grunden behöver ofta breddas för att möjlig-

göra att ta in samtliga steg i ljusdesignprocessens olika delar, de ämnen som angränsar till 

ämnet eller övergripande berör det. 
 
Att ta in nya perspektiv på belysning  
Studier i Belysningsvetenskap kräver att du går in på områden som många gånger ligger långt 
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utanför det du tidigare arbetat med.  Alla delar av ämnet behövs för att du ska kunna arbeta 

med en fullödig belysningsplanering och du bör därför kämpa extra mycket med de teoretiska 

och praktiska delar av ämnet som du har liten erfarenhet av. 
 
Verktyg för planering 
Målet med studierna är att du som student ska ha verktyg för att kunna röra dig med lätthet 

inom ämnet. Det är även att ta in ämnet i dess fulla komplexitet och därmed utvecklas till en 

så komplett belysningsplanerare som möjligt. Den som inte ger sig utan idogt tränar vidare 

kommer att uppleva att kunskaperna sitter där till slut och ger förutsättningar för bra plane-

ring. 

 
Alla har haft samma svårigheter i studierna 
Problem som kan ha tagit veckor som otränad att lösa kan klaras av på några minuter för den 

tränade. Via projekten skapar man sej en egen relation till vad man visuellt upplever som 

mycket, litet, ojämnt, jämnt när det gäller t.ex. ljusnivå och ljusfördelning. Var medveten om 

att alla gått samma väg, upplevt samma svårigheter och kämpat på samma sätt med att studera 

och träna in ljusdesignprocessens moment.  

 
Bakgrunden avgör 
Beroende på din bakgrund kommer du att ha mer eller mindre lätt för olika delar av utbild-

ningen. Svårigheterna är en naturlig följd av att ämnet är multidisciplinärt. Komplexiteten i 

ämnet är samtidigt det som gör ämnet till en verklig utmaning och utvecklar så många förmå-

gor hos den som studerar det.  

 
Att finna sitt specialområde 
Jag hoppas att du som läser Belysningsvetenskaplig introduktion hittar fram till goda kunska-

per inom samtliga områden på utbildningen och utöver det även finner den del inom ämnes-

området som intresserar dig allra mest. Arbetet med Belysningsvetenskap både teoretiskt och 

praktiskt förutsätter hängivna belysningsplanerare som går vidare teoretiskt, utvecklar ett pre-

cist språk, en kritisk och självständig hållning, utvecklar planeringen i dess olika delar och 

därtill fördjupar sig inom specialområden. Men vägen dit kräver envishet och att man orkar ta 

in belysningsplanering i alla sina aspekter. 

 
Ett tredje år 
För alla studenter men särskilt för dig som väljer att gå vidare i dina studier, skriver jag om 

metoder och om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till ämnet. Erfarenheterna kommer 

från12 års undervisning, åtta års avhandlingsarbete samt ett års post dok projekt. Metodval i 

vetenskapliga studier lämpliga för ämnet är avgörande för att kunna samla in precisa data och 

kunna göra väl underbyggda slutledningar. Den metod man väljer bör i grunden vila på att 

upplevelsen av ljusnivå är relativ, att dagsljus inte är statiskt och människans behov av dags-

ljus och kompletterande belysning inte är statiskt. En förutsättning för ett bra resultat är att 

handledaren utöver teoretisk ämneskunskap även har förståelse för belysningsplaneringspro-

cessens samtliga steg och rör sig bekvämt i hela processen från teori in i processen, de fyra 

planeringsstegen och fram mot en detaljerad målbeskrivning och utvärdering.  

 
Litteraturhänvisningar 
Litteraturhänvisningar anges i direkt anslutning till texten. Referenser anges med klammerpa-

rentes, författare och år. Referenser ligger i referenslistan längst bak i texten. 

 
Förkortningar 
Förkortningar redovisas då de förekommer för första gången i texten. Samtliga förkortningar 



10 

 

är även samlade i bokstavsordning i texten. 

 
Del 1-6 
Texten består av 6 delar.  

Innan du börjar läsa, bekanta dig med textens upplägg och sätt dig in i hur de olika delarna 

hänger samman med varandra. Återgå till strukturen när du läser för att få förståelse för upp-

lägget i texten i dess helhet. 

 

Del 1) Belysningsvetenskaplig teoretisk orientering.                                                                        

Här behandlas ämnets bakgrund och utveckling, övergripande; dess historik i ett svenskt och 

internationellt perspektiv; en redogörelse för metodval och vetenskapligt förhållningssätt till 

ämnet.   

                                                                                        

Del 2) Ämnesrelaterad litteratur.                                                                                                    

Här introduceras några centrala Belysningsvetenskapliga texter. 

 

Del 3) Belysningsvetenskaplig ämnesorientering. 

Här beskrivs kortfattat interaktion med fotonflöden för människa, djur och växter.  

 

Del 4) Att tillämpa Belysningsvetenskaplig teori i praktisk planering.                                                                                                    

Här beskrivs grunder för hur ljusmiljön kan formas för att ge psykologiskt, fysiologiskt samt 

visuellt stöd för individen.                                                                                                                                

 

Del 5) Ljusdesignprocessen steg 1-4.                                                                                                                            

Här introduceras, beskrivs och förklaras ljusdesignprocessen (LDP) steg 1-4. Här finns även 

grundläggande Belysningsvetenskapliga planeringsaspekter inom ämnen som direkt berör 

ljusdesignprocessen (LDP) steg 1-4  samt ämnen och frågeställningar som övergripande kan 

associeras till ljusdesignprocessen (LDP) steg 1-4.                                                                                                                                                        

 

Del 6) Belysningsvetenskaplig pedagogik.                                                                                                 

I denna del utvecklas teoretiska och praktiska laborationer som tränar att analysera vetenskap-

lig text, gestalta dagsljus och kompletterande elbelysning och verifiera planeringsval och 

måluppfyllelse. 
 
Ett högskolemässigt förhållningssätt till ämnet 
Det är min förhoppning att Belysningsvetenskaplig introduktion som helhet kommer att fun-

gera som en vägvisare för er i era studier, ge er ett naturligt och mänskligt förhållningssätt till 

ämnet och en övergripande förståelse för grundprinciper i hur man formar framtidens anlägg-

ning. Jag hoppas även att texten fungerar som en länk mot vidare läsning och utökade studier. 
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Förkortningar som används i texten 
 

ASP- American society of photobiology 

 

BA-Belysningsanläggning 

 

BV-Belysningsvetenskap  

 

BCLDP- Brukarcentrerad ljusdesignprocess 

 

CIE- International commission on illumination.  

CIPM- International commission for Weights and Measures. 

CNS- Centrala nervsystemet 

DBLDP- Datorbaserad ljusdesignprocess 

DFT- Dynamisk fototerapi  

DL- Dagsljus 

EMR- Electromagnetic radiation 

EMS- Elektromagnetisk strålning 

ESP- European Society of photobiology  

FDT- Fotodynamisk terapi 

FF- Fotonflöden 

FFE- Fotonflöden endokrint 

FFV- Fotonflöden visuellt 

FS- Fotonströmmar 

IEC- International Electrotechnical commission 

ipRGC- Intrinsic photosensitive Retinal Ganglioncell (ljuskänslig cell i retina) 

ISO- International standard organization 

LAN- Light at night 

LD- Ljusdesign 

LDP- Ljudesignprocess  
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LED- Light emitting diodes 

LRC- Lighting Research Center  

 

MLFR- Människa, ljus färg och rum 

 

NCS- Natural colour system 

 

OLED- Organic light emitting diodes 

 

PDT- Photo dynamic therapy 

 

PFV- Psykologiskt, fysiologiskt och visuellt 

 

TAR- Transmission, absorption och reflektion  
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Viktiga koncept samt förklaringar till begrepp 
 
 
CIE- en organisation accepterad av ISO (Internationella organisationen för standardisering) 

som expertorgan på belysningsområdet. Fungerar i hög grad som förberedande standardise-

ringsinstitut. 

 

INTERAKTION (MLFR)- Samverkan, i det här fallet mellan människa, dagsljus, komplette-

rande belysning, belysningsteknik, färg och rum.  

 

INTERAKTIONSFAKTORER- Faktorer i samverkan, i det här fallet de fyra faktorerna, 

människa, ljus, färg och rum. 

 

INTERAKTIONSMODELL- Används här som en modell som ger förutsättningar för interak-

tion MLFR, i det här fallet ett rum med dagsljus och kompletterande belysning. När männi-

skan befinner sig i rummet är hon i ett rumsligt sammanhang som ger vissa förutsättningar för 

interaktionen MLFR. Dessa förutsättningar kan renodlas och generaliseras till en modell. 

 

UTFORMA INTERAKTION- Det är fotonerna som sätter igång interaktionen. Belysnings-

planeraren påverkar interaktionen genom att skapa förutsättningar för emittering av fotonflö-

den och dimensionera dem i rummet och se över hur de samverkar med rummets ytor och 

andra fotonflöden.  

 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR WEIGHTS AND MEASURES- Enhetligt interna-

tionellt måttsystem. 51medlemsstater. CIPM-Comité International des Poids et Measures. En 

administrativ kommite´. 

 

NAIVA BRUKARE- Otränade, icke professionella. Här används begreppet som beteckning 

för brukare som inte har professionell kunskap om ljusanalys.   

 

AKTIVERANDE LJUS- När en ljuskällas spektralprofil har stor andel kortvågig strålning, är 

på en hög nivå och ljusnivån är föränderlig kan dessa egenskaper hos fotonflödet, var och en 

eller i kombination med varandra, vara aktiverande. Upplevelsen är relativ och beror på det 

visuella sammanhanget och brukarens läggning samt psykologisk, fysiologisk och visuell 

(PFV) känslighet för fotonflöden för stunden. Detta kan i sin tur bero på personlig disposition, 

känslighet i kanalerna in till CNS, tidsminne och var man befinner sig i dygnsrytmen. En ökad 

eller minskad känslighet för fotonflöden kan göra att en låg eller hög ljusnivå i kombination 

med en stor eller begränsad andel kort eller långvågig strålning, har stark effekt för brukaren 

eller motsatsen, låg.  

 

VILSAMT LJUS- När en ljuskällas spektralprofil har stor andel långvågig strålning, är på en 

låg nivå och bidrar till rum med en harmonisk jämn ljusfördelning kan dessa egenskaper hos 

fotonflödet var och en för sej eller i kombination med varandra ge en påverkan och upplevelse 

som är vilsam. Upplevelsen är relativ och beror på det visuella sammanhanget och brukarens 

känslighet för fotonflöden för stunden vilket i sin tur beror på läggning, känslighet i kanalerna 

in till CNS, tidsminne och var man befinner sig i dygnsrytmen. En ökad eller minskad käns-

lighet för fotonflöden kan göra att en låg eller hög ljusnivå i kombination med en stor eller 

begränsad andel kort eller långvågig strålning, har stark effekt för brukaren eller motsatsen, 

låg.  
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Belysningsvetenskap 
Belysningsvetenskap är ett multidisciplinärt ämne som berör människans djurs, växters samt 

ekosystems interaktion med fotonflöden. Ämnet omfattar planeringen av rummet, utformning 

av fönster/ öppningar för dagsljus. Det tar även upp färgval på ytor samt övriga ytegenskaper. 

Det berör anpassning av fotonflöden mot rum och brukare. Det innefattar även planering av 

det tekniska system som släpper in och avskärmar dagsljus samt den kompletterande elbelys-

ningen samt det system som styr den tekniska anläggningen.   

 
Ljusdesign som en process 
Belysningsplaneringsprocessen för innemiljö kan schematiskt beskrivas bestå av fyra grund-

läggande steg 1) rummet; 2) människan; 3) design av dagsljus och kompletterande belysning; 

4) utformning av den tekniska applikationen samt utformning av plan för underhåll. Med an-

vändning av samma process kan interaktionen med fotonflöden för växter, djur samt ekosys-

tem formas. Rummet kan då stå för ett fysiskt rum i en inomhusmiljö eller vara en plats i na-

turen.  

 
Till Belysningsvetenskap angränsande ämnen  
Belysningsvetenskap är ett övergripande ämne som grundläggande berör människa, djur, väx-

ter, ekosystems interaktion med, solen, dagsljus och fotonemitterande teknik. Kring de fyra 

stegen i ljusdesignprocessen kan ämnen ses som angränsar till ämnet samt övergripande frå-

geställningar som berör ljusdesignprocessen.  De ämnen som angränsar till ljusdesignproces-

sen, steg 1-4 kan utifrån dess relation till de fyra stegen i ljusdesignprocessen förtydligas i sin 

roll i forskningen på området. Ljusdesignprocessen steg 1-4 och de ämnen som angränsar till 

ljusdesignprocessen (LDP) ger en bild av det teoretiska landskap Belysningsvetenskap är i sig 

självt och de teoriområden som angränsar till ämnet. 
 
STEG 1 
Bland de ämnen som kan associeras till det första steget i ljusdesignprocessen (LDP) kan 

nämnas arkitektur, inredning, fönstersättning, färgsättning och rumsanalys. Även stilhistoria 

och byggnadshistoria samt bebyggelsevård ger viktiga bidrag till kunskapsunderlag för arbetet 

med steg 1 i ljusdesignprocessen (LDP). 

 
STEG 2 
Fotobiologi, medicin, fysiologi, oftalmologi, ergonomi är några av de ämnen som kan relate-

ras till människan och ljusdesignprocessen (LDP) steg 2. Inom Arkitekturforskningen som 

nått mycket längre i teoribildning än forskningen inom Belysning, är hur man möter bruka-

rens behov, en grundläggande utgångspunkt.    
 
STEG 3 
Det tredje steget i ljusdesignprocessen (LDP) berör ämnen som gestaltning, designvetenskap, 

färg och form samt stilhistoria, byggnadshistorik och bebyggelsevård.   

 
STEG 4 
Det fjärde steget omfattar belysningsteknik, ljuskälle och armaturkunskap, styrning, armatur-

utformning, industridesign, materialkunskap samt forskning om ytors egenskaper. 

 
Angränsande övergripande frågeställningar som berör ljusdesignprocessen 
Belysningsvetenskap har utöver de ämnen som på olika sätt angränsar till olika steg i ljusde- 
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signprocessen (LDP) även beröringspunkter med övergripande frågeställningar som på olika 

sätt berör utformning av belysningsanläggningen. Exempel på sådana frågeställningar är folk-

hälsa, handikappfrågor, säkerhet i trafik och på arbete, boendefrågor, stadsbyggnad, kommu-

nikation, trygghetsfrågor i bostadsmiljö samt hur belysning bör utformas för att bidra till god 

miljövård (djur, växter, ekologi).       

 
Belysningsvetenskap ett för samhället värdefullt och användbart ämne 
Ämnet Belysningsvetenskap är ett ämne som kan tjäna mänskligheten på många sätt. Att kraf-

tigt reducera elanvändningen globalt är bara ett av många värdefulla bidrag ämnet kan ge.   

 
Belysningsvetenskap och etik 
I svensk grundlag anges att det offentliga ska verka för hälsa. Dagsljus är grundläggande för 

människors hälsa. Dagsljuset förstärks vid behov av kompletterande elbelysning. En utveck-

ling är nödvändig för att optimera måluppfyllelsen för viktiga samhälleliga mål för belysning. 

 
Implementera Belysningsvetenskap i fler utbildningar 
Belysningsvetenskap bör implementeras som delområde i medicinsk utbildning likväl som i 

vårdutbildning. Arkitekter, inredare och husbyggare bör ha som utgångspunkt att den primära 

ljusdesignern är arkitekten som med öppningar för dagsljus skapar förutsättningar för inom-

husmiljöns allmänljus. Arkitekter, inredare och byggnadsingenjörer bör utbildas i förståelse 

för dagsljusets roll i människans liv och i hur dagsljuset som tas in via öppningar för dagsljus 

gestaltar rummet och samverkar med kompletterande elbelysning.  

 
Verifierade kunskaper i ljusanalys 
Arkitekter och inredare bör utbildas i att ta ansvar för utformning av dagsljus och komplette-

rande belysning. Arkitekten bör bevaka att de fyra stegen i ljusdesignprocessen utförs på ett 

professionellt sätt i byggprocessen. Idag saknar arkitekten i sin grundutbildning kunskaper i 

ljusanalys och belysningsplanering. Bara de som kan verifiera kunskaper i ljusanalys bör tillå-

tas ta ansvar för utformning av belysning.   

 
Bredare teoretisk bas för forskning 
Utbildning i Belysningsvetenskap bör etableras inom Högskolan vid fler lärosäten i landet och 

utvecklas till att omfatta kurser med olika inriktning som ökar förståelsen för hur kunskaper i 

Belysningsvetenskap kan optimera boende, brukarstöd, hälsa och trivsel samt reducera an-

vändningen av energi för belysningsändamål. Utökad etablering bör inte ha målet att utbilda 

belysningsplanerare, mer att utveckla ökade kunskaper och sprida dessa till de grupper som är 

i behov av det. Bildandet av fler lärosäten som ger utbildning i Belysningsvetenskap ger öka-

de förutsättningar för forskning. Mer forskning kan utveckla ämnet mot ökad brukarnytta och 

minskad miljöbelastning.  

 
Skäl till teoretisk eftersatthet 
Belysningsområdets eftersatthet teoretiskt både nationellt och internationellt kan bland annat 

relateras till att man trots 200 år av forskning på människans seende inte erkände förekomsten 

av ipRGC förrän omkring år 2000. Om tidigare upptäckter av celler i ögat (ipRGC) som läser 

av ljusnivåer i rummet, hade vidareutvecklats på 1920-talet hade situationen sannolikt varit 

 annorlunda idag, både vad gäller utvecklingen av teori och belysningsteknik. Om ipRGC och 

människans behov av dagsljus för en väl fungerande dygnsrytm vetenskapligt verifierats re-

dan på 30-talet, är det inte troligt att ämnet Belysningsteknik avgränsats till att enbart stödja 

människans behov av ljus för seendet så som är fallet med rekommendationer i dag. Om Ein- 
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steins upptäckt 1905 av att "elektromagnetisk strålning utgörs av osynliga fotoner" hade an-

ammats av fysikerna och lett till insikten att någon direkt "synlig strålning" inte existerar i det 

elektromagnetiska spektrat – då hade ämnet Belysningsteknik och Fotometri utvecklats på 

annat vis. Om Granit, Hartline, Wald 1930-50 synfysiologiska rön hade beaktats skulle Be-

lysningsteknik och CIPM Fotometri omarbetats i enlighet med aktuell vetenskap.  

 

Upptäckten av fotonerna 1905 hade kunnat förhindra att begreppet synlig strålning etablera-

des som bas för belysningsområdets teoriutveckling. Med forskningens hjälp kan en utveck-

ling öppnas upp för en utformning av fotonflöden för ökat stöd för brukaren psykologiskt, 

fysiologiskt och visuellt. 
 
Ämnet i sin början 
Ämnet är ungt och i början av sin utveckling. En yrkeskår bestående av belysningsplanerare/ 

ljusdesigner har vuxit fram under 2000- talet. Efterfrågan på välutbildade belysningsplanerare 

är en drivkraft för uppbyggnad av högskoleutbildningar i ämnet. Utbildningar som i sin tur 

bidrar till att ämneskunniga forskare kommer fram. Forskare som kan arbeta med nödvändig 

optimering av teori, termer, metoder, processer samt rekommendationer. Detta sker inom alla 

teoretiska områden och en sådan utveckling inom fältet för belysning säkerställer att utform-

ning av belysning vilar på vetenskapligt verifierad grund.  

 
Texter skrivna före år 2000 
Den som läser vetenskaplig litteratur om människa och ljus bör vara uppmärksam på vilket år 

texter är utgivna. Man bör i första hand använda texter publicerade efter 2000. För texter 

skrivna före 2000 bör man vara medveten om att det fysiologiska perspektivet på människa 

och ljus saknas.    

 
Att träna in att arbeta praktiskt med ljusdesign 
De moment som genomförs i ljusdesignprocessen behöver systematiskt tränas in. Till en bör-

jan behöver man ta in ämnet teoretiskt och fördjupa sin kunskap om angränsande områden. 

Man behöver även ta in och särskilja övergripande frågeställningar som kan ses i anslutning 

till ljusdesignpocessen. Sen tränar man in de olika momenten i planeringsprocessen.  

 
Ljusdesignprocessens 4 steg 
För att träna in att genomföra ljusdesignprocessen bör man följa ljusdesignprocessens steg, 1-

4.  

 
LDP steg 1 
Man börjar då med att träna in ljus och rumsanalys. 

 
LDP steg 2 
I steg två samlas information in om brukaren.  

 
LDP steg 3 
I steg tre tränar man sej i att forma dagsljus och kompletterande belysning. 

 
LDP steg 4 
I steg 4 tränar man in att forma belysningsanläggningen och formulera underhållsplanen.  
 
Att skriva belysningsvetenskaplig text 
Avslutningsvis vill jag nämna att utöver att ta in kunskaper om Belysningsvetenskap, träna sej 

i att genomföra momenten i ljusdesignprocessen, bör man som student på Högskolan även 

 träna upp ett högskolemässigt förhållningssätt till att skriva. Här kan handböcker i hur man 
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 blir effektiv, hittar flow i arbetet vara till stor hjälp inför de projekt och det examensarbete 

man kommer att ta sig an under utbildningen. Vad ett vetenskapligt förhållningssätt till ämnet 

är bör man bilda sig en uppfattning om, tidigt i utbildningen. Det hjälper planerarna att ta in 

information och förmedla den på ett trovärdigt sätt och ger trygghet i att man arbetar på ett 

sätt som inte medför att insatsen leder till kritik.      
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1.0. En sen start praktiskt och teoretiskt för ämnet Belysningsvetenskap 
I det här kapitlet beskriver jag en del av den teoretiska utvecklingen i ämnet utifrån några vik-

tig fysiologiska upptäckter. Jag beskriver även en uppdaterad vetenskaplig grund för forsk-

ning i Belysningsvetenskap och kopplar detta till val av metoder.  
 
1.1. Historisk tillbakablick 
 Genom olyckliga omständigheter accepterades inte hur fotonflöden överförs från solen till 

människans hjärna via ipRGC (en ljusavläsande typ av ganglioncell i retina) och melanopsin 

(det ämne i ipRGC som släpper igenom vissa specifika våglängder) förrän på 2000-talet. Upp-

täckten av att det fanns en extra typ av ljussensitiv ganglioncell i retina har sin start 1928 då 

en mus fångades i sovrummet hos en ung genetikstuderande på Harvard Medical School. Mu-

sen var blind och saknade tappar och stavar. Trots bristen på ljussensitiva celler (tappar och 

stavar) reagerade musen med reflexer på skillnader i belysning. Keeler och hans två studie-

kamrater drog då slutsatsen att det måste finnas en ljuskänslig cell utöver tappar och stavar.  

 
Hotades att bli relegerade 
De tre studenterna hotades med relegering från utbildningen och anklagades för att ha genom-

fört laborationen på ett felaktigt sätt.  

 
En historisk artikel 
De tre studenterna skrev en artikel om försöket och föreslog att det fanns en tredje ljussensitiv 

cell i musens öga som inte var seende i vanlig mening men som gjorde att försöksdjuret rea-

gerade på ljusskillnader. Keelers artikel är med bakgrund av vad man idag vet om ipRGC och 

melanopsin oerhört framsynt och var då redan 1928 den utveckling på spåret som sen kom att 

accepteras först efter år 2000. 
 
Läsanvisning 

 Keeler, C.E., Sutcliffe, E., Charifee, E.L. (1928). Normal and ”rodless” retinae of the 

house mouse with respect to the electromotive force generated through stimulation by 

light.  
 
Walter B. Cannon 
Experimentalfysiologen Walter B. Cannon redovisar i sin bok ”The visdom of the body” 

[Cannon 1932] sin syn på hur kroppens olika system fungerar. Cannon beskrev hur kroppen 

svarar på externa och interna triggers av olika slag med att frisätta eller minska halten av 

hormoner i blodet. Hormonerna har funktionen av budbärare i kroppen och kan när de färdas i 

blodomloppet snabbt nå kroppens olika vävnader. Cannon förstod att bilden av externa trig-

gers inte var komplett det måste finnas fler ”agenter” eller triggers för hormonell utsöndring 

än de som då redan var kända. 

 

 ”there must be other agents for hormonal release” [Cannon 1932] 

 
Fritz Hollwich 
Hollwich kom på 40-talet fram till att dagsljus som kommer in i ögat leder till hormonell ut-

söndring. Han hade som exempel fiskar som ändrade färg när de kom på ljus eller mörk sand-

botten. Förändringen uteblev om ögonen var stängda. Han pekade ut den del av hjärna som 

producerade detta hormon.  

 
Kataraktpatienter med likartad sjukdomsbild 
Han iakttog även de av hans patienter som led av katarakt. Katarakt är en ögonsjukdom som 

gör linsen mer ogenomskinlig och innebär att möjligheten till kontakt med dagsljus eller  
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Kompletterande belysning minskar. Han såg att patienterna tillfriskande på ett likartat sätt när 

de kom i kontakt med dagsljus efter att ha blivit opererade för sin katarakt och han såg att 

tillfrisknandet var bestående. Tillfrisknandet bestod bland annat av normaliserad kortisolnivå i 

blodet, förbättrad dygnsrytm och fungerande vattenbalans i kroppen. Hollwich författade ett 

omfattande antal artiklar om betydelsen av dagsljus och om hur dagsljus eller kompletterande 

belysning som kommer in i ögat leder till hormonell utsöndring. Han besökte ljuskonferenser 

anordnade av CIE.  

 
En tvivlande samtid 
Att hans rön inte kom att påverka utvecklingen av ljuskällor eller planering av belysningsan-

läggningar handlar förmodligen inte enbart om att hans uppgifter var sensationella. Det kan 

också ha handlat om att Hollwich visade upp ämnets bredd på ett sätt som få verksamma inom 

belysning mellan 1940-1980 kunde ta in med förståelse. Hollwich representerade forsknings-

fronten på området. Hollwich var under 1940-80 inte ensam om att studera frågeställningen 

om ljus och hormonell utsöndring. 

  
Belysningsrelaterad forskning utan kontakt med kunskap om fotonflöden 
Vid den tid då Hollwich var verksam utvecklades belysningsrelaterad forskning till stor del 

utan vetskap om den roll fotonflöden har fysiologiskt för människan.  

 
Hollwich studerade fåglar  
Hollwich studerade fåglar som vistades 7 timmar per dag i monokromatisk strålning. Den 

påverkan han såg relaterade han till de fotonflöden djuren vistades i och till ljusrelaterad hor-

monell utsöndring som var i obalans i förhållande till om fåglarna enbart vistats i dagsljus. 

Fåglar som dagligen vistades i monokromatisk långvågig strålning fick 7 gånger större testik-

lar än andra fåglar från samma kull. Skillnaden relaterade han till en ökad mängd könshormon 

relaterad till långvågig strålning. Utifrån detta drog han slutsatsen att dagsljus är ett finstämt 

instrument för hormonell utsöndring för människa och djur och vi behöver vistas i dagsljus 

för att inte hormonellt komma ur balans.  

 
Nyckelkunskap saknas 
Än i dag är kunskapen begränsad om vilka specifika våglängder som gör vad i kroppen. Det 

kan vara en av de många medicinska frågor som är för komplexa (multifaktoriella) för att 

kunna studeras.  

 
Stabila mönster 
Men man kan vända på perspektivet och titta efter mönster av hälsa och ohälsa. Då är det up-

penbart att sjukligheten är större bland de som arbetar natt och vistas så gott som ständigt i 

kompletterande belysning. Det Hollwich såg hos sina patienter var ett stabilt mönster av för-

bättrad hälsa hos de personer som via kataraktoperationen kom i kontakt med dagsljus. På 

samma sätt är hälsan större hos de som arbetar dag och i större utsträckning vistas i dagsljus i 

jämförelse med de som arbetar natt.  
 
Berson 
Omkring år 2000 lyckades David Berson [Berson,Dunn&Takao 2001] fånga de ljussensitiva 

ipRG-cellerna och deras långa utlöpare på bild. Därmed accepterades det faktum att trots 200 

års forskning hade man förbisett att, av den % ganglieceller som finns i retina, är någon pro-

cent ljussensitiva och släpper via melanopsin igenom en specifik del av fotonflödets vågläng-

der.  
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Den sensationella upptäckten ledde snabbt till ökad förståelse för ljuset roll i människans liv. 

Upptäckten riktar fokus på att dagsljus, men även den kompletterande belysningen, har på-

verkan på människan.  

 
Enbart synstödjande räcker inte 
Samtidigt framstår ljuskällor, metoder för belysningsplanering, mätmetoder och rekommenda-

tioner som utvecklats för att vara generellt visuellt stödjande som otillräckliga. Utvecklingen 

går nu allt mer mot att stödja människans dygnsrytm och upplevelse av visuell komfort. En 

utökad uppbyggnad av grundutbildning och forskning på området är nödvändig för att utveck-

la området vidare både teoretiskt med inriktning på ljusdesign och vad gäller utformning av 

belysningsanläggningar praktiskt och tekniskt. Utvecklingen kommer att kunna skapa ett bätt-

re brukarstöd och värna djur och växter samt ekosystem från en negativ påverkan genererat av 

användningen av artificiellt emitterade fotonflöden.  

 
Dagsljus, kompletterande belysning och hälsa 
Det framstår med bakgrund av de nya kunskaperna om ipRGC, med än större tydlighet, att 

dagsljus och kompletterande belysning är betydelsefullt för förbättrad folkhälsa. Det är viktigt 

att bevaka att önskvärda mål för planering av belysningsanläggningar uppfylls. Med forsk-

ningens hjälp kan nyttan av användandet av kompletterande belysning vägas mot en eventuell 

risk. Eventuella framtida högre krav på utformning av belysning bör generera ökade krav på 

kompetens vid planering av belysningsanläggningar. 

 
Vägledning och ökade krav på belysning 
De ökade kraven på måluppfyllelse för belysning bör vägledas av mer detaljerade föreskrifter 

som bygger på en tolkning av vad lagtexten innebär vad gäller utformning av ett hälsosamt 

ljus. Inom den ljusrelaterade forskningen kan större studier initieras som bidrar till ett förbätt-

rat underlag för rekommendationer. 
 
1.2. Belysning, ett multidisciplinärt område  
Belysning är ett mångfacetterat ämne som är en teoretisk såväl som praktisk utmaning. Det är 

ett centralt ämne som berör alla människor dag som natt under hela livet och är därmed ange-

läget att utveckla för mänskligheten. Ämnets komplexitet är en nackdel och gör det krävande 

att ta in och tillämpa. På grund av ämnets omfattning stämmer utbildningsbakgrunden hos den 

som studerar ämnet sällan överens med ämnet. Det är krävande att ta in ämnet i sin fulla 

bredd, teoretiskt och praktiskt. 
 
Forska utan förståelse för helheten 
Forskning i ämnet genomförs ofta trots att viktiga kunskapsområden saknas i forskarsamarbe-

tet som ger förståelse för ämnets helhet. Fram till i dag är det få personer som utifrån kunskap 

i Belysningsplanering gått vidare mot forskning. De som hittills forskat vidare har ofta ingen 

eller endast en kortare utbildning i Belysningsteknik och Fotometri. Under den kortare utbild-

ningen utgår man inte från förståelse för hela ljusdesignprocessen. De har ofta istället en ore-

flekterad kunskapsbas i Fotometri. Ett holistiskt förhållningssätt till ämnet inbegriper forsk-

ning utifrån kunskap som kan relateras till rummet, människan, design och teknik.   
 
Svåra studier 
Som student i Belysningsvetenskap får du när studierna känns oöverstigliga, lita på att du 

kommer att växa in i ämnets komplexitet mer och mer med tiden. Det är nödvändigt att ibland 

släppa taget om en frågeställning och gå vidare och gå tillbaka när du har fler nycklar till för-

ståelse. Det första året av studier i Belysningsvetenskap är en tid av att pröva sig fram.  
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Andra året av studier 
Under andra året klarnar både teorin och den praktiska tillämpningen allt mer. Belysningspla-

neringsprocessen är relativt okänd och sällan skildrad i litteraturen. Detta kan i stor utsträck-

ning vara ett resultat av att det varit sällsynt med undervisning i ämnet och att det bara funnits 

en mycket begränsad yrkeskår.  

 
Studier långt utanför egna teoretiska referensramar 
För de som tagit in ämnet och även delar av kringliggande ämnen har detta inneburit studier 

långt utanför de egna referensramarna. 

 
Mäta fotonflöden 
I forskning om belysning används ofta mätningar av fotonflöden. Med ett vetenskapligt för-

hållningssätt till studier av människa, ljus, färg och rum bör man utgå från vad det är att vara 

en seende människa i ett rum. Det fotonflöde som faller mot en yta och det fotonflöde som 

efter transmission, absorption och reflektion (TAR) reflekteras från ytan levererar information 

till människans synsinne, delar av informationen sänds vidare mot hjärnan för tolkning. Nog-

granna Lux mätningar på små punkter i rummet av dagsljusets fluktuerande fotonflöden som 

filtrerats utifrån Vlambda kurvan motsvarar inte den information som människan får visuellt.  

 
Att vara seende i ett rum 
Att vara en seende människa i ett rum är en upplevelse som skiljer stort mellan olika männi-

skor och är relativ. Människors olika förutsättningar för visuell perception, den relativa tolk-

ningen och olika sensitivitet för fotonflöden under dygnet visar på komplexiteten i att studera 

människa och ljus. Mätning av mängd fotoner i ett ständigt föränderligt fotonflöde som extern 

trigger för människan PFV är då en mycket begränsad utgångspunkt för forskning på samband 

människa och ljus. 

 
EMS och människans upplevelse av rummet 
Det vi mäter som infallande elektromagentisk strålning (EMS) mot en yta motsvarar inte den 

information individen får till synsinnet om ljus och färgkontraster i synfältet, eller den tolk- 

ning vi gör individuellt av informationen. När dessa oförenliga men kompletterande perspek-

tiv hålls isär, skapas en vetenskaplig grund för studier av sambanden människa, ljus färg och 

rum (MLFR).    

 
1.3. Belysningsvetenskaplig forskning 
Att forska i ett ämne som berör människor i komplex interaktion med fotonflöden i rum, stäl-

ler höga krav på metodval och upplägg av studier. Många olika metoder finns att tillgå och 

man bör noga välja den metod som på ett effektivt sätt samlar in data kring just den fråge-

ställning man valt att studera. 

 
Låt frågeställningen forma metodvalet 
Här är det viktigt att låta frågeställningen forma metodvalet och inte tvärt om. Genom att fo-

kusera på det man vill veta mer om och hur man kan samla in data om detta påbörjar man sin 

studie på ett bra sätt. Data kan samlas med hjälp av siffror, ord, bild, ljud etc. Ingen forskning 

är renodlat bara ord, bild, ljud eller bara siffror, utan en kombination av detta. Det är därför 

svårt att se logiken i att kalla viss forskning för kvalitativ och annan forskning för kvantitativ 

argumenterar R. Åsberg [2001].  
 
Kvantitativ och kvalitativ data 
Om man använder beteckningen kvantitativ och kvalitativ på datanivå men inte på metodnivå 

blir det enklare att använda begreppen och att kombinera olika instrument för datainsamling 
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på ett fruktbart sätt. En studie kan läggas upp på många sätt och behöver inte utgå från en hy-

potes. En studie kan vara inriktad på att samla in mer information om en intressant frågeställ-

ning och då generera mer kunskaper om någon viktig aspekt på belysning. Här finns inte nå-

gon detaljerad frågeställning som ska verifieras utan utgångspunkten är att all verifikation är 

en del av ökad kunskap om en specifik frågeställning. Det är datainsamling kring den fråge-

ställning du valt som är din viktiga uppgift, inte att anpassa dig till begränsningar i en speciell 

metod. Metoder utvecklas hela tiden och det är avgörande för ditt slutresultat att de metoder 

du använder fungerar väl för den studie du valt att utföra.  

 
1.4.  Om metoder i Belysningsvetenskaplig forskning 
Metodutveckling är viktig inom alla ämnen men särskilt viktig inom Belysningsvetenskap. En 

metod som bygger på en smal atomistisk teoretisk ambition är väsensskild från det mer holis-

tiska förhållningssättet baserat på att vara människa i ett rum och betrakta det som finns i syn-

fältet.  

 
Utgå i metod från vad det är att vara en seende människa i ett rum 
Det är viktigt att din metod utgår från vad det är att vara en seende människa i ett rum och att 

försökspersonen har tillgång till allt som finns i synfältet.  
 
Samla information om belysningstekniska system 
Belysningsvetenskaplig forskning kan kopplas till de fyra stegen i ljusdesignprocessen (LDP). 

Det kan också vara att beskriva processen i sig själv, vad som görs i de olika stegen och hur 

de olika momenten genomförs. Beskrivningen är då en del av Belysningsvetenskaplig pro-

cessforskning.  

 
Att studera delar av processen 
Belysningsvetenskaplig forskning kan även innebära att man utgår från steg 3 och 4 och prö- 

var olika alternativ för planering av belysningsanläggningar för samma rum. Det kan även 

gälla att jämföra anläggningar vad gäller brukares upplevelser, stöd till brukaren psykologiskt, 

fysiologiskt och visuellt, vad gäller design av ljusfördelning, ljusnivå och energieffektivitet.  

 
Koppla brukarens upplevelse till planeringsval 
Datainsamling kring en belysningsrelaterad frågeställning bör vara fokuserad på att inte bara 

fånga en upplevelse hos brukaren utan även koppla slutledning till en klok analys av vad det 

är i utformningen av anläggningen som ger denna upplevelse. Utifrån analysen kan associeras 

till hur resultatet kan utveckla framtida bättre fungerande belysningsapplikation.  

 
Brukarens upplevelse inte nog 
Insamlade brukarupplevelser som saknar detaljerade samband mellan människa och belys-

ningsteknik i rum, vägleder inte utvecklingen framåt utan blir istället bara ett personligt kon-

staterande. Målet för all Belysningsvetenskaplig forskning bör vara att på ett eller annat sätt 

bidra till framtidens bättre fungerande belysningsanläggningar. Studiens resultat kan då an-

vändas för att i sin förlängning ge ett bättre stöd till brukaren psykologiskt, fysiologiskt och 

visuellt (PFV). 

 
Examensarbete 
Din studie bör kopplas till en tydlig frågeställning som i ett inledande steg undersöks teore-

tiskt. Vad har gjorts och hur ser kunskapsläget ut kring frågeställningen? Vilken ambition har 

jag med studien och mer precist vad är det jag gör. Vad gör jag inte? Sen kommer val av me-

tod och genomförande av studien. Resultatet redovisas. Utifrån frågeställningens teoretiska 
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bakgrund och utifrån utvärdering av insamlad data kan metod och resultat diskuteras. Du sam-

lar dig sen till en slutledning och anger efter det vad man kan arbeta med vidare framåt.  

 
Förändrad teoretisk grund för forskning  
Belysningsvetenskaplig forskning är under uppbyggnad. Stora teoretiska framsteg vad gäller 

melanopsin och ipRGC innebär en förändrad grund inte bara för hur ljusdesign genomförs 

utan även hur man lägger upp studier på området. De metoder som utvecklats för att studera 

påverkan från en faktor fungerar inte väl för studiet av människor i komplex simultan psyko-

logisk, fysiologisk och visuell interaktion med fotonflöden i ett rum. Istället är det viktigt med 

en holistisk utgångspunkt som bättre representerar vad det är att vara människa och vistas i ett 

rum.    

 
Synkroniserad dygnsrytm 
För att på ett likvärdigt sätt exponera försökspersoner för fotonflöden krävs att försöksperso- 

nerna befinner sig i synkroniserad dygnsrytm. De kommer då att vara i likartad påverkan från  

dygnsrytmen hormonellt vad gäller beteende och påverkan på vävnader. 
 
Intervju som underlag för värdering av hormonell respons 
Intervju är ett viktigt redskap för att få in data både om en direkt upplevelse och om försöks-

personen känner sig lugn eller stressad. Kamp och flyktsystemet förändrar halten av stress-

hormoner i blodet. Intervjuer kan ge information om hur försökspersonen känner sej och ge 

information om upplevd stressnivå. Mätningar av kortisol visar inte hormonell respons på 

direkt exponering av fotonflöden utan på fotiskt minne av tidigare fotonflöden. Kortisol ny-

bildas även under dagen av stress. Hur försökspersoner för stunden fysiologiskt (relaterat till 

dygnsrytmen) svarar hormonellt på interna och externa triggers i kombination med fotiskt 

minne, gör att det innebär betydande svårigheter att koppla en specifik trigger till en viss 

hormonell respons. 

 
Samma exponering slår olika 
Försökspersoners olika förmåga att ta emot externa triggers psykologiskt, fysiologiskt och 

visuellt och försökspersoners disposition i hans/hennes svar på interna och externa triggers 

(personlighet, neurofysiologisk läggning) gör att samma exponering av fotonflöden slår olika 

på olika personer. Detta gör det än svårare att peka ut vilken trigger som ligger bakom en spe-

cifik ljusrelaterad hormonell respons.   

 
Forskare bör redogöra för hur triggern kopplas till en viss respons 
Det är på grund av komplexa samband mellan människa och fotonflöden svårt att generalisera 

kring respons på triggers för ljusrelaterad hormonell utsöndring. Den forskare som har gjort 

slutledningar om hormonell respons bör redogöra för hur resultatet kan kopplas till en specifik 

trigger och på vilket sätt andra interna och externa triggers uteslutits. 

 
Svårigheter att mäta hormonell respons ger felaktig slutledning  
Kombinationen av olika start för dygnsrytmen i en grupp av människor ger drastiska skillna-

der i kortisolvärden i blodet under dagen för en grupp försökspersoner. Mätning av melatonin 

i saliv bör relateras till vilken tidpunkt på dygnet dygnsrytmen startar hos försökspersonerna 

och till deras fotiska minne. Studier som inte har kontroll över interna och externa triggers för 

stresshormon och relaterar mätvärden på kortisol och melatonin till en viss trigger utan att ha 

synkroniserad dygnsrytm i försöksgruppen, har felaktiga slutledningar.  

 
Fotonflöden startar komplex respons 
Att binda en viss trigger till utsöndring av kortisol eller sänkning av melatonin försvåras av att 



35 

 

responsen är en samverkan mellan de interna och externa triggers som når försökspersonen, 

försökspersonens visuella förmåga och personliga disposition och neurofysiologiska lägg- 

ning. Vi känner inte till alla triggers för psykologisk, fysiologisk och visuell (PFV) påverkan 

på brukare och ser med stor sannolikhet bara en begränsad del av de fysiologiska kedjereak-

tioner som startas upp av fotonflöden. 

 
Exponering av fotonflöden slår olika  
Skillnader visuellt och fysiologiskt och vad gäller individuell start av dygnsrytmen gör att 

samma exponering av fotonflöden slår olika. Studier som drar slutledningar från ett litet antal 

försökspersoner visar bara vilken respons exponeringen gav för den specifika gruppen för den 

aktuella tidpunkten. Att dra slutledningar från kortisol och melatoninprover från små grupper 

utan synkroniserad dygnsrytm och ange dem som vägledande för generell utformning av be-

lysningsanläggningar saknar vetenskapligt stöd. 
 
Medelvärden visar inte brukarens behov av ljus 
Att använda slutledningar från studier baserade på några få försökspersoner som rekommen-

dation för praktisk applikation för alla innebär att man åsidosätter att människor är olika. 

Förhållningssättet innebär att man bortser från den individuella brukarens behov av att vistas i 

en belysning som är utformad utifrån behovet av dagsljus eller kompletterande elbelysning för 

stunden.  

 
Individen behöver känna behag för stunden 
Människor behöver vistas i dagsljusets rytm och i ljusnivåer som ger den enskilde individen 

behag för stunden. Dagsljus så som det uppträder på den plats där brukaren bor och den indi-

viduella förmågan till visuell perception och känslighet i att betrakta belysta ytor bör vara 

vägledande för all utformning av praktisk applikation. Allmänljuset är då alltid gemensamt 

och den kompletterande elbelysningen utformad nära dagsljuset på platsen. Platsbelysningen 

kompenserar de sjunkande dagljusnivåerna under dagen och utifrån den enskildes behov för 

stunden. 
 
Upplägg av studier 
 

 Vilken fråga är du intresserad av? Formulera frågan (research question). 

 

 Vad inom frågan vill du studera? Ringa in precist det du vill göra. 

  

 Vad inom frågan kommer du inte att studera? Ringa in precist det du inte kommer att 

göra (delimitation). 

 

 Vilka metoder ger dig bra data (methods) beskriv de metoder du använder. 

 

 Vad har gjorts tidigare teoretiskt (theoretical framework). 

 

 Hur ser common knowledge ut på området (när du inte hittar skrivet material)? 

 

 Formulera din ambition med studien (aim).  

 

 Läs in dig på området. 

 

 Genomför studien. 
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 Analysera materialet. 

 Redovisa resultat. 

 

 Diskutera dina resultat. 

 

 Redo visa din slutledning. 

 

 Formulera vilka frågeställningar som utvecklats under arbetets gång och leder framåt 

(future work). 

 
Fler metoder som är lämpade för Belysningsvetenskaplig forskning 
Belysning har en nära koppling till samhällets mål om ett hållbart samhälle, förbättrad folk-

hälsa och minskade störningar av djurs och växters liv samt skydd av ekosystem. 

 
Litteraturstudie 
Litteraturstudier är en viktig metod för att påvisa en eventuell påverkan från fotonflöden på 

människor, djur och växter.  

 
Söka mönster i respons 
Istället för att gå in på detaljer kan det vara lämpligt att fånga den stora bilden av konsekven-

ser av användandet av kompletterande belysning.  Här söker man stabila mönster av hälsa 

respektive ohälsa som kan avläsas statistiskt och relateras till ljusmiljö.  

 
Komplex respons 
Den mänskliga responsen på fotonflöden är för komplex för att kunna påvisas genom att bin-

da fotoner till en specifik mänsklig hormonell respons. Att fånga de aktiviteter som ökar re-

spektive minskar hormonell respons, ökar respektive minskar känslighet för fotonflöden, 

motverkar triggers, står i dualistiskt förhållande till de processer som triggern startar, är så 

komplext att man förmodligen bör gå andra vägar för att finna svaret på hur vi påverkas av 

fotonflöden.  

 
Att finna mönster 
Stabila mönster som kan avläsas i en positiv eller negativ respons är förmodligen den mest 

lämpliga vägen att gå. Allt rör på sej och inget är statiskt i dagljusets fotonflöde. Med det är 

också människans förhållningssätt till fotonflöden givet. Anpassning till dagsljuset under da-

gen. En kompletterande elbelysning utformad lämpligt för den enskilde ger trivsel, vakenhet 

och visuell komfort. 

 
Responser, preferenser, upplevelse av behag och obehag. 
Som belysningsplanerare är det viktig att ta in information om psykologisk och fysiologisk 

respons på dagsljus och kompletterande belysning, både individuellt och generellt. Hur prefe- 

renser är spridda i befolkningen och hur de förändras under dygnet och året är baskunskap för 

belysningsplaneraren. Det gäller också upplevelsen av bländning och strategier för att bemäst-

ra bländning. 

 
Mäta samlad rumslig påverkan 
Medicinska metoder där man ska fånga en enda faktor som ger en verifierad respons är en typ 

av forskning som är svår att tillämpa i ett belysningsvetenskapligt sammanhang. Det är rimli-

gare att försöka utgå från samtliga samverkande faktorer som motsvarar en vanlig rumslig 

situation och dess påverkan på dem som vistas där.  
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Pröva interaktionsmodeller 
När interaktionsmodellerna (ljus och rum) prövas på försökspersoner svarar de på rummets 

påverkan som helhet. Upplevelsen av det enskilda rummet/ interaktionsmodellen kan sen jäm- 

föras med upplevelsen av andra interaktionsmodeller för att skapa ett underlag för goda plane-

ringsval. 

 
Medicin och belysningsplanering 
Mer information om upplevelsen av behag förslagsvis genom en graderad skala kan underlätta 

arbetet för belysningsplaneraren. Medicinsk forskning kan hjälpa belysningsplaneraren att 

kartlägga den eller de psykologiska och fysiologiska reaktioner som fotoner eller avsaknaden 

av fotoner (mörker) sätter igång eller avslutar. Detta skulle ge värdefull kunskap och ökad 

förståelse för hur brukaren reagerar.  Belysningsplaneraren kan med enkla metoder fånga in-

formation från brukaren om upplevelser av att vistas i ett rum mitt i interaktionen med ljus, 

färg och rum (MLFR). Planeraren kan också göra metodiska jämförelser mellan insamlad data 

om upplevelsen av olika interaktionsmodeller. 

 
Instrument lämpliga för Belysningsvetenskaplig forskning 
Det finns ett behov av att utveckla precisa och nyanserade instrument som fångar den mänsk-

liga upplevelsen av interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR). Det finns fritt 

formulerade eller förformulerade instrument att använda men de är ofta primitiva och behöver 

utvecklas mer. Framförallt behöver forskaren på ett vetenskapligt sätt fånga upp data kring 

upplevelsen av hur dagsljus och kompletterande elbelysning uppträder i rummet baserat på 

den komplexitet som finns i mötet mellan fotonflöden och rummets ytor. 

 
Interaktionsmodeller  
Ett av de främsta instrumenten för forskning i belysningsplanering är kompletta rum utforma-

de med dagsljus och/ eller kompletterande belysning. Modellerna (rum och ljus) formas för att 

möjliggöra datainsamling om brukarens upplevelser av att vistas i rummet i belysning från 

olika belysningstekniska system. Sambanden mellan de olika faktorerna i interaktionen mel-

lan människa, ljus, färg och rum (MLFR) kan i studien utformas på olika sätt och möjliggöra 

systematiska jämförelser.  

 
Intervju 
Intervju som forskningsmetod kan generera stora mängder data om belysningsplanerarens 

”common knowledge”, den erfarne armaturutformarens livslånga erfarenheter, individens 

erfarenheter vad gäller exempelvis ljusrelaterade vanor, åsikter, upplevelser etc.  

 
Forma din metod för att komma nära brukarens egna ord  
Instrumenten (frågeformulär) bör utformas för att komma så nära individens egna ord som 

möjligt och därmed generera användbar data. Ur materialet kan sen olika aspekter lyftas fram 

som är frekvent återkommande, stödjer eller bryter med tidigare slutsatser och fyller i luckor 

där kunskap saknas.   

 
Relatera brukarens upplevelse till tekniska val 
Att med intervjuer lyfta fram brukarens åsikter är ett område där väldigt mycket fortfarande är 

ogjort. Om brukarens upplevelser sedan inte kombineras med en ingående analys av relatio-

nen till belysningsanläggningar blir värdet av studien lägre.   

 
Att forska i planeringsprocessen 
Att med intervjuer lyfta fram erfarenheter från det praktiska arbetet med belysningsplanering 

har också hög prioritet. Att beskriva belysningsplanering med alla dess detaljer är ett grundar- 
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bete som behöver genomföras. 

 
Psykofysik 
Psykofysik som forskningsområde berör mätningar av den mänskliga varseblivningen och 

sensorisk perception och nämns ofta i samband med forskning i Belysning. Psykofysiken de-

finieras som tillhörande psykologi och behandlar sambanden mellan kvantitativa dimensioner 

av fysikaliska retningar av sinnesorganen och upplevelser som uppmäts kvantitativt. Forsk-

ningsområdet berör mätningar av den mänskliga varseblivningen och sensorisk perception.  

 
Psykofysiken samlar data om upplevelser 
Psykofysiken samlar data med hjälp av ord och siffror kring sinnesförnimmelser av ljus men 

även om ljud, tryck, kyla samt smärta. I huvudsak mäter man hur stark sinnesförnimmelsen är 

och hur perceptionen förändras med tiden eller med förändrad retning.  

 
Psykofysik kan skapa underlag för bedömning av brukare 
Metoder utvecklade inom psykofysiken kan användas för att bestämma t.ex. hur många i en 

grupp som är känsliga för att betrakta belysta ytor och hur många som är mer robusta när de 

vistas i rum omgivna av belysta ytor.  

 
Psykofysik för insamling av data  
Psykofysik kan användas för att kvantifiera subjektiva somatiska symtom som smärta och för 

att bestämma ljuskvalitet och upplevd visuell störning.   
 
Frågeformulär med förformulerade frågor  
För att samla in data om försökspersoners upplevelse av t.ex. ljuset i ett rum kan frågor for-

muleras som besvaras med olika svarsalternativ kopplade till skalor av olika slag. Att överföra 

den komplexa upplevelsen av ljus i ett rum till siffror i ett begränsat spann fångar bara en 

mindre del av upplevelsen. Studiens frågeställningar bör vara möjliga att besvara på ett precist 

sätt. Det matematiska förhållningssättet till människans upplevelser kan hanteras med olika 

statistiska metoder.   

 
Frågeformulär med möjlighet till fritt formulerade svar  
Formulär där försökspersonen fritt svarar på frågeställningar fångar på ett bättre sätt in den 

komplexa upplevelsen av att vistas i ett rum. Det visar också vad försökspersonen lägger vikt 

vid alternativt, inte upptäcker alls. Fritt formulerade svar kan visa på vanor och traditioner. De 

fritt formulerade svaren är ett rikt material som kan analyseras utifrån många aspekter.  

 
Bildanalys  
Att analysera bilder kan ge stora mängder information och man kan med lätthet röra sig i ana-

lys mellan olika tidsperioder. Metoden lämpar sig väl för jämförande analyser av belys- 

ningsapplikationer, ljusfördelning, armaturutformning, relationer inredning, armaturplacering.  

Mässdokumentation är här en stor källa för information. Genom bildanalys kan belysnings-

planeringens och armaturutformningens historia beskrivas.  

 
Dagbok 
Med en dagbok kan data samlas in om försökspersonens agerande i vardagen. Hur många 

timmar sover man? Hur många timmar är man i dagsljus? Detta är exempel på frågeställning-

ar som lämpar sig väl att svara på i dagboksform. Att kartlägga hur människor lever med ljus 

är ett område där mer kunskap bör utvecklas och ge bättre underlag för belysningsplanering.     
 
1.5. Om att välja metod 
I den här texten redovisas ett resonemang kring olika aspekter på studier av Belysningsveten- 
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skapliga frågeställningar. Inte fastslagna på ett visst sätt utan mer prövande och reflekterande. 

Detta görs för att visa dig som läsare hur stort metodområdet är, hur många aspekter man kan 

lyfta fram. Inget är givet för alltid utan omprövas ständigt. Givetvis är detta bara en liten del 

av det som skulle kunna tas upp. Du måste välja en metod eller kombinationer av metoder 

som du känner tjänar det syfte du har med studien.  

 
Anpassa till 
Om olika utgångspunkter för belysningsforskning ska placeras i hierarkisk ordning, så är en 

viktig utgångspunkt; att anpassa till människan. Vi har utvecklats i anpassning till dagsljusets 

föränderlighet. Kan vi bygga in denna föränderlighet i fotonflödet i de rum vi vistas i och 

forma tekniska system som med lätthet anpassas till människans behov av individuellt upp-

levd visuell ljuskomfort för stunden, formar vi anläggningar som vilar på mänsklig grund.  

 
Samla data om att vara människa i ett rum 
Oavsett vad du samlar in information om, bör den data du får in, relateras till just att vara 

människa i ett rum och anpassa mot visuellt behag. Den metod du använder för att mäta eller 

samla in data ska genomföras på ett neutralt sätt.  

 
Att analysera data utifrån en mänsklig grund 
Om data från en studie inte utvärderas utifrån vad det är att vara en seende och kännande 

människa i ett rum som behöver få input från fotonflöden för en väl fungerande dygnsrytm, 

blir värdet av studien lägre. Med det menar jag att val av metod gäller inte bara val av instru-

ment. Hur vi utvärderar resultat, diskuterar och drar slutledningar bör utgå från ett förhåll-

ningssätt till användandet av fotonflöden som stämmer väl med vad det är att vara människa i 

ett rum och hur vi utvecklats i dagsljus. 

 
Argumentationskedja  
”Tänk argumentationskedja” C. Dyrssen 2012, är ett gott råd. Vad är det du frågar efter, vilket svar har du 

fått, och hur utvärderar du svaret. Det kan med fördel utvecklas till att omfatta vilket mål du 

har med att forma belysningsanläggningar.  

 
Formulera ditt mål för din anläggning 
Mitt mål som forskare i Belysningsvetenskap är att forma belysning som ger ett trivsamt rum, 

bra brukarstöd och en energieffektiv anläggning. Vägen dit går genom att anläggningen ut-

formas med ett fotonflöde från dagsljus och kompletterande elbelysning till stöd för dygns-

rytmen och för visuell komfort. Jag skapar då en argumentationskedja där jag lägger in min 

frågeställning/ studie.  En metod väljs ut där data samlas in på ett neutralt sätt och värderas 

mot målbilden.  

 
Lägg din studie i en utvecklingstanke 
Genom att utgå från utformningen av ett tekniskt system och pröva hur väl det servar det 

mänskliga behovet av fotonflöden och vilken måluppfyllelse systemet ger, läggs din studie i 

ett sammanhang som bidrar till att utveckla morgondagens förbättrade anläggning.  
 
Forskare med olika bakgrund för belysningsrelaterade studier. 
Med kunskapen om ipRGC och melanopsin är det inte längre möjligt att ha ett renodlat tek-

niskt förhållningssätt till ljuskällor eller belysningsanläggningar eller ett generellt perspektiv 

på brukaren. Dagsljus kontrollerar kraftfullt mänskliga beteenden och påverkar människans 

vävnader. Dagsljusets fotonflöde förändras under dagen.  
 
Upptäckten av ipRGC motiverar ökad omsorg om brukaren 
Upptäckten av ipRGC och melanopsin visar på ett behov av utökad omsorg om brukaren i 
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planering av dagsljus och kompletterande belysning. För morgondagens forskning i belys-

ningsplanering kan metoder hämtas från omvårdnadskunskapen.  

 
Många kompetenser i samverkan kring forskning i belysning 
Utvecklingen visar på ett behov av ett multidisciplinärt samarbete kring utformning av belys-

ning baserat på detaljerad kunskap om belysningsplanering och de 4 grundläggande stegen i 

ljusdesignprocessen (LDP). 

 
Kärnämne i ett multidisciplinärt samarbete 
Ett multidisciplinärt samarbete är sårbart om forskare från kringliggande ämnesområden sak-

nar djup förståelse för det ämne man forskar i. För att fungera väl behöver ett multidisciplinärt 

forskningssamarbete bedrivs inom en forskargrupp som tillsammans har erforderliga kunska-

per inom fokusområdet. Kärnområdet behöver vara inte bara representerat utan väl represen-

terat för att det tvärvetenskapliga samarbetet ska kunna fungera. 
 
Fotobiologi, medicin och fysiologi som grund för forskning i Belysningsplanering 
Kunskaper i fotobiologi, medicin och fysiologi ger viktiga utgångspunkter för belysningsan-

läggningars utformning. Dessa ämnesområden anger en fysiologisk, medicinsk målbild för 

utformning av dagsljus och kompletterande belysning. Dessa ämnen kopplar inte till avance-

rad ljusanalys och förståelse för planering av dagsljus och kompletterande elbelysning.  

 
Brukaren som utgångspunkt för belysningsvetenskaplig forskning 
Den psykologiska, fysiologiska och visuella utgångspunkten berör människan och steg två i 

belysningsplaneringsprocessen och ger den grundläggande kunskap om relationen mellan 

människa och fotonflöden som styr upp valen i steg 3 och 4. Förhållandevis få studier inom 

ämnet belysningsteknik har den individuella brukaren som utgångspunkt. Ett antal preferens-

studier är genomförda och många studier har i grunden ett generaliserande förhållningssätt till 

försökspersoner. Dessa studier söker resultat som ska verifiera att en specifik planering av 

dagsljus och kompletterande elbelysning ska fungera väl för alla. Vi behöver leva i en förän-

derlig rytm av dagsljusimiterande belysning. Förmågan att se är individuellt. Förmågan att 

reagera på belysta ytor med behag eller obehag är individuellt. Medelvärden kommer inte 

nära det verkliga och föränderliga behovet av belysning.  

 
Söka den individuella brukarens respons 
De studier som ser brukaren som en individ och studerar den unika responsen för belysning, 

upplevelsen av ljusnivåer, samt kartlägger spann, vilar i den teoretiska tradition som byggdes 

tidigt av Luckiesch and Moss.   
 
Olika utgångspunkter för forskning om brukaren 
Utöver att ha brukaren som utgångspunkt för forskning kan andra utgångspunkter för forsk-

ning vara medicin, psykologi, fysiologi och/ eller seendet. Andra utgångspunkter kan vara 

trivsel, stimulans och estetik.  

 
Forskning kring olika typer av brukare 
Brukarna kan vara barn i deras miljö i barnomsorg och skola. Det kan vara vara patienter på 

sjukhus eller utsatta yrkesgrupper. Design av belysning för brukaren har sin utgångspunkt i 

steg 2 i ljusdesignprocessen (LDP) men samtliga steg behöver genomföras för att få fram en 

brukarvänlig anläggning. 

                                        
Arkitektur som grund för forskning i Belysningsvetenskap 
När arkitektur är utgångspunkt för forskning kan det vara en snäv rumslig och gestaltande  

utgångspunkt. Men det kan också vara utgångspunkt för en djupgående förståelse för brukaren  
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visuellt och fysiologiskt och föranleda en analys av hela belysningsplaneringsprocessen och 

etablerade villkor för belysningsplanering (internationellt förankrade överenskommelser).  

 
När arkitekten tar in LDP i sina 4 steg 
Arkitektur som grund för forskning i Belysningsvetenskap är rumsmedvetet och gestaltande 

och med omsorg om brukaren. När arkitektens kompetens även omfattar ljusanalys, grundläg-

gande planeringsteori och belysningsteknik, täcker man med olika djup in steg 1- 4 i belys-

ningsplaneringsprocessen.  
 
Inredning som grund för forskning i Belysningsvetenskap 
Inredaren har i likhet med arkitekten en stor förståelse för rum, gestaltning av rum och att 

arbeta mot brukare. Om inredarens kompetens även omfattar ljusanalys grundläggande plane-

ringsteori och belysningsteknik, täcker man med olika djup in steg 1- 4 i belysningsplane-

ringsprocessen.  
 
Belysningsplanering som grund för forskning i Belysningsvetenskap 
Belysningsplanering som utgångspunkt för forskning i Belysningsvetenskap berör den  

centrala grunden i ämnet  vilket är ljusanalys och att gestalta rum med dagsljus och komplet-

terande elbelysning. Hos belysningsplaneraren finns även ett kunnande om brukaren och tek-

nik. Belysningsplaneraren har en förståelse för och överblick över hela belysningsplanerings-

processen. Belysningsplanering som grund för forskning i Belysningsvetenskap berör med 

stort djup, steg 1-4 i belysningsplaneringsprocessen.   

 
Ingenjör som grund för forskning i Belysningsvetenskap 
Ingenjörens bakgrund ger vanligen en stor förståelse för att forma tekniska system men inte 

med automatik förståelse för gestaltning dvs. forma rum och möta brukarens behov. När in-

genjören forskar i Belysningsvetenskap kan det finnas stort fokus på den tekniska delen av 

applikationen, steg 4 i belysningsplaneringsprocessen. Den ingenjör som har förståelse för 

ljusanalys, att forma rum och intresse för brukaren kan med stort djup omfatta steg 1-4 i be-

lysningsplaneringsprocessen. 
 
Fysik som utgångspunkt för belysningsvetenskaplig forskning 
Många forskare som gjort studier i belysning har haft fysik och belysningsteknik som teore-

tisk grund. Med denna utbildningsbakgrund är det lätt att se på belysning som ett tekniskt 

system och att fokusera på att använda fotometri och med stor exakthet mäta fotonströmmar 

utan att värdera vad de uppmätta belysningstekniska mätvärdena står för, visuellt för bruka-

ren. 

 
Att mäta räcker inte man måste också visuellt utvärdera  
Att mäta fotoner baseras på några utvalda mätpunkter i rummet. Detta är en grov och begrän-

sad skattning av osynlig strålning. I belysningsplaneringsprocessen är det avgörande att vär- 

dera rummets ljusnivå och ljuset på ytor mot människans synsinne. Hur upplever människan 

det uppmätta belysningstekniska mätvärdet visuellt som ljusnivå, fungerar det bra eller dåligt? 

Räcker det att pröva det uppmätta värdet i form av ljusnivå mot en teoretisk standardbrukare? 

För belysningsplaneraren som vill forma ett gott stöd för brukaren bör det uppmätta värdet 

värderas mot en ständigt föränderlig verklighet både vad gäller dagsljus och brukarens förän-

derliga känslighet för fotonflöden. 

 
En naturlig, mänsklig, rumslig och gestaltande utgångspunkt för BV forskning 
Det multidisciplinära ämnet Belysningsvetenskap (BV) kräver utöver utvärdering av rummet, 

kunskap om brukarresponser, gestaltning, teknik samt att göra livscykelanalyser, underhålls-

planer och att planeraren kan kommunicera belysningsförslag i ord och bild.  
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Forskning om belysning som inte omfattar Belysningsvetenskap 
Den teoretiska utvecklingen inom ett multidisciplinärt område i likhet med belysning påver-

kas negativt om de flesta som forskar har samma bakgrund och saknar djup kunskap och en 

helhetssyn på belysning.  
 
Tekniskt kunnande som grund för forskning 
Fokus inom belysningsforskning på teknisk grund har ofta varit mätmetoder, dimensionering 

av fotonflöden och utveckling av den tekniska delen av belysningsapplikationen. Ett renodlat 

tekniskt förhållningssätt till belysning utvecklar inte teknik som möter rummets förutsättning-

ar eller brukarens behov. 

 
Gestaltning som grund för forskning i belysning 
Forskning i utformning av dagsljus och kompletterande belysning berör i grunden gestaltning 

och att anpassa mot rummet och mot människans behov av allmänljus och platsbelysning. 

Gestaltningsforskningen är direkt kopplad till att anpassa vald belysningsteknik till rummets 

förutsättningar och människans ljusreceptorer (seendet och ipRGC). Efter att arbetet med att 

anpassa till människan och att forma dagljus och kompletterande elbelysning är genomfört 

kommer den tekniska delen av planeringen som även den utformas för att möta människans 

behov. Val av teknik kommer sist i planeringsprocessen och baseras på den information om 

människan, rummet och gestaltningen som finns tillgänglig. De tre första stegen i ljusdesign-

processen (LDP) fungerar då som underlag för utformningen av en väl fungerande anlägg-

ning. När forskning genomförs på detta sätt finns goda förutsättningar för forskningsresultat 

som stödjer människan. 

 
Skillnad mellan en teknisk och en gestaltande grund för forskning i belysning 
En renodlad teknisk grund baserad på matematiska beräkningar av fotonflöden som bas för 

planering genererar en anläggning helt utan kontakt med brukarens sinnen. Då saknas även 

kontakt med det specifika rummet och rummets kontrastsituation. När kontakten med rummet 

saknas finns inte heller någon relation till det brukaren har i synfältet för stunden eller till 

människans behov av att leva i dagsljusets rytm.  
 
Framtidens rekommendationer om belysning 
En utveckling av framtidens rekommendationer bör inte vila på en matematiskt beräknad sta-

tisk ”good enough solution for everybody all the time ” lösning. Istället bör en dynamisk an-

läggning rekommenderas som kan anpassas till den dagliga verkligheten i dagsljusets rytm 

och till individens upplevelse av vad som är visuellt komfortabelt för stunden.  
 
Statiskt, matematiskt förhållningssätt byts ut mot ett dynamiskt och flexibelt  
Det statiskt emitterade och matematiska förhållningssättet till planering av kompletterande 

elbelysning bör och kan bytas ut mot ett mänskligt och flexibelt. Då möter teknik människans 

ständigt föränderliga behov av ljus. Allmänljuset är gemensamt och nära dagsljuset på den 

plats brukaren lever. Platsbelysningen formas nära brukarens behov.  

 
Matematiskt beräknat statiskt fotonflöde riskerar att inte möta brukarens behov 
En anläggning med ett matematiskt beräknat statiskt emitterat fotonflöde riskerar att inte vid 

något tillfälle möta någon brukares behov av ljus nära det individuella behovet. Skillnaden 

mellan de två förhållningssätten är liten vad gäller teknik, det rör sig mest om hur man använ-

der tekniken snarare än att det kräver annan teknik än den vi har idag. Brukaren görs samtidigt 

ansvarig för att själv agera för att forma upplevelsen av visuell komfort.  

 
Förhållningssättet vilar på realism 
Planeringen av flexibla anläggningar vilar teoretiskt i teori om att brukare är olika och har 
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olika upplevelser av vad som är visuell komfort under dagen och under livet. Det är även ett 

resultat av att den visuella verkligheten runt brukaren är ständigt föränderlig inom ett mönster 

för dagsljus under dygnet och året. Förändringarna i dygns och årsmönstret av ljus och mör-

kercykeln stödjer vår dygnsrytm.   
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                      Bild 11. Solsångaren av Milles. Ljussättning Monica Säter. Foto Thomas Wester 
 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 2 

Belysningsvetenskaplig historik i svenskt perspektiv 
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2.0. Belysningslära/ Belysningsvetenskap 
Här beskriver jag personer som på olika sätt utvecklat teori kring belysningsplanering i Sveri-

ge. De jag tagit med har bakgrund ämnesmässigt och har skrivit artiklar i eget namn som di-

rekt berört planering av belysning. 
 
2.1. Anders Liljefors Professor Emeritus i Belysningslära KTH, JTH 
Belysningsvetenskap är precis som namnet antyder ett samlingsnamn för ett vetenskapligt 

förhållningssätt till belysning. Namnet nämns ofta i litteraturen internationellt. Ämnet har i 

Sverige sin grund i Belysningslära, som etablerades på KTH 1983, i samband med att Anders 

Liljefors utnämndes till professor. Inom Belysningslära har Anders Liljefors arbetat med att 

beskriva vad det är att vara en seende människa i ett rum. Som en följd av sin mänskliga och 

rumsliga utgångspunkt, har han även studerat det internationellt etablerade ämnet CIE Ligh-

ting Technology, som ligger till grund för belysningsanläggningars utformning.  Liljefors ver-

kar för att öka kopplingen mellan människans synsinne och underlag för belysningsplanering.                                                                                       

 
Landets första professur i Belysningslära 
År 1977 erhöll Anders Liljefors landets första professur i Belysningslära på KTH Arkitektur i  

Stockholm. Under de år han var verksam på KTH utvecklade han Belysningslära som ämne. 

Han bidrog till att skapa en klar terminologi som tydligt skiljer mellan det visuellt upplevda 

och det belysningstekniskt uppmätta.  
 
Belysningslära 
Ämnet fick under Anders Liljefors ledning tydligt fokus mot rum, dagsljus, armaturutvärde-

ring och brukarens visuella upplevelse samt utvärdering av grundläggande belysningsteknisk 

teori. Han utvecklade pedagogiska metoder för effektiv inlärning av ljusanalys, ljusgestaltning 

och armaturutvärdering. I laborationer tränades studenten i samtliga steg i ljusdesignproces-

sen.  
 
Teoretiskt arbete inom Belysningslära som bygger grunden för det nya ämnet  
Anders Liljefors har under de år han varit verksam på Arkitektur på KTH genomfört belys-

ningsrelaterade utredningsuppdrag, författat ett stort antal artiklar och varit medförfattare samt 

faktagranskare till ett stort antal texter som getts ut på belysningsområdet.  
 
Anders Liljefor, en stark ämnesbyggare väl förankrad i den gestaltande ljusdesignpro-
cessen  
Anders Liljefors texter är väl förankrade i den gestaltande ljusdesignprocessen. Han samman-

för ett praktiskt förhållningssätt till belysningsplanering med ett teoretiskt. Han visar på att en 

mer atomistisk och tekniskt utformad grundläggande teori saknar koppling till vad det innebär 

att vara människa i ett rum. Anders Liljefors texter berör grundläggande teoribildning för Be-

lysningslära/ Belysningsvetenskap. 
 
Biografi: Anders Liljefors                                                                                                     
1960-66 Svenska Slöjdföreningen, Bohagsinstitutet Underlag för VDN deklarationer/Visuell 

utvärdering klargör elementära visuella kvaliteter  

 

1966-1977  Byggnadsstyrelsen – Belysning i statliga kontorslokaler – utvecklingsarbete 

KBS Kontorshusutredning/kap. Belysning Normer för kontorsbelysning, W/m2 – samordning 

belysning–ventilation Belysning i kontorslandskap – flexibla armatursystem                                             
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1977-1983  KTH Arkitektur, Formlära – forskarstudier inom belysningsområdet. Studier av 

olika arbetsmiljöers belysning. Inventering av kunskapsunderlag för utbildning och praktik på 

belysningsområdet. 

 

1983-2002  KTH Arkitektur, Belysningslära Synupplevelsens villkor – teoriutveckling. Be-

greppsutveckling visuellt och fysikaliskt. 

 

1999-2008  JTH Teoriutveckling, forts. 

 

2006-2010 Egen verksamhet. Metodisk granskning av CIE International Lighting Vocabula-

ry i förhållande till aktuell vetenskap.  
 
Uppdrag inom CIE 
1999-2008 Expert i CIE TC 3. 34 Physical descriptors to Lighting quality.                                                   
 
Publikationer Anders Liljefors 

 

Bidrag till CIE-konferenser och Nordiska belysningskonferenser 
Liljefors A. (1983) Interior screens to prevent glare from windows in working environment. 

CIE 1983 Amsterdam 

 

Liljefors A. (1983) Daylight simulator for studies of interior scale models. CIE 1983 Amster-

dam 

 

Liljefors A., Ejhed J. (1987) Visual performance of peripheral vision. CIE 1987 Venice 

 

Liljefors A. (1995) Redefine the term Light. CIE New Dehli 1995. 

 

Liljefors A., Widebäck P.G. (1995) Go for a stimulating visual environment at work. 1995 

New Dehli, 1995 

 

Liljefors A.(1996) Seende och Ljusstrålning. Nordisk Belysningskonferens, Stockholm1996. 

 

Liljefors A. (1999) The V/P Lighting Theory-Basic knowledge to lighting design. CIE   

 

Liljefors A. (2001) Nio steg till en utvecklad belysningsteori. Nordisk belysningskonferens i 

Helsingfors 2001. 

 

Liljefors A. (2003) Seven steps to a developed Lighting theory. CIE-konferens i San Diego              

 

Liljefors A. (2010) The impact on modern science on Lighting Quality. CIE 2010 Wie

   

Rapporter:  1983-2002 KTH Belysningslära 
 

Liljefors A., Ejhed J. Bättre belysning: om metoder för belysningsplanering, Statens Råd för 

Byggnadsforskning, 1990 

 

Anders Liljefors: Seende och Ljusstrålning.  

Manual för laborativa studier som grund för förståelse av visuell belysningskvalitet, KTH 

1997 
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Källgren B, Liljefors A: Beskrivning och värdering av belysning och belysningsanläggning-

ar/förstudie, 

Statens råd för byggnadsforskning 1979:112, 197 

 

Liljefors A., Sällström P. (1979) Ljusfärg som belysningskvalitet, Statens Råd för Bygg-

nadsforskning, 1979 

 

Bylund L., Anders Liljefors A. Fönster och dagsljus i arbetslokaler, Statens Råd för Bygg-

nadsforskning, 1979 

 

Anders Liljefors, Per Sundstedt: Belysning i förskolor och fritidshem, Statens Råd för 

Byggnadsforskning, 1979 

 

Bengt Källgren, Anders Liljefors: Beskrivning och värdering av belysning och belysnings-

anläggningar/förstudie, 

Statens råd för byggnadsforskning: 1979  

 

Ejhed J., Liljefors A.(1982) Användning av belysningsanläggningar.  

Rapport 3. Förstudierapport, Avd för formlära, KTH Arkitektur, 1982  

 

Liljefors A. (1984) Fönster i stora arbetslokaler. Underlag för fönsterutformning med hänsyn 

till ljusbehandling och synkomfort. Belysningslära, KTH Arkitektur, 1984 

 

Ejhed J., Liljefors A., Olsson A.(1984) Årskostnader för belysning: en diskussion om sam-

band mellan kostnad 

och kvalitet som underlag för belysning, Belysningslära, Arkitektur KTH, 1984 

 

Liljefors A.(inledning) Persson B.(1985) Ny teknik för mätning av luminanser: Mätinstru-

ment för luminansförhållanden.  Belysningslära, Arkitektur KTH. Nordiskt Ljustekniskt möte, 

Reykjavik, 1985 

 

Liljefors A.(1985) Simulator för dagsljusstudier. Arbetshandling 3. KTH. Avd för belys-

ningslära, 1985  

 

Liljefors A. (1986) Fönsterutformning och rumskvalitet i bostadsrum. (Arbetshandling 2.) 

KTH 1986 

 

Liljefors A. (1992) Fasadbelysning i Stockholm: råd och riktlinjer, 1992, Stockholms stads-

byggnadskontor 

 

Inga-Lill Cras, Anders Liljefors: Redovisning av armaturens visuella egenskaper:   

Underlag för beskrivning av utearmaturers visuella och rumsliga egenskaper i armaturkatalo-

ger, 1996 Trita-ARK. Forskningsrapport, 1996:9 

 

Silfverhielm M., Wijk H, Liljefors A, Knez A. (1996)Färgdag 96. Känslor och färg. En in-

spirerande dag om färg. (Färgrapport F48.) Skandinaviska färginstitutet AB, 1996 

 

Persson B., Liljefors A. Kontrollmetoder och underlag för belysningsrekommendationer. 

Ljushet, färg och  
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färgstimuli. BFR nr: 920540-5. Belysningslära, ALV KTH Stockholm 1997 

 

Liljefors A.(1999) Lighting – Visually and Physically, Stockholm: Belysningslära, Arkitektur 

KTH, 1999 (Engelsk version av Seende och Ljusstrålning.) 

 

Liljefors A. (1997/2000) Seende och ljusstrålning: Baskompendium, Belysningslära, Arkitek-

tur KTH 1997/2000 

 

Liljefors A. (1997) Fönsterutformning, Belysningslära Arkitektur KTH, Fönster ARKUS 

komp. underlag 1997 

 

Liljefors A. (2002) Visual Qualities of Lighting – a manual for studies by observation.  

Lighting department KTH/Ing. HJ, Sweden 2002 

 

Artiklar: 
Liljefors A:  Scandinavian Luminaire Styling Reflects Changing Times. Lichttechnik, Volu-

me: 29, Issue: 10, 1977  

 

B Källgren, A Liljefors: Beskrivning och värdering av belysning och belysningsanläggning-

ar, Ljuskultur 1981 nr 1, s 12-18. 1981 

 

Anders Liljefors: ”Ljuset hemma”, Bo Bättre 1981 

 

Anders Liljefors: Vad är fönster? Byggmästaren 1982 nr 12, s 9-12 

 

Anders Liljefors: Målsättning: Bättre fönster. Tidningen Bygg Sverige 1984 nr 2, s 38-39 

 

Elkert J., Liljefors A. STRÅLNING. Handboken bygg A, Stockholm Liber s 216-223. 1983 

 

Anders Liljefors: Att behärska ljuset, 1986, Arkitektur 1986:1, s. 18-21  

 

Anders Liljefors: Ytskikt för syns skull. Byggspecial 1986 nr 2, s 16-17.   

 

G Lundahl, A Liljefors, S Alenius. LJUS, Arkitektur 1986 nr 1, s 2-26 /tema/ 1986 

 

Anders Liljefors: Hur bör man utforma ett fönster? Bygg och teknik 1986 nr 2, s 18-20 

 

Anders Liljefors: Ljus i många hus, 1986, Arkitektur. Arkitektur förlag, 1986:1, s. 22-23  

 

Anders Liljefors: Visuell utvärdering. En metodisk analys av belysning i rum, KTH 1986  

 

Anders Liljefors: Stadens ljus, 1990, Utblick landskap. – LAR Stockholm, 1990:1, s. 14-19 

 

Anders Liljefors: I nytt ljus: om belysning och arkitektur, Stadens rum. Arkitektur förlag, 

Stockholm: 1991:9, s.34-39 
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Anders Liljefors: Stadens ljus - och oljus. AT Arkitekttidningen 1993 nr 6, s 8-10 

 

 Anders Liljefors: Varför just ljus. Ljuskultur 1994 nr 1 s 4-8,11. 

 

 A Liljefors, B Bruzelius, G W Bergström, B Sollbe: Ljus och seende: Teknik och arkitek-

tur. Byggforskning 1994 nr 6 

 

Anders Liljefors: Vanskliga fixstjärnor. Del 1. Ljuskultur 1997 nr 5 

Vanskliga fixstjärnor. Del 2. Ljuskultur 1997 nr 6, s 36, 41-42, 45-46, 49. Anders Liljefors: 

Ett gemensamt språk. Belysningslära KTH, Arbetshandling 97:3  

 

Anders Liljefors: Myter och andra missvisande utsagor om ljus, färg, seende och belysning. 

Belysningslära KTH. 

Arbetshandling 97:4  

 

Anders Liljefors: Room Glass Light. pp 34-36 in Room on the run, Arkitekturmuseet, 

Stockholm 1998  

 

Anders Liljefors: Lömska begrepp. Belysningslära KTH, Arbetshandling 99:1. 

 

Anders Liljefors: Isberget. Ljuskultur 2000 nr 4, s 21-22, 25-28. 

 

Anders Liljefors: Visual Qualities of Lighting. – a manual for studies by observation. Ligh-

ting department KTH/Ing. 

HJ, Sweden 2002 

 

Anders Liljefors: Teori som et levende styringsinstrument. NYT 2002 nr 572 s 24-29 

 

Anders Liljefors: Att läsa ljusdesign. Introduktion till ämnet, JTH 2003 

 

Anders Liljefors: Judging light fittings. Belysningslära KTH 2003  

 

Anders Liljefors: Vad färg är – och inte är. Belysningslära JTH, Skulpturens hus feb-mars 

2003 

 

Anders Liljefors:  Forskare och praktiker om färg, ljus, rum, Ed. K Fridell Anter, Stockholm: 

Formas 2006, s 229-250 

 

Anders Liljefors: Om ljus – från olika ämnesområden. Belysningsvetenskap JTH 2009 
 
2.2. Bo Persson Docent i Belysningslära, KTH 
Bo Persson genomförde det första avhandlingsprojektet i ämnet och doktorerade i Belysnings-

lära på KTH/ Arkitektur år 1990. Avhandlingen berör grundläggande planeringsteori och ut-

vecklingen av Screenmastern.  
 
Utveckling av screenmastern 
Tillsammans med Hagner AB utvecklade Bo Persson luminansmätaren med målet att forma 

ett instrument som skulle kunna vara ett bättre verktyg för belysningsplaneraren än Luxmäta-

ren. Han fördjupade sig i betydelsen av kontraster och kontrastförhållanden och utvecklade 

begreppet visuell komfort. Han kopplade till upplevelsen av kontraster och utvecklade en 

mätmetod för att ta fram individuell upplevelse av visuell komfort.  
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Docent i Belysningslära 
Metoden påvisade det relativa i upplevelsen av visuell komfort och visade att upplevelsen är  

relaterad till rummet och ändras i tid. Han arbetade med arbetsplatsens utformning. Han ut- 

formade även system för välfungerande och komfortabel visuell perception i vitt skilda miljö 

er som kontoret, äldreboende, rökdykning, arbete med skogsmaskiner, i arbete med att sy. 

Han utnämndes till docent i Belysningslära på KTH.  

 
Bo Persson en stark ämnesbyggare 
Bo Persson bidrog till en stark utveckling av belysningslärans teori. Han utvecklade lumi- 

nansmätaren, rekommendationer för bildskärmar (TCO märkningen) samt forskade kring be- 

greppet visuell komfort. Han formulerade koncept för fortsatt forskning inom området och var 

med sin självständiga akademiska textproduktion en stark ämnesbyggare. Jämte Anders 

Liljefors var han under sin aktiva tid den som genomfört det mest angelägna bidraget till äm-

nesutveckling i Belysningsvetenskap i Sverige. Tyvärr finns det ytterst få som utvecklat pla-

neringsteori inom Belysningsvetenskap.      
 
Bibliografi Bo Persson 
Bo Perssons var verksam som forskare i Belysningslära fram till 2002 då han mycket oväntat 

gick bort i plötslig sjukdom. Hans frånfälle var och är en stor förlust för forskningen i ämnet 

Hans samlade texter visar på en enastående bredd och stora insikter i ämnets komplexitet. 

Som forskare hade Bo Persson en klar ämnesterminologi och ett väl utvecklat akademiskt 

språk.  
 
Publikationer Bo Persson 
Bo Persson. Belysning för äldre 

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 760829-8 från Statens råd för byggnadsforsk-

ning till Avd. för formlära, KTH, Stockholm. KTH Arkitektursektionens tryckeri 1981                                                                                                                             

Professor Anders Liljefors (inledning) Civ. Ing. Bo Persson: Ny teknik för mätning av lumi-

nanser: Mätinstrument för luminans förhållanden. Avd. Belysningslära, Arkitektur Tekniska 

Högskolan I Stockholm. Nordiskt Ljustekniskt möte, Rejkavik, 20-25 augusti 1985 

 

Bo Persson. Development of photometric instrument system aimed at architectural lighting 

research. Royal Institute of Technology, Dept. of Architectural Lighting, Stockholm 1990                           

 

Bo Persson, Börje Andrén and Magnus Breidne. The establishment of photometric param-

eters relevant for the control of visual ergonomics at VDU workplaces. Research in Optics 

1990 TR 237, ISSN 0281-1804 Institute of Optical Research                                                 

 

Bo Persson. Bildskärmar i fordon Visuella krav, fotometrisk kontroll 

Svenska Prometheus 15 maj 1991, Institutet för Optisk Forskning 100 44 Stockholm                   

 

Bo Persson, Börje Andrén, Lars Hansson, Magnus Breidne.  Displays in cars. Visual 

needs, photometric control. A Swedish Prometheus project. Mars 1992, Institute of Optical 

Research, (IOF) 100 44 Stockholm 

 

Bo Persson, Börje Andrén, Magnus Breidne, Lars A M Hansson.  Synergonomi, bildkva-

litet och bildskärmsarbete, Nya förutsättningar, nya metoder. AMF 89-0749, Insitutet för 

Optisk Forskning. Stockholm 31 juli 1992 
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Bo Persson. New technique accentuates the interaction between the fields of lighting and 

image quality. Dept. of Architectural Lighting, Royal Institute of Technology & Institute of 

Optical Research. Stockholm Sweden May 1996, Presented at the Nordic Lighting Congress, 

Stockholm, Sweden 29-31 May 1996. 

Bo Schenkman, Sture Eriksson och Bo Persson. Psykologi och bildskärmsteknologi 

TRITA-NA-D9701, CID-10, KTH, Stockholm, Sweden, januari 1997 

 

Bo Persson, KTH. Håkan Ragell, Göran Arredal. Kenneth Johansson, Thomas Hol-

mertz, Stockholms Brandförsvar, Jan-Åke Andersson Agema Infrared Systems AB, 

Hans Spets, statens Räddningsverk. Förbättrat seende i brandrök. Ett projekt initierat och 

finansierat av Statens Räddningsverk. En kondenserad arbetsrapport för delprojektet: ”IR-

kameran för rökdykarledaren”. Maj 1997 

 

Bo Persson, Anders Liljefors. Kontrollmetoder och underlag för belysningsrekommendatio-

ner. Ljushet, färg och färgstimuli. BFR nr: 920540-5. Ett forskningsprojekt finansierat av Sta-

tens Råd för Byggnadsforskning, Belysningslära, ALV, KTH Stockholm september, 1997 

 

Persson, B, Schenkman B. Psykologin bidrar till utveckling av bildskärmar 

Schenkman, Bo N. Centrum för Användarorienterad IT-design (CID) KTH & Telia Research 

AB Stockholm. Persson Bo. Intitutet för Optisk Forskning & Belysningslära, KTH Stockholm 

Nordisk Psykologi, 1998, 50(2), 101-119 

 

Bo Schenkman, Tadahiko Fukuda, Bo Persson. Two kinds of glare, scale and eye move-

ments TRITA-NA-D9804, CID-31, KTH, Stockholm, Sweden, March 1998 

 

Bo Schenkman, Tadahiko Fukuda, Bo Persson. Glare from monitors measured with sub-

jective scale and eye movements, Displays 20 (1999) 11-21 

 

Börje Andrén, Magnus Breidne, Lars A. Hansson and Bo Persson. Visual relevance of 

display image quality testing by photometric methods. Institute of Optical Research, S-100 44 

Stockholm, Sweden Proc. SPIE, Vol. 1913, 37 (1993); doi:10.1117/12.152722 Online Publi-

cation Date: 14 Jan 2005. 
 
2.3. Linda Petersdottir  
 Petersdottir avslutade 2002 en lic. uppsats på KTH Arkitektur med inriktning på planerings-

processen. Hennes lic. avhandling har titeln ”Nya utgångspunkter för belysning, lic. avhand-

ling KTH 2002”. Hon kom sen att verka som belysningsplanerare i eget företag. 
 
Läsanvisning: Petersdottir L.(2002) Nya utgångspunkter för belysningsplanering  
 
2.4. Hans Allan Löfberg  
Hans Allan Löfberg f.1938 verkade som Professor vid Högskolan i Gävle som chef för Cent-

rum för byggd miljö på Avdelningen Klimat och installationer. Han har även varit verksam  

som vice president och senare president i CIE och ordförande i Svenska Nationalkommittén 

 för CIE 1985-1998. Hans texter är mycket användbara för studenter i Belysningsvetenskap. 

Med sin bakgrund i byggd miljö arbetade han med belysning som en del av ett gott inomhus-

klimat.   
 
Läsanvisning 
Löfberg, H.A., Bäck, B., Glaas, F. (1987). Räkna med dagsljus. Statens institut för Bygg-

nadsforskning 
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Knez, I., Löfberg, H.A. (1995) - Underlag till kvalitetskriterier för inomhusbelysning: Ett 

urval. hig.diva-portal.org 

Hygge, S., Löfberg H.A. (1997). User Evaluation of Visual Comfort in Some Buildings of 

the Daylight Europe Project. Right Light, 1997 - buildingreen.net 

Hygge, S.,  Löfberg, H.A. (2000). POE Post occupancy evaluation of daylight in buildings: 

A report of IEA SHC TASK 21/ECBCS ANNEX 29. hig.diva-portal.org 

 

Löfberg, H.A. (2005). Comment on 'The limits of the mirror box concept as an overcast sky 

simulator' by B Matusiak and H Arnesen  Lighting Research and Technology, 2005 - 

lrt.sagepub.com 

 
2.5. Lars Starby 1924-2010 
Lars Starby var verksam som belysningsplanerare under lång tid. Hans gärning inom belys-

ning hade sin utgångspunkt i hans utbildning till Ingenjör. På samma sätt som Flynn, Hopkin-

son och Boyce hade Lars Starby en gedigen erfarenhet av att utforma belysningsanläggningar. 

Han delar med sej av sin praktiska och teoretiska kunskap i sin omfattande översikt över be-

lysningsområdet som han så anspråkslöst gav titeln ”En bok om belysning”.  

 
En värdefull text 
Det kan inte nog påpekas hur värdefullt det är, på ett område där konsulter oftast håller inne 

på sin egen hårt förvärvade kunskap, få ta del av en erfaren belysningsplanerares samlade 

erfarenhet i planering. Via litteraturen görs yrkeskårens erfarenheter tillgängliga för framti-

dens belysningsplanerare.  
 
En bred översikt över ämnet 
Lars Starby tar upp hur vi använt belysning, hur ljuskällor utvecklats, grundläggande teori om 

optik, dagsljus. Han tar upp planering av belysning för olika typer av miljöer samt underhåll.  

Det är med den största respekt man närmar sig en text av detta slag. Texten förmedlar en livs-

lång kunskap i Belysningsteknik och hur man praktiskt utformar belysningsanläggningar. 

Man är som läsare samtidigt väl medveten om att, trots den oerhörda detaljkunskap som visas 

upp i texten, är detta bara är ett litet fragment av de erfarenheter, en person tillägnat sig som 

arbetat med ett så stort antal belysningsprojekt som Lars Starby gjorde under sin yrkesaktiva 

tid. 
 
En bok som följer dig genom utbildningen 
Att arbeta med belysningsplanering är en stor utmaning. Man blir ödmjuk av att arbeta med 

området eftersom man vet att nästa uppdrag alltid bjuder på nya svårlösta problem. En bok 

om belysning, är en text som bör läsas med samma omsorg, som vi vet att författaren själv 

hade, till att arbeta med området och skriva om det. 
 
Läsanvisning 

 Starby L. En bok om belysning 
 
2.6. Rickard Küller 
Rickard Küller var professor i Arkitektur och verkade som forskare på Avdelningen för Mil-

jöpsykologiska på Institutionen för Arkitektur på LTH. Han arbetade för ett Miljöpsykolo-

giskt kompetenscentrum för ljus- och färgforskning i mitten av 90-talet.  
 
 

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:351137
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:351137
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:118834
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:118834
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Tidiga texter om människa och ljus 
Hans samlade texter visar på ett djupt och brett intresse kring människa och miljö med bland 

annat inriktning på arkitektur och färg och dygnsrytm. Han var tidigt ute med att verka för en 

ökad förståelse för att fotonflöden hade en psykologisk och fysiologisk effekt utöver de redan 

kända, visuella.  

 

Hans texter berör människa och ljus 

Den del av hans textproduktion som berörde dagsljus och kompletterande belysning rörde sig 

 i ett gränsland mellan människa, färg och miljö och inom olika medicinska/ fysiologiska 

 aspekter på att leva med fotonflöden. Han var i sin gärning den hängivna forskaren. Här tas 

den text som berör planering av belysning upp samt redovisas övriga texter kring människa 

och ljus.  
 
Publikationer Küller med inriktning på planering 
 

Küller, R. (2004). Planning for good indoor lighting. Building issues Volume 14, Housing 

Development & Management, Lund University, and Lund 

 

Publikationer människa och ljus 

Küller, R. (2008). Light, Mood and Seasonal Disorders. In: T. Porter & B. Mikellides. (Eds).  

Colour for Architecture Today. Pp 138-142. Taylor and Francis  

 

Küller, R. (2003). Miljöpsykologiskt kompetenscentrum för ljus- och färgforskning. Slutrap-

port av FORMAS projekt 1996135. Avdelningen för Miljöpsykologi, Institutionen för Arki-

tektur, LTH, Lund  

Küller, R. (2002). The influence of light on circarhythms in humans. Journal of Physiological 

Anthropology, 21, 87-91.   

Küller, R. & Küller, M. (2001). The influence of daylight and artificial light on diurnal and 

seasonal variations in humans. A bibliography. CIE Technical Report No. 139, Commission 

International de l'Eclairage, Vienna.   
 
2.7. Peter Pertola  
Lic. i Belysningsvetenskap KTH. Peter Pertola genomförde 2012 lic. projektet, 

”Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad pro-

cess.” Han tar här upp hinder av olika slag för utformning av belysning inom byggprocessen 

och ger förslag till förbättringar. Givetvis en mycket intressant text för alla de som vill arbeta 

med belysningsplanering och projekt i offentlig miljö. Texten är baserad på djup erfarenhet av 

marknadens villkor som de offentliga belysningsanläggningarna planeras på idag.  
 
Publikationer Peter Pertola 
Pertola P. (2013). Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en 

förbättrad process vid KTH Royal Institute of Technology 
 
2.8. Monica Säter 
Teknologie Dr. Chalmers 2012. Post doc. Chalmers 2013.  

Mitt avhandlingsarbete berör grunder i interaktionen människa, ljus, färg och rum. Det be-

skriver olika typer av belysningsplaneringsprocesser och jämför måluppfyllelse för dem. I 

avhandlingen utvecklas skäl till att belysning bör utformas mot upplevelse av behag för den 

enskilde brukaren. I post dok arbetet tar jag upp utformning av energieffektiv belysning med 

http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/BI_Volume_14__1_2004_Planning_for_Good_Indoor_Lighting_-Low_resolution.pdf
http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/BI_Volume_14__1_2004_Planning_for_Good_Indoor_Lighting_-Low_resolution.pdf
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ea19990902/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ea19990902/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ea19990902/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ea19990902/
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hög måluppfyllelse för ett trivsamt rum, ljusrelaterad hälsa och energieffektivitet.  

 
Publikationer Monica Säter 
 
Säter, M. (2014).User responses lighting design. CPL. 
 

Säter, M. (2014).User responses to lighting design with respect to gender, personality and 

visual preferences. Chalmers Publication Library. 

Säter, M. (2014).  User responses to lighting design with respect to level of alertness. 

Chalmers Publication Library. 

 

Säter, M. (2014).User responses to lighting design with respect to psychological experiences 

and hormonal release among subjects of cortisol, adrenaline, noradrenaline, melatonin 

andoxytocin in the bloodstream when staying in daylight and in artificial light. CPL. 

 

Säter, M. (2014).User centred lighting design and light-related public health. Chalmers Pub-

lication Library. 

 
Säter, M. (2014). Belysningsvetenskaplig introduktion. Svenska Institutet för Belysningsve-
tenskaplig forskning 2014.  
 

Säter, M. (2014). Modell för optimerad energieffektivitet i belysningsanläggningar för cell-

kontor och kontorslandskap. Utveckling av grundprinciper för synkronisering av dagsljus och 

kompletterande belysning och en ljusdesignprocess som ger hög måluppfyllelse för god 

rumsutformning, ljusrelaterad hälsa, visuell komfort och energieffektivitet. Post dok. projekt 

Chalmers Arkitektur. 

 

Säter, M. (2012). Equilibrium User centred lighting design. Towards the development of a 

lighting design that is individually psychologically, physiologically and visually supportive. 

Thesis project. Department of Architecture. Chalmers University of Technology. Gothenburg, 

Sweden 2012. Dec. 2012. 

Säter, M. (2010) User responses to LED as a guide for energy efficient Lighting Applications 

in domestic environments. Light and Engineering 3/10.                                                            

Säter, M.  (2010) User Responses to Energy Efficient Light Sources in Domestic Homes E-

book Open access Linköping Universitet. Redaktör Mats Bladh. 

Konferens publikationer  

Säter, M. (2013). The role of colour in the interaction of man and light and in the lighting 

design process. IX Color Conference – Florence 19-20 September 2013/ Poster.  

Säter, M. (2013). Knowledge from photobiology transformed into the lighting design pro-

cess. LUX EUROPA 2013. Krakow 16-19 September Polen/ Föredrag. 

Säter, M. (2013) About the interaction of man, light, colour and space and the lighting design 

process. 15th Congress of the European Society for Photobiology Liège (Belgium), 2 – 6 Sep-

tember 2013/ Föredrag.  
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Säter, M. (2013). Colour and the lighting application of tomorrow. AIC 12th International 

AIC Congress. The SAGE, Gateshead 8-12 july 2013/ Poster. 

Säter, M. (2013). Lighting design a natural part of Architecture with strong connections to 

important goals in society. 3
rd

 Annual International Conference on Architecture, 10-13 June 

2013, Athens, Greece/ Föredrag. 

Säter, M. (2013). Lighting design based on human principles. CIE Centenary Conference 

‘Towards a New Century of Light’, April 15-16, 2013 in Paris, FRANCE/ Poster 

Säter, M. (2013). The user centred lighting design process LUX PACIFICA, 6-8 Mars Bang-

kok. Mars 2013/ Föredrag. 

Säter, M. (2012) User centred lighting design process. Conference proceedings Alvar Aalto 

universitetet Esbo Finland.  

Säter, M. (2011). Preferences for level of light at the work table and for the complementary 

ambient light. CIE proceedings. 27th session of the CIE South Africa 10-5 July 2011.  

Säter, M. (2010). Colour and light and the human area for visual comfort. COLOUR & 

LIGHT IN ARCHITECTURE. International conference – Venice 11-12 November 2010                      

Säter, M. (2010). Patterns in hormonal release in plasma in natural and artificial light. Socie-

ty for Light treatment and Biological Rhythm. Abstracts, SLTBR 22nd annual meeting. 1-

3July Vienna Austria.                                                                                                                                                     

Säter, M. (2010). Psychological, physiological and visual responses to electromagnetic radia-

tion in natural and artificial light. Abstract booklet. Lighting Quality & Energy efficiency. 

March 14-17 2010. Vienna Austria.                                                                             

Säter, M. (2010) User Responses to Energy Efficient Light Sources in Domestic environ-

ments. Webbtinget Stockholm 2010. Energimyndigheten.   

Säter, M. (2010). A holistic approach to Lighting Design in practical application - 2nd CIE 

expert symposium on Appearance: When Appearance meets Lighting. September 8-10 2010, 

Gent Belgium  

Säter, M. (2009). Medical Aspects of Lighting: A Study of Psychological and Physiological 

Responses to Lighting Design. CIE proceedings 27-29 May 2009, Budapest, Hungary.            

Andra publikationer  
 

Säter, M.(2008). Att vårda med ljus. Byggnadskultur nr.4 2008     

Säter, M.(2000).  Rätt belysning ger trygghet i mörkret Jämställd planering, att synliggöra 

ojämställdheten. Kommunförbundet 2000                                                  

Säter, M. (1998) Ljusa idéer för blå timman. Allt om trädgård:(sid. 19-21)  
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Rapporter                                                                                                                                                                 

Säter, M. (2011) Utbildningsutredning, Energimyndigheten  

Nilsson, C., Hermansson, A., Säter, M., Röklander, J., Hjalmarsson, B., Gunnarson, S. 

(2012). Provning och utvärdering av artificiellt ljus i hönsstallar. Svenska Ägg, SLU: decem-

ber 2012. 

Kommande publikationer under 2014 

Säter, M. (2014). Goals for energy efficient lighting put into hierarchy. CIE 2014 Lighting 

Quality & Energy Efficiency. Malaysia Kuala Lumpur April 23-26 2014.  

Säter, M. (2014). Lighting design process for energy efficient lighting. CIE 2014 Lighting 

Quality & Energy Efficiency. Malaysia Kuala Lumpur April 23-26 2014.  

Säter, M. (2014). Eco lighting design process. CIE 2014 Lighting Quality & Energy Efficien-

cy. Malaysia Kuala Lumpur april 23-26 2014.  

Säter, M. Liljefors, A. Fransson, H. (2014). Swedish theory of user centred lighting design. 

International conference in Architecture. 7-10 July 2014 Athiner Institute Greece  

Säter, M. (2014). Reality versus fiction in lighting design. Light and behavior. IES Research 

symposium II. April 6-8 Cleveland Ohio.USA.  

Säter, M. (2014). Balancing levels of light. Light and behavior. IES Research symposium II. 

April 6-8 Cleveland.  

2.9. Annika Kronqvist 
Filosofie Dr. Chalmers 2012. Annika Kronqvists avhandlingsarbete tar upp frågor kring ut-

formning av belysning för datorbaserade kontorsarbetsplatser och påpekar att trots att datorn 

har en ljuskälla som påverkar brukaren under dess arbetsdag är kunskapen om hur man bör 

utforma belysningen utifrån denna situation väldigt begränsad.  

Publikationer 
Kronqvist, A. (2012). Lighting Design in Computerised Offices 

- 2012 – Thesis project. Publications.lib.chalmers.se  

 

Kronqvist, A. (2011). The influence of light emitting diods on wellbeing and comfort in 

home offices. Proceedings of the 27th Session of the CIE, Sun City hj.diva-portal.org 

Kronqvist, A. (2010) The Influence of Artificial Lighting on Performance and Wellbeing- 

Proceedings of the 2nd CIE Expert Symposium on 2010 - hj.diva-portal.org 

Kronqvist, A. (2008). Criteria influencing the choice of luminaries in the building process- 

Proceedings of the 27th IAPS, Rome 2008, 2008 - hj.diva-portal.org 

Kronqvist, A. (2010).  Internationell konferens: 2nd CIE Expert Symposium on Appear-

ance:" When Appearance meets Lighting", 8-10 september, Gent, Belgien 

http://publications.lib.chalmers.se/publication/162899-lighting-design-in-computerised-offices
http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:628753
http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:629422
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:629464
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:629464
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2.10. Ulrika Wänström-Lindh 
Filosofie Dr. HDK 2012.  

Ulrika Wänström- Lindh har haft gestaltning som utgångspunkt i sitt avhandlingsarbete och 

studerat ljusdesign och dess  påverkan på upplevelsen av rummet.  

 

Wänström Lindh, U.(2013). Understanding the Space: How Distribution of Light Influences 

Spatiality 10th European Academy of Design Conference - Crafting the Future, Göteborg, 17-

19 april, 2013 

  

Wänström Lindh, U. (2013). Rhythm in illumination created by static light patterns 

CIE Midterm Session (Centenary), Paris, April 15-16, 2013 

 

Wänström Lindh, U. (2012). Light Shapes Spaces: Experience of Distribution of Light and 

Visual Spatial Boundaries.  

 

Wänström Lindh, U. (2011). A Full-Scale Light Laboratory in a Public Space 

PLDC 3rd Global lighting Design Convention, 19–22 October, 2011 in Madrid, Spain 

 

Wänström Lindh, U. ( 2010). Spatial Interpretations in Relation to Designer Intentions: A 

Combined Strategies Study in an Auditorium with Variable Lighting. Colour and Light in 

Architecture First International Conference 2010 Venice. 

 

Wänström Lindh, U. (2010). ching spatial complexity through a combined method strategy: 

appearance of multiple lighting design scenarios in a single space. CIE's 2nd Expert Symposi-

um on Appearance, Gent, Belgium 

 

Wänström Lindh, U. (2013). Ulrika (Göteborgs universitet, Högskolan för design och 

konsthantverk). Observations of spatial atmosphere in relation to light distribution 

Proceedings from the 5th conference on design and emotion. 5th conference on design and 

emotion, 27-29 September, Göteborg, Sweden. 

 

Wänström Lindh, U. (2011). Lighting Design Research in Public Space: A Holistic Ap-

proach to a Complex Reality. Proceedings from the 27 Session of the CIE. 201 

http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:621004
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                                          Bild 12. Solsångaren Milles. Ljussättning Monica Säter. Foto Thomas Wester 
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3.0. Belysningsvetenskaplig historik i ett internationellt perspektiv 
 
3.1. Belysningsvetenskaplig forskning 
Här beskriver jag några personer som bidragit till utveckling av planeringsteori internationellt.  

Forskning inom det komplexa ämnet Belysningsvetenskap präglas starkt av vilken bakgrund 

forskaren har. I varje forskningsprojekt inom eller relaterat till Belysningsvetenskap, är det 

viktigt att i arbetet införliva professionella kunskaper i alla 4 delar i processen, rummet, män-

niskan, design av dagsljus och elljus samt utformning av den tekniska anläggningen. Att samt-

liga 4 led i ljusdesignprocessen (LDP) behandlas professionellt är en viktig förutsättning för 

att utveckla resultat som leder till verklig utveckling praktiskt av utformandet av belysnings-

anläggningar. Se planeringsprocessens 4 steg framför dig och reflektera när du läser över 

styrka och svagheter hos de personer du läser om och vilken väg de har behövt gå för att själ-

va omfatta planeringens alla moment 

 
Hantera de 4 stegen i LDP professionellt 
Oavsett vilken bakgrund man har och vilka goda tvärvetenskapliga kunskaper man än (som 

intresserad av ämnet) skaffat sej, behöver de 4 stegen i ljusdesign processen hanteras profes-

sionellt för att leda till en god anläggning som fungerar väl. Genombrottet med ipRGC och 

melanopsin understryker betydelsen av ett multidisciplinärt förhållningssätt till ämnet.  

 
Tvärvetenskapligt arbete  
Några fysiker och byggnads ingenjörer har visat intresse inte bara för belysningstekniken utan 

även för brukaren och relaterat människans seende till belysning och till planeringskunskap. 

Luckiesh and Moss, Hopkinson, Flynn, och Peter Boyce är exempel på detta. Motsvarigheten 

i Sverige är Hans Allan Löfberg och Lars Starby. Starby som nämts tidigare har samlat belys-

ningsplanerarnas kunskaper i en omfattande översikt med titeln ”En bok om belysning ”visar 

upp hur en teknisk utgångspunkt utvecklas mot att inkludera allt fler tvärvetenskapliga aspek-

ter. Hans Allan Löfbergs gärning visar också på att arbetet vilar på rummet, människan, dags-

ljus, kompletterande elbelysning och teknik.  
 
Forskning utifrån steg 1, 2 3 och 4 i LDP 
Efter år 2000 genomförs studier kring människa och ljus baserat på fotobiologiska, fysiolo-

giska och medicinska kunskaper. Exempel på områden som studeras är specifika våglängders 

påverkan på seendet och dygnsrytmen samt aktionsspektrum för dagsljus. När resultat från 

denna typ av studier kopplas till forskning i belysningsplanering skapas förutsättningar för att 

lyfta in kunskaperna i planeringsprocessen. Här förtydligas samtidigt vilka starka kopplingar 

Belysningsvetenskap har till dessa ämnen. Denna typ av tvärvetenskaplig forskning kan visa 

vägen för en sund användning av fotonflöden i människans tjänst.   
 
Belysningsvetenskaplig forskning före och efter år 2000 
Studier genomförda före år 2000 är i stor utsträckning präglade av en visuell och/eller teknisk 

utgångspunkt. Forskning om bländning, synprestation, ljusnivåer, preferenser för ljusfördel-

ning samt utveckling av armaturer, ljuskällor och mätinstrument och produktuveckling är ex-

empel på genomförda studier. Efter år 2000 kan allt fler artiklar ses som tar upp ipRGC och 

vilken påverkan kunskapen om dessa ljusavläsande celler har på planering av belysning. 
 
3.2. Tidig forskning i interaktionen människa och fotonflöden inom belysningsplanering 
 
Matthew Luckiesch DSc, DE (1883-1967) 
Matthew Luckiesch föddes14 september1883 i Maquoketa i Iowa och levde i USA fram till 2 

november, 1967 där han avled i Shaker Heights, Ohio. Han var fysiker och ansvarade för 

 General Electrics lighting research laboratory vid Nela park national lamp works facility i 



64 

 

 East Cleveland Ohio. 
 
En produktiv forskare 
Luckiesch var oerhört produktiv. Han utvecklade bland annat artificiellt solljus och bakterie-

dödande ljuskällor. Han producerade 11 U.S. patent, 28 böcker och publicerade 860 artiklar 

mellan 1911 and 1960. Luckiesch var pionjär på området seende och belysning och studerade 

utifrån olika aspekter, hur det mänskliga seendet fungerar. 

 
Tidiga studier av människans seende 
Han genomförde omfattande uppmätningar av försökspersoners synprestationer utifrån fråge-

ställningar som fortfarande är aktuella. Några texter skrev han tillsammans med Frank Moss. 

De skriver om människa och ljus utifrån direkta iakttagelser av hur seendet fungerar hos för-

sökspersoner och de konstaterar att synprestationer förändras både för individen och mellan 

individer. En biografi som sammanfattar hans gärning gavs ut 1992.  

 
Moderna texter 
Det finns många skäl att läsa texter skrivna av Luckiesch och Moss. Dels för att se hur man 

arbetade vid den här tiden. Luckiesch och Moss var verksamma då kompletterande elbelys-

ning var en ny teknisk innovation i hemmet och på arbetet. Men texterna är också intressant 

som utgångspunkt för att utvärdera den teoretiska utveckling man kan se idag mot bakgrund 

av det som gjordes på 20-talet. Man slås omedelbart av den mänskliga och komplexa ut-

gångspunkt som genomsyrar Luckiesch och Moss texter. Trots att de är skrivna för 80 år sen 

upplevs de som samtida med texter som skrivs idag, med likartad mänsklig utgångspunkt. 

“Luckiesch utvecklade flertalet teorier om färg och dess fysiska effekter på människor. Han var intresserad av 

att bestämma villkoren för de omständigheter som gav ett optimalt stöd för seendet och i att undersöka samband 

mellan ljus och seende för att utveckla bättre ljuskällor. Under andra världskriget studerade han camouflage 

och senare utvecklade han artificiellt dagsljus och bakteriedödande ljuskällor. Luckiesch producerade 11 U. S. 

patents, 28 böcker och 860 vetenskapliga och tekniska artiklar som publicerades mellan 1911 och 1960.” [Wi-

kipedia accessed jan 2013] 

Biografi över Luckiesch 
I biografin ”A Man from Maquoketa - A Biography of Matthew Luckiesch” skriven av Ed-

ward J. Covington tryckt vid Graphic Communications Operation, GE Lighting, Nela Park, E. 

Cleveland, Ohio, 1992, tecknas en levande bild av en människa som var forskare, humanist, 

författare, historieberättare, äventyrare, lärare musiker, uppfinnare och flygare. Han lämnade 

efter sej ett omfattande material bestående av studier, böcker och artiklar.  
 
Ett brett intresse 
Han hade ett stort intresse för människans seende, kultur och för innovationer och ett tvärve-

tenskapligt tänkande. En bra förutsättning för att arbeta med det omfattande ämnet Belys-

ningsvetenskap.  
 
En pionjär 
Han fick uppleva när glödlampan kom in i var mans hem och var en av de som arbetade med 

att utveckla nya ljuskällor. Luckiesh arbetade vid Nela Park, the Lighting Headquarters of the 

General Electric Company, mellan 1910 och 1949. Han arbetade bland mycket annat med, 

allmänljusnivåer för kompletterande elbelysning.  
 
Skrev artiklar med Moss 
En av de artiklar som skrevs tillsammans med hans kollega Moss är ” Effect of classroom 

lighting upon the educational progress and visual welfare of school children (1940)” publice- 

rad i Illuminating Engineering vol. 35, pp 915-938. De kunde konstatera att belysning i två 
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olika klassrum, det ena “poor lit” med standard belysning och det andra med en mer välut- 

formad belysning hade signifikanta skillnader i ökning för värden för ”the New Stanford 

Achievement Test” i rummet med förbättrad belysning. Deras slutledning var dock att skill-

naderna sannolikt berodde mer på socioekonomiska skillnader och att skolorna var dåligt un-

derstödda ekonomiskt snarare än att de hade förbättrad belysning.  

 
Bild av synhandikapp 
Luckiesch efterlämnade en drastisk och intressant liknelse som effektivt illustrerar skillnader i 

förmåga till visuell perception mellan människor. 

”Anta att synhandikapp kunde förflyttas till att visa sej som handikappade ben. Vilken hjärtskärande parad vi 

skulle få se på en överfull gata. Nästan var och varannan person skulle halta förbi. Många skulle gå på kryckor 

och några skulle sitta i rullstol.” [Wikipedia accessed jan 2013].    

Bakom Luckiesch bild av hur olika individers seende fungerar, ligger omfattande studier som 

visar upp skillnader mellan människors olika förmåga till visuell perception. Han utvecklade 

också kunskap kring att seendet är mer än bara visuell synprestation och har stark koppling till 

vakenhet och stimulans. Han utvecklade en synprestationsmätare (Visibility meter) och nya 

ljuskälletyper. En av dessa kallades MAZDA Flametint Lamp och utvecklades för att vara 

stämningsskapare och associeras till eldsflammor. 1927 var 25-30% av de lampor som såldes 

av den typen och 1929 såldes totalt 13 miljoner av dessa. En annan ljuskälla han utvecklade 

kallades MAZDA Daylight Lamp och användes i applikationer där det var viktigt med färg-

återgivning.  

Intressanta texter 
De böcker och artiklar han skrev som i många fall berör direkta iakttagelser av synprestatio-

ner hos försökspersoner, representerar fortfarande ett värdefullt material att ta del av för fram-

tida forskning och de frågor som Luckiesch studerade är lika aktuella och angelägna idag som 

på 20-talet.  
 
Läsanvisning 
Luckiesh, M., Moss, F,K. 1940 "Effects of classroom lighting upon the educational progress 

and visual welfare of school children" Illuminating Engineering, vol 35, pp 915-938. (with 

Frank K. Moss) 

 

Luckiesch, M. (1915). Color and its applications, D. Van Nostrand Co., New York  

 

Luckiesch, M. (1916). "Light And Shade And Their Applications", D. Van Nostrand Co., New 

York  

 

Luckiesch, M. (1917). "The Lighting Art", D. Van Nostrand Co., New York  

 

Luckiesch, M. (1918). "The Language of Color", DODD, Mead and Co., New York  

 

Luckiesch, M.(1922). Visual Illusions Dover Publications, Inc.  

 

Luckiesch, M. (1937). The Science of Seeing D. Van Nostrand Co. (with Frank K. Moss)  

 

Luckiesch, M. (1938). Color and Colors.  

Luckiesch, M. (1940). "Torch of Civilization: The Story of Man's Conquest of Darkness"  
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Luckiesch, M. (1944).  Light, vision and seeing: a simplified presentation of their relation-

ships and their importance in human efficiency and welfare D. Van Nostrand Company, Inc.  
 
Luckiesch, M. (1945). The Meaning and Magic of Windows Libby, Owens, Ford Glass Co., 
Toledo, Ohio 
 
Litteratur om Matthew Luckiesch  
"Necrology: Matthew Luckiesch". JOSA 58 (2): 293. February 1958. 

Charles Earle Funk, What's the Name, Please?, Funk & Wagnalls, 1936. 

A Man from Maquoketa - A Biography of Matthew Luckiesch, Edward J. Covington, Graphic 

Communications Operation, GE Lighting, Nela Park, E. Cleveland, Ohio, 1992.  
 
3.3. Fler representanter för tidig forskning i interaktionen människa och fotonflöden 
inom oftalmologi 
Här tar jag upp ytterligare exempel på tidiga forskningsinsatser med seendet som utgångs-

punkt. Trots att dessa studier är genomförda tidigt påverkar de hur belysning utformas idag.  
 
Aguilar and Styles and the saturation of the rod mechanism 
Aguilar and Styles genomförde1954 en studie om ”saturation of the rod mechanism”. I studi-

en mättades försökspersonernas stavar i retina med ljus tills de inte längre reagerade på att 

ljusnivån höjdes. I studien samlades data in om den nivå på allmänljuset då de fyra försöks-

personerna inte längre märkte när ljusnivån höjdes. Det här är en studie som utgår från syn-

prestation.  
 
Keeler 
Keeler var 1928 den första att ana att det fanns en tredje ljusavläsande receptor typ (ipRGC) i 

retina hos möss.  

 
Hollwich 
Hollwich fann samband mellan dagsljus och hormonell utsöndring tidigt. Han var en oftamo-

log från Tyskland och han namngav det fysiska systemet för överföringen från dagsljus via 

ögat till människans hjärna för the ”energetic portion” för att skilja den från the ”optical por-

tion” som gav information till människans seende. 

 
3.4. Tidig forskning om interaktionen människa och fotonflöden inom fysiologisk optik 
 
Professor Lucia Ronchi, Phd i fysiologisk optik 
Lucia Ronchi har arbetat med seende och belysning under lång tid och med stor komplexitet. I 

studier genomförda på 60-talet konstaterar hon samma föränderlighet i synprestation hos sina 

försökspersoner som Luckiesch och Moss gjorde på 30-talet.  

 
Läsanvisning 
Lucia Ronchi, Luigi Barca. Annotated bibliography on early research on temporal visual vari-

ability. Fondazione Giorgio Ronchi.  

 
Om boken  
Ronchis text tar upp vetenskapliga artiklar som på olika sätt berör seendet och dess variabili-

tet (föränderlighet) under dagen. I slutet av denna text finns utöver en intressant översikt även 

en användbar ordlista. 
 
3.5. Tidig forskning om interaktionen djur och fotonflöden inom medicin 
Många gånger är det forskning på försökspersoner eller försöksdjur som är avvikande fysio- 
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logiskt som gör det möjligt att generera ny kunskap. Detta gäller även studier av ipRGC och 

bland annat dess koppling till migrän. 
 
Keeler, student in genetik 
Omkring år 2000 kommer det stora genombrottet i kunskapen om hur fotonflöden överförs 

via ögonen till ipRGC i de bakre delarna i retina, om hur en del av fotonflödet släpps igenom 

av melanospin och bildar aktionspotentialer vidare till människans hjärna och där bidrar till 

hormonell utsöndring. Bakgrunden till upptäckten går tillbaka till 1920-talet och Keeler, Sutc-

liffe och Charifee, de tre studenter i medicinsk genetik på Harvard  som 1923 gjorde intres-

santa fynd kring en blind mus som fångats i Keelers sovrum. Trots att musen saknade tappar 

och stavar svarade den med reflexer på att utsättas för belysning. Deras upptäckt togs inte 

emot positivt och de hotades med relegering på grund av slarvig dissekering. Trots att kritiken 

var hård emot dem skrev de en insiktsfull artikel om vad de kommit fram till. En artikel som 

dagens forskare på området idag bedömer som enastående [Keeler, Sutcliffe & Charifee 

1928].  
 
3.6. Forskning om interaktionen människa och fotonflöden inom neurovetenskap 
Upptäckter inom Neurovetenskap har bidragit till viktiga pusselbitar i kartläggningen av in-

teraktionen mellan människa och fotonflöden. 
 
Upptäckten av ipRGC och melanopsin 
David Berson, professor i neurovetenskap vid Brown University i Providence använde färg  

för att kunna fotografera kontakten mellan ipRGC i retina och hjärnan. Detta gjorde att upp-

täckten slutgiltigt blev accepterad.  

”För att spåra de ljuskänsliga cellerna sprutade forskarna in färgämne på råttor i den del av hjärnan som stäl-

ler in dygnsrytmen. Via sina långa utlöpare transporterar nervcellerna tillbaka färgen hela vägen till cellkrop-

pen i näthinnan” [Ur forskning och framsteg 4/2002 Författare Lotta Fredholm]. 

Först efter 2000 kommer den forskning som utgår från existensen av en fysisk länk mellan 

fotonflöden och människans hjärna via ipRGC. Upptäckten av melanopsin kom strax efter.  

Systemet bakom hur solens fotonflödens överförs till människans öga och ger upphov till ak-

tionspotentialer som projiceras över stora delar av hela hjärnan var då till viss del kartlagd och 

vetenskapligt accepterad.  
 
3.7. Forskning på interaktionen människa och fotonflöden inom medicin 
När man finner hur dagsljusets fotoner överförs via ipRGC till människans hjärna står det 

klart att dagsljuset kraftfullt kontrollerar mänskliga beteenden och påverkar så gott som samt-

liga vävnader i kroppen.  
 
Det arkitektoniska ljuset 
Den kompletterande elbelysningen emitterar fotonflöden som avviker från dagsljus och frågan 

är vilken påverkan den arkitektoniska belysningen har på människans hälsa? Det framgår att 

artificiellt emitterade fotonflöden stör människans dygnsrytm och att kompletterande belys-

ning på natten sänker melatoninnivån i blodet [Pauley 2004].  

 

Människokroppen är komplex och många faktorer spelar in vilket är försvårande när det gäller 

att verifiera samband mellan trigger och fysiologisk respons. Tills vi vet hur användning av 

belysning nattetid påverkar oss så är det klokt att undvika fotonflöden på natten i så stor ut-

sträckning som praktiskt är möjligt.  
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Väga nytta mot risk 
Belysningsplanering bör utveckla ett användande av fotonflöden med en så liten negativ på- 

verkan som möjligt på människor, djur, växter och ekosystem. Det är alltid en fråga om av-

vägning mellan nytta och risk och det är en angelägen uppgift för framtidens forskare att stu-

dera hur denna bör göras. 
 
Steven Pauley 
I tidskriften Medical Hypotheses skriver Steven Pauley [Pauley 2004] om att belysning kan ha 

kommit att bli ett folkhälsoproblem. Han tar upp bland många andra aspekter ”light at night” 

(LAN) och manar till försiktighet när det gäller användning av kompletterande elbelysning i 

konflikt med dagsljusets fotonflöde för människor, djur, växter och ekosystem.  
 
Planeringsforskning nödvändning 
Pauleys artikel visar på ett behov av utökad forskning med inriktning på belysningsplanering. 

Forskning kring hur man utformar belysningsanläggningar, är i jämförelse med många andra 

vetenskapliga ämnen, begränsad. Det har inte tidigare varit vanligt med utbildade belysnings-

planerare och inte heller varit vanligt med belysningsplanerare som gått vidare till forskning.  

Man kan däremot hitta många studier gjorda med en renodlad teknisk utgångspunkt. Men 

även studier som prövar visuella frågeställningar och har en generaliserande inställning till 

brukaren går att finna. Långt färre studier problematiserar verklighetens komplexa utgångs-

punkt för belysningsplanering bestående av dagsljus och hur stora skillnader mellan brukare 

bör hanteras.  
 
Förutse befolkningens preferenser 
Fortfarande saknas studier baserade på ett större underlag med försökspersoner som kartläg-

ger relationen människa och fotonflöden på ett sätt som gör att frågan om om dimensionering 

av fotonflöden i belysningsplanering kan generaliseras. Frågeställningar som hur många i 

befolkningen kan klassas som supersensitiva när det gäller att betrakta belysta ytor? Inom 

vilka spann av kompletterande belysning behöver brukare vistas för att på ett rimligt sätt följa 

dagsljuset under ett år? Hur påverkar kompletterande belysning med en specifik spektralprofil 

brukarens hälsa vid normal arbetstid dagtid kontra skiftesarbete? Mer information kring dessa 

frågeställningar kan hjälpa belysningsplaneraren att göra säkra och brukarvänliga anläggning-

ar på ett optimerat sätt.  

 
Förbättra stödet till brukaren 
Forskning i interaktionen människa och fotonflöden samt formandet av tekniska system inom 

belysningsplanering kan ge mer trivsamma rum, ett bättre stöd till brukaren psykologiskt, 

fysiologiskt och visuellt (PFV) och samtidigt visa på vägar för att använda dagsljuset fullt ut 

som allmänljus. 
 
3.8. Forskning i interaktionen människa och fotonflöden samt formandet av tekniska 
system inom belysningsplanering 
Belysningsplanerarkåren har vuxit fram på 2000-talet. Från de fåtaliga utbildningar som fun-

nits i världen har det kommit fram ett begränsat antal texter om belysning. Dessa texter har 

många gånger skrivits av de som undervisat på olika ljusdesignutbildningar. Trots att många 

arbetat på utbildningar av olika slag under åren så är det ytterst få som lämnat efter sej texter 

som visar på att de arbetat med planeringsprocessen i sin helhet och utvecklar planeringsteori 

på området. Gemensamt har de förmågan till ett komplext tänkande och mer eller mindre om-

fattande rumsmedvetenhet.  
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John Edward Flynn 1930-1980 
 

 
Bild. 13. Professor John Flynn 

 

Professor John Flynn verkade som lärare mellan 1965-1980. Flynn hade en gedigen bakgrund 

inom ämnet och stor erfarenhet av att undervisa vilket gör hans texter intressanta för studenter 

i Belysningsvetenskap. Det finns få texter skrivna av personer med utbildningserfarenhet. 

Flynn visar i sina texter upp ett systemtänkande när det gäller belysning och beskriver med 

stor rumslig medvetenhet, ljusets roll i byggnaden.  

 

Det Universitet han arbetade på har en lång tradition i utbildning med nära kopplingar mellan 

konst, arkitektur och byggnadskonstruktion. Utbildningen utformades med tiden till att erbju-

da utbildning i både arkitektur och landskapsarkitektur. 

 

 
Bild 14.1978 Leeds Exchange Students with Penn State Faculty in Back Row, Richard E. Kummer, John E. Flynn, Howard F. Kingsbury, 

Louis F. Geschwindner, Thomas B. Brown, Arthur K. Anderson (ARCH). 

 
Flynn lärare i belysningsplanering 
Flynn undervisade i belysning utifrån belysningsanläggningens roll i arkitekturen som ett tek-

niskt system bland många andra system i byggprocessen. Men för honom var det en faktor  

som hade till uppgift att bidra till ett gott rum som var visuellt komfortabelt och estetiskt till-

talande.  
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Forskning genomförd av en planerare med stor erfarenhet  
I artiklar om mer specifika frågeställningar kring belysningsplanering skildrade Flynn bland 

annat utformningen av belysningsanläggningar för tropikerna. Artiklarna är intressanta och 

ger exempel på hur man löser en svår belysningsproblematik. Hans artiklar är exempel på 

forskning utförd av belysningsplanerare med gedigen bakgrund inom praktisk planering. Det 

är värdefulla texter för blivande belysningsplanerare. Han delar med sej av ett precist språk, 

starka rums och ljusanalyser samt en välutvecklad och strukturerad metodik i planering.  

 
Bibliografi 
Flynn J.E. (1970). Architectural interior systems; lighting, air conditioning, acoustics  

 

Flynn J.E. (1962). Architectural lighting graphics  

 

Flynn J.E. (1977). J. E.Flynn. A study of subjective responses to low energy and uniform 

lighting systems. 

 

Flynn J.E. (1980).  The influence of colour in architectural environments University Park, Pa. 

Dept. of Architectural Engineering, Pennsylvania State University, 1980 

 

Flynn J.E. (1979).  A review of the state-of-the-art for daylighting in buildings  

 

Flynn J.E., AW Segil, GR Steffy (1988) Architectural interior systems  
 
Ralph Galbraith Hopkinson 
Hopkinson var doktorerad i byggnadsutformning med inriktning på ljus. Han doktorerade på 

Department of Scientific and Industrial Research, Building Research Station, Garston, Wat-

ford. Hopkinson var även president i The Illuminating Engineer Society 1967. Sällskapet bil-

dades vid ett informellt möte 1908.  
 

“The Illuminating Engineering Society was founded in 1908 following an informal meeting arranged by Leon 

Gaster, editor of The Illuminating Engineer, which had been established the year before. The Society continued 

until 1977 when it merged with the Institution of Heating and Ventilating Engineers to form The Chartered Insti-

tution of Building Services. (It was a few years later that Engineers was added to the title).“  
 

Han verkade som lärare i utformning av dagsljus och kompletterande belysning. Även Hop-

kinson skrev mycket och hans texter är precis som Flynns texter, mycket läsvärda. I tidskrif-

ten The Independent skriver David Loe måndagen den 27 juni 1994 följande minnesord över 

Ralph Galbraith Hopkinson.  
 

“Ralph Galbraith Hopkinson, designer and engineer: född 13 August 1913;  Forsknings ingenjör, GEC 1934-

47; Principal Scientific Officer, DSIR Building Research Station 1947-64; Haden-Pilkington Professor of Envi-

ronmental Design and Engineering, University College London 1965-76 (Emeritus); President, Illuminating 

Engineering Society of Great Britain 1965-66; Honorary Fellow, Royal Institute of British Architects 1969; 

Dean, Faculty of Environmental Studies, UCL London 1972-74; married 1938 Beryl Churchill (died 1993; two 

sons, and one son deceased); died St. Albans 11 June 1994 “[Loe, J. 1994]  

Under 1950 och 60-talet gjorde Ralph Hopkinson viktiga bidrag till utvecklingen av ljus design genom sin forsk-

ning vid Building Research Station i Garston, Watford. Han såg belysning som en fundamental del av arkitektu-

ren och påpekade att den skulle utformas för att vara kongenial med miljön och ge god visuell vägledning.  
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Innan han kom till Building Research Station arbetade han på Research Laboratories of the General Electric 

Company on lighting and radar from 1934 to 1947. Han studerade ” electrical engineering” vid Faraday House 

och doktorerade på Londons Universitet. I hans avhandlingsarbete undersökte han med en ny fotografisk teknik, 

luminansförhållanden i belysning från väg applikationer. När han var vid Building Research Station, utvecklade 

Hopkinson en stark dragning till arkitektur och när Rickard (senare Lord) Llewelyn- Davies blev chef för Bart-

lett School of Architecture at University College London var det naturligt att Hopkinson blev inviterad 1965 att 

utveckla platsen inom” Environmental Design and Engineering” som betalades av GN Haden and Pilkington 

Brothers. 

”Det var en viktig utveckling av arkitektur utbildningen, att förmedla kunskap om “human factors och environ-

mental design” som ett naturligt komplement till de mer traditionella aspekterna av arkitektur. Hopkinsons 

forskning omsattes in i hans praktiska arbete och belönades med utmärkelser från Illuminating Engineering 

Society of North America för belysningen av London Stock Exchange Market Hall och 1978 utbyggnad av Tate 

Gallery.” 

”Hopkinson's kunskaper i utbildning och forskning i belysning medförde att than1965 valdes till President of the 

Illuminating Engineering Society i Stor Brittanien och att han 1972 fick the Society's Gold Medal.1969, som ett 

resultat av hans bidrag till arkitektur utnämndes han till Honorary Fellow i Royal Institute of British Archi-

tects.” 

”Hans tidiga studier i psykofysik och speciellt i arbetet med visuell komfort och obehags bländning, ledde vidare 

mot studier i visuella och audiovisuella störningar. Detta arbete förmedlade värdefull information i planeringen 

av motorvägar och 1972 skrev Hopkinson en betydelsefull artikel för the journal of the Royal Town Planning 

Institute om visuella störningar i landskapet och hur dessa skulle kunna bli uppmätta med psykofysisk teknik.” 

”Ralph Hopkinson var på många sätt en väldigt privat person som inte tog lätt på att vara offentlig, älskade 

musik och att leva på landet. “[Loe, J. 1994] 

 Hopkinsons böcker visar upp en djup förståelse för betydelsen av dagsljus och kompletteran-

de elbelysning som en del av en visuellt väl fungerande miljö. Böckerna är mycket pedago-

giska och är grundlitteratur för belysningsplanerare. De böcker Hopkinson skrev fokuserar på 

vardagens frågor för belysningsplaneraren. Belysningsplanering var inte väl känt när Hopkin-

son skrev sina texter.  

Ytterst få har bakgrund för att forska inom området 
Avsaknaden av yrkeskår och grundutbildning har gjort att antalet belysningsplanerare varit 

begränsat. Ytterst få har både utbildat sig akademiskt och undervisat i Belysningsplanering. 

På dessa har höga krav ställts på att utveckla högskolemässig undervisning och att skriva lä-

romedel. Hopkinson var doktorerad inom ämnet och hade lång erfarenhet av att undervisa. 

Precis som när det gäller Flynn är Hopkinsons texter lärorika att ta del av för en blivande be-

lysningsplanerare.  
 
Läsanvisning 
Hopkinson, R.G. (1950).  Discomfort glare and the lighting of buildings 

P Petherbridge, - Trans. Illum. Eng. Soc., London, 1950 

 

Hopkinson, R.G. (1972). Glare from daylighting in buildings. Applied Ergonomics, 1972 – 

Elsevier. 

Hokinson, R.G. (1966). Daylighting Butterworth-Heinemann Ltd. 01 July 1966 ISBN 13: 

9780434907632 ISBN 10: 0434907634 

Hokinson, R.G. (1969). Lighting and Seeing. 01 October 1969 
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Hokinson, R.G. (1970). Ergonomics of Lighting. TBS The Book Service Ltd. 15 January 

1970.ISBN 13: 9780356026800 ISBN 10: 0356026809 

Hokinson, R.G. (1972). Lighting of Buildings.  Faber and Faber. 04 December 1972. ISBN 

13: 9780571099337 ISBN 10: 0571099335 

Peter Boyce 
Peter Boyce är en skotsk fysiker som under lång tid arbetade med undervisning och forskning 

på Lighting Research Center i USA. Med tiden fick han en professur i Arkitektur. Boyce är en 

av världens mest kända forskare på belysningsområdet. Han representerar den allsidigt kunni-

ge forskaren som baserar sin verksamhet på kunskaper i belysningsplanering. Han har i sin 

verksamhet kommit att knytas till begreppet Human Factors in Lighting.  

 
Peter Boyce och Human Factors 
Den bok Peter Boyce skrivit heter just det, Human Faktors in Lighting. Där tar han upp i del 

1, fundamentala belysningstekniska grunder, visuell perception, dygnsrytm, ljus och arbete, 

ljus och visuellt obehag, belysning och varseblivningen av rum och objekt. I del två behandlas 

ljus för kontor, belysning för industrin, nödbelysning, belysning för bilkörning, belysning och 

brott, belysning för äldre ljus och hälsa. Han tar även upp lagar och regler och dess konse-

kvenser, och beskriver utvecklingen framåt. I den tredje utgåvan av samma bok utvecklas 

även genombrottet i kunskap om människa och ljus.  
 
Peter Boyce rör sig inom ämnet i sin helhet 
Peter Boyce visar i sitt författarskap på att han rör sig i stora delar av ämnets komplexitet. 

Som forskare prövar han centrala frågeställningar, aspekter och perspektiv på belysning. Han 

skriver om planering som bara den forskare kan göra som rör sig hemtamt i ämnet. Hans bak-

grund kan associeras till steg fyra i belysningsplaneringsprocessen. Men hans gärning teore-

tiskt och praktiskt berör med stort djup steg 1, 2 och 4 i ljusdesignprocessen (LDP).  
 
Läsanvisning 
Peter Boyce. Human Factors (2003) 
 
Fortsatta läsanvisningar 
Genom att leta utifrån specifika sökord i bibliotekets databaser kan du som söker mer infor-

mation få fram artiklar skrivna om specifika planeringsfrågeställningar. Genom att studera 

artiklarnas referenser kan man få en överblick på vad som är publicerat om just det du söker.  
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              Bild 18. Träd. Variation i färg. Monica Säter 
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Ämnesrelaterad litteratur 
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4.0. Ämnesrelaterad litteratur 
Det här kapitlet tar upp författare till teori om belysningsplanering. För den som studerar är 

tiden kort och man behöver snabb och precis vägledning i var man hitta den information man 

behöver. Här tar jag upp några centrala texter som kan vara till stor hjälp för att förstå ämnet. 

Du känner förmodligen igen namnen och beskrivningarna av personerna, men här går jag in 

på något eller några av deras verk och pekar på vilken hjälp du som student kan ha av dessa 

texter.  
 
4.1. Ett mänskligt, visuellt, gestaltande och rumsmedvetet förhållningssätt till belysning 
 
Luckiesch and Moss 
Luckiesch and Moss är mycket tidiga representanter för den forskning inom belysning som 

genomförs förutsättningslöst. Belysning är vid den här tiden en så ny företeelse att det fanns 

få studier att förhålla sig till. De sökte svar på hur seendet fungerar på samma sätt som expe-

rimentalfysiologen Cannon gjorde. Prövade och såg utan förutfattade meningar.  
 
Tidig forskning 
Fördelen med att arbeta förutsättningslöst är att man kan fånga det som faktiskt sker i en stu-

die utan att vara påverkad av det som andra fått fram. I dag är det vanligt att använda den här 

metoden för att pröva om slutledningar från tidigare studier håller även om man utökar forsk-

ningsfrågan med fler nu kända, kompletterande aspekter.  
 
Komplexitet snarare än detaljverifikation 
För ett multidisciplinärt ämne är det viktigt att se det vetenskapliga arbetet som en kartlägg-

ning av komplexiteten snarare än att se det som en aktivitet som ska verifiera enskilda sam-

band. I interaktionen människa, ljus, färg och rum (MLFR) samverkar sambanden simultant i 

ett ständigt föränderligt flöde av fotoner som människan anpassar sig till. Att då verifiera ett 

isolerat samband med hög signifikans blir då inte fruktbart eftersom det är en komplex inter-

aktion med ett närmst oändligt antal faktorer i en föränderlig rytm under dagen och året. 
 
Tidig forskning inom belysning 
Att studera Luckiesch och Moss ger en bild av den tidiga belysningsforskningen som inte 

väjer för ämnets komplexitet. De överraskar med att vara mycket ”moderna”. Deras texter 

skulle kunna vara skrivna idag och det mål de hade med sina studier var att kartlägga interak-

tionen människa och ljus, vilket är en frågeställning som fortfarande är lika aktuell. 
 
Läsanvisning 
Luckiesch, M., Moss, F.M. (1931). Seeing, a partnership of lighting and vision. 

 
Hur använda texten 
En välskriven text med ett oerhört vackert språk. Texten representerar ett spår i utvecklingen 

av teori om belysningsplanering som bygger på att utgå från rummet och människan. Den 

utbildning som Anders Liljefors och Håkan Fransson byggt och som denna text skrivs för hör 

hemma inom denna tradition. 

 
Flynn 
Flynn är en ytterligare en representant för ett mänskligt, visuellt och rumsmedvetet förhåll-

ningssätt till att utforma belysningsanläggningar. Att följa Flynns beskrivning av planering av 

belysning är mycket lärorikt. Liksom i fallet med Luckiesch och Moss är Flynn en person som 

inspirerar. Inte minst hans språk är fascinerande. Han skriver omsorgsfullt och initierat. 
 
 
 



78 

 

Läsanvisning 
Flynn J.E. (1970). Architectural interior systems; lighting, air conditioning, acoustics. 

 

Flynn J.E. (1962). Architectural lighting graphics. 
 
Lämplig användning av texterna 
De här två texterna beskriver belysning som ett tekniskt system som utformas integrerat med 

andra funktioner i byggnaden. Texten inspirerar och är ett bra exempel på hur man dels kan 

beskriva belysningens roll i byggnaden på ett vederhäftigt sätt och på ett tydligt sätt redovisa 

belysning som ett system. Hans illustrationer ger bra inspiration inför redovisning av projekt. 

Bör läsas tidigt i utbildningen. 
 
Hopkinson 
Hopkinson är ytterligare en representant för den lilla skara personer som tidigt arbetat utifrån 

ett mänskligt, visuellt och rumsmedvetet förhållningssätt till utformning av belysnings-

anläggningar. Att läsa om honom och det han skrivit är inspirerande. Man förstår vilket arbete 

som ligger bakom texterna och det är en pionjärinsats som han i likhet med Luckiesch, Moss 

och Flynn, gör teoretiskt. 
 
Lämplig användning av texten 
Hopkinsons texter är akademiska. De kan verka tunga men han arbetade med viktiga frågor 

som visuell komfort och hur belysning bör utformas för att vara en väl integrerad med arkitek-

turen. Insiktsfulla texter som inspirerar. Att läsa när man har lite tid på sej.  

 
Anders Liljefors. 
Anders Liljefors är den första svenska ämnesbyggaren i Belysningslära/ Belysningsvetenskap. 

Han är arkitekt och har arbetat mycket med belysningsrelaterad teori. Han har ett mänskligt, 

visuellt, teoretiskt och praktiskt förhållningssätt till planering. Hans arbete ”Seende och ljus-

strålning” redovisar grundläggande teori inom Belysningslära och därmed i Belysningsveten-

skap. Seende och ljusstrålning är en text som uppdaterar grundläggande teori på delar av be-

lysningsområdet mot etablerad vetenskap. Hans teoretiska utgångspunkt är att belysningsom-

rådet behöver utvecklas och bättre utgå ifrån hur människans seende fungerar. Detta gäller 

inte bara termer och begrepp utan även utformning av belysningsanläggningar. Han har ett 

mänskligt, visuellt förankrat och ett teoretiskt likväl som ett praktiskt förhållningssätt till pla-

nering. Hans arbete ”Seende och ljusstrålning” är grundläggande teori inom Belysningslära 

och därmed i Belysningsvetenskap.  

Seende och ljusstrålning 
Seende och ljusstrålning är en text som uppdaterar grundläggande teori på delar av belys-

ningsområdet mot etablerad vetenskap.  
 
Innehåll seende och ljusstrålning 
Texten omfattar  

  

 Seendet, hur det går till, om vikten att träna sitt seende. 

 

 Vad det är att se, att se rum, att se ljus i rum, ljuskvaliteter och rumsgestaltning.  

 

 Fysikaliskt avsnitt som berör ljusenergi, ljuskällor och att mäta ljusstrålning.  

 



79 

 

 Fysikaliska och visuella samband mellan seende och ljusstrålning.  

 

 Referenser och alfabetisk ordlista. 
 
Konsekvent åtskillnad mellan människans upplevelse och uppmätning av fotonflöden 
Texten utgår konsekvent från människans seende och gör åtskillnad mellan det mänskligt 

upplevda och fysikaliskt uppmätta. Den är tidig och skriven och skiljer sig från internationell 

litteratur som ofta vilar på vedertagen belysningsteknisk teori. En teori som präglas av använ-

dandet av fotometri. Liljefors verkar för att fotometrin utvecklas till att ge en förbättrad kopp-

ling till vad det är att vara människa i ett rum. Detta ger en högre måluppfyllelse för brukar-

stöd.  
 
Eftersatt teori 
Anders Liljefors skriver utifrån arkitektens multidisciplinära, mänskliga, sinnliga, rumsliga 

och gestaltande perspektiv. Många personer med ingenjörens och fysikerns utbildningsbak-

grund har arbetat med belysning teoretiskt och utan nära koppling till rummet, gestaltning och 

människan psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV). När man arbetar med belysning ut-

ifrån en teoretisk, matematisk, praktisk och generellt utgångspunkt saknas vanligen förståel-

sen för hur dagsljus och kompletterande elbelysning måste formas för att möta människans 

sinnen på ett visuellt komfortabelt sätt och kunna anpassas till behovet för stunden.  
 
Omsorg om brukaren en utgångspunkt för planering 
Skillnaden mellan att ha ett förenklat och praktiskt förhållningssätt till belysning och en ingå-

ende omsorg om brukaren är stor. Omsorg om utformningen av belysning i rummet innebär 

att belysning inte utformas statiskt och inte är något man tillför på samma sätt för alla hela 

tiden. Istället behöver belysningsanläggningen placeras i sitt rumsliga och mänskliga perspek-

tiv och utifrån människans behov av att leva nära dagsljusets rytm.  
 
Efterlikna dagsljuset 
Detta innebär att den kompletterande belysningen i inomhusmiljön imiterar dagsljuset så långt 

det är möjligt och utformas för att fungera väl för den enskilda individens sinnen för stunden.     
 
Revidering 
Anders Liljefors texter ger grunden för en förbättring av delar av belysningsteknikens teore-

tiska bas. Hans förslag kommer att positivt påverka arbetet med att forma belysningsanlägg-

ningar. Hans texter bidrar samtidigt till en utveckling av ämnet Belysningsvetenskap och vad 

gäller utformning av belysning som utgår från vad det är att vara seende och att vara männi-

ska i ett rum. 

Försök till revidering 
Efter 8 års arbete i en teknisk kommitté inom CIE med uppgift att se över begreppen i ”Ligh-

ting Vocabulary” ändras inte den internationella vokabulären som saknar vetenskapligt stöd 

för beskrivningen av strålning. Det är ISO (Internationella standardiserings organisationen) 

som har gett CIE status av vetenskaplig organisation inom belysning och utnämnt CIE till 

global expertorganisation. IEC (International Electrotechnical Commission) har tillsammans 

med CIE gett ut den internationella text som kallas  ”Lighting Vocabulary”. Att skapa ett al-

ternativt akademiskt vokabulär som är multidisciplinärt och uppdaterat vetenskapligt skulle på 

ett positivt sätt kunna bidra till ett mer precist språk på belysningsområdet. I texten seende 

och ljusstrålning tar Anders Liljefors upp de teoretiska grunder en belysningsplanerare behö-

ver ha som bas för att ha en mänsklig, rumslig och visuell utgångspunkt för belysning.                                                                                                                                        
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Läsanvisning 
 

 Liljefors, A. (2009) Seende och ljusstrålning. School of Architecture. KTH. 

 
Lämplig användning av texten 
Anders Liljefors text är mycket tydlig och enkelt skriven. Men hans infallsvinkel är komplex 

och många gånger överraskande vilket gör att det kan ta ett tag innan man tar in den fullt ut. 

De berör vad det är att vara en seende människa. Att se är för de flesta så självklart att vi 

knappt tänker på att vi gör det. En första åtgärd för att bli belysningsplanerare är att träna sig i 

vad det är att se. Anders texter vägleder till ökad förståelse för vad det är analysera ljus i rum. 

Han visar på hur man måste vara oerhört tydlig i att hålla isär ett tekniskt förhållningssätt till 

ämnet från den mänskliga visuella upplevelsen i ett rum. Läs dem därför i början av utbild-

ningen för att få in en sinnesbaserad utgångspunkt för belysning. 
 
4.2. Belysning sett ur ett mänskligt och rumsligt perspektiv med fokus på balansering av 
kontraster. 
 
Bo Persson, avhandling i Belysningslära 
Bo Perssons avhandling i ämnet Belysningslära genomfördes på Arkitektur på KTH i Stock-

holm under Anders Liljefors och Allan Ottossons handledning. Avhandlingen lades fram 

1990. Avhandlingen är fokuserad på utveckling av mätmetoder med ambitionen att överbryg-

ga gapet mellan fotometrisk mätning och visuella metoder för beskrivning och utvärdering av 

ljus i rum, utvecklade inom Belysningslära till hjälp för utformningen av den arkitektoniska 

belysningen.  
 
Screenmastern 
Avhandlingen berör inte egentligen teknikutveckling utan diskuterar frågor kring mätning och 

utveckling av luminansmätaren ”screen mastern”. Utvecklingen har sin bakgrund i att han 

diskuterade med Anders Liljefors 1978 under en kaffepaus om svårigheterna med upprepade 

mätningar av bländning för äldre. Samtalet blev utgångspunkt för Bosses avhandlingsarbete. 

”Den som lyssnar på Anders Liljefors blir duktig på belysning” sa Bo Persson sa till de stu-

denter som hade honom som lärare.    
 
Ett instrument baserat på hur det mänskliga seendet fungerar 
Bo Persson för i texten en diskussion kring utvecklingen av ett system för att studera seende 

och ljus och om att det vore möjligt att bygga ett instrument baserat på hur det mänskliga se-

endet fungerar.  
 
Mätning 
Utrustning för mätning av fotoner och luminans är ett nödvändigt verktyg i arbetet med be-

lysningsplanering. Bo Persson avslutar avhandlingen med följande ord riktade till studenter i 

Belysningsvetenskap. 

 
”för att fullt ut förstå inriktningen på detta arbete manar författaren läsaren till att praktisera ljusdesign, desig-

na eller designa om ljus på jobbet, hemma och ta med sej de tankar som är presenterade här och i rekommenda-

tioner i grundläggande belysningslitteratur. Det är författarens åsikt att detta är det basala sättet att lära sej och 

förstå det arkitektoniska ljuset” [Persson 1990].   

 
Visuell komfort 
Bo Persson arbete berör människans seende som utgångspunkt för belysningsplanering och 

hur mätinstrument kan utvecklas för att mäta människans upplevelse av ljus i rum. Persson 

arbetade igenom frågor kring visuell komfort och skapade relationstal mellan olika ljusa ytor i 

synfältet.  
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Teori om belysningsplanering 
Bo Perssons avhandling innehåller utöver en teknisk beskrivning av det ljusmätningsinstru-

ment ”Screen mastern” som han utvecklade tillsammans med Hagner även grundläggande 

teori om belysningsplanering.  

 
Relationer mellan ljus och mörker 
Bo Persson arbetade med att beskriva relationer mellan ljus och mörker som fungerade väl för 

seendet och som gav ett visuellt komfortabelt rum.  

 
Balansera ljusheter i synfältet 
Användandet av dagsljus och kompletterande belysning ska inte hamna i konflikt med visuell 

komfort. Här är balansering av ljus och mörker belysningsplanerarens basala arbetsuppgift.  
 
Bo Perssons utveckling av teori hade stor bredd  
Bo Perssons efterlämnade texter som visar att han var på väg att bygga upp teori kring ljus för 

fysiologiskt stöd. Bo Persson gick bort 2002 bara omkring 50 år gammal. Hans tankar bygger 

i grunden på teori utvecklad av Anders Liljefors och han var en självskriven efterträdare till 

Anders Liljefors, teoretiskt inom ämnet.  

 
Belysningslära tillämpad i människans olika livsmiljöer 
Bo Persson arbetade med forskning i olika arbetsmiljöer som äldrevård, skogsavverkning, det 

visuellt komfortabla kontoret (TCO), symaskiner, övervakning av trafik, rökdykning, bild-

skärmar på datorer. Han verkade gränsöverskridande och multidisciplinärt och såg tidigt ut-

vecklingspotentialen i ämnet Belysningslära. Han såg ämnets kopplingar inte bara till rum 

inne och ute, utan även till den omsorgsfullt utformade individuella arbetsplatsbelysningen i 

olika typer av arbetsmiljöer.                                                                                                      
 
Läsanvisning 
Persson, B. (1990). Development of a photometric instrument aimed at architectural lighting 

research. 
 
Lämplig användning av texten 
Texten tar upp grunderna för visuell komfort och är lätt att ta till sej. Bo Persson problemati-

serar teoretiskt kring det arkitektoniska ljuset med inriktning på praktisk planering. De tankar 

som han redovisar här är liksom Anders Liljefors texter, grundläggande för den som utbildar 

sig till belysningsplanerare. Läses i början av utbildningen. 
 
4.3. Belysning sett utifrån en belysningsteknisk utgångspunkt med fokus på dagsljus, 
ljuskällor, seendet samt på dimensionering av fotonflöden för utformning av belysnings-
anläggningar. 
 
Peter Boyce 
Peter Boyce är i grunden fysiker. Han har en bred och djup kompetens inom planering. Hans 

bok med titeln Human factors, tar upp de flesta typer av planering och teori kring många olika 

frågeställningar. Han uppdaterar texten och kompletterar med mer material om kunskapen om 

människa och ljus. Human factors skrivs med ett generellt perspektiv till brukaren och är på  

applikations nivå. Med stor teknisk kompetens beskriver han praktisk applikation lämplig för 

olika miljöer. 
 
Läsanvisning 
Peter Boyce. Human factors in lighting 
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Lämplig användning av texten 
Hela texten bör läsas. Den är som Lars Starbys ”En bok om belysning” ett uppslagsverk för 

den blivande belysningsplaneraren. Särkilt de delar som beskriver hur man formar belys-

ningsanläggningar för olika typmiljöer är särskilt värdefulla för dig som studerar till belys-

ningsplanerare. Boken finns i flera utgåvor. Försök få tag på den senaste.  

 
Reflektera över texten 
Reflektera över att han har ett generellt förhållningssätt till brukarna och att han ser miljöer 

som typmiljöer. Han framhåller endast synskadade och äldre som en särskild grupp och även 

de nämns på ett generellt sätt. Hans förhållningssätt till brukaren visar inte ens för dessa bru-

kare, individuell omsorg. Försök formulera ditt eget förhållningssätt till generell planering. 

Texten läses tidigt i utbildningen.  

 
Lars Starby.  
Lars Starby är den svensk som beskrivit utvecklingen på belysningsområdet. Han tar upp be-

lysning utifrån en historisk utgångspunkt och beskriver belysningsprinciper för viktiga delom-

råden inom belysning. Han redogör för belysningstekniska enheter och begrepp. Hans texter 

har stor bredd och berör utöver direkt belysningshistorik, öga och seende ljuskällehistoria, 

belysningsteknik, planeringsprinciper samt hälsoaspekter på belysning. 

 

Lars Starbys, ”En bok om belysning” är den svenska text som kan jämföras med ”Human 

factors” av Peter Boyce. Starbys text är en grundbok inom belysningsplanering som förmed-

lar belysningsteknisk ämneskunskap med utblickar mot människa och ljus och ljuskällekuns-

kap samt belysningsplanering mot fördefinierade krav för både inne och utemiljö. Lars Star-

bys bok är grundläggande och bör läsas i sin helhet av alla som kommer att vara verksamma 

på belysningsområdet.  

 
Läsanvisning 
Starby L. (2006) En bok om belysning   
 
Lämplig användning av texten 
Hela texten bör läsas. Detta är ett uppslagsverk för den blivande belysningsplaneraren. Sär-

skilt de delar som beskriver hur man formar belysningsanläggningar för olika typmiljöer är 

värdefulla för dig som blivande belysningsplanerare. 

 
Låt boken följa dig 
Låt boken följa dig under utbildningen när du arbetar med olika projekt. Lasse visar dig hur 

man grovt planerar en anläggning av olika typer som du kan ha i bakhuvudet som vägledning. 

Du kan se en grov dimensionering som en början. Du kan sen i din planering mera exakt defi-

niera vad du behöver göra för att få ett vackert rum och för att få det att fungerar väl för bru-

karen. 

 
4.4. Belysning sett utifrån en fysiologisk optikers perspektiv med fokus på färg och det 
mänskliga seendet  
 
Lucia Ronchi 
Lucia Ronchi är fysiologisk optiker och har seendet som utgångspunkt för sitt teoretiska arbe- 

te. Under 50 år har hon studerat människa och ljus och bidragit till teoretisk utveckling på 

området. 

 
Ett brett perspektiv 
Ronchis bredd och djup i ämnet hänger samman med att hon har både fysikerns perspektiv på 



83 

 

människa och ljus liksom optikerns och färgforskarens. Ronchi studerar frågorna utifrån en 

mänsklig och rumslig utgångspunkt.  

 
Bredd kontra en smalare utgångspunkt för forskning 
Hennes bredd i ämnet gör att hon tydligt ser bristerna i att behandla forskningsfrågor utifrån 

en smal kunskapsbakgrund. Det som ser teoretiskt riktigt ut utifrån ett smalt förhållningssätt 

kan när man ser det från ett mer brett perspektiv se helt annorlunda ut. Det här gör Lucia Ron-

chi till en representant för forskare som verkar utifrån en atomistisk utgångspunkt från början 

och sen går vidare mot ett alltmer holistiskt förhållningssätt till ämnesområdet. 

 
En ökning av den teoretiska förståelsen 
Hon har oförtrutet arbetat vidare genom åren med målet att bidra till ökad teoretisk förståelse 

för frågeställningar kring människa och ljus. Den som arbetar med att bredda kunskapsbasen 

för ett ämne riskerar att påvisa att tidigare studier haft felaktiga slutledningar. Det krävs därför 

mod och uthållighet för att stå för sina resultat. När jag disputerade lovade jag att vara trogen 

vetenskapen och tjäna mänskligheten. Lucia är en person som levt efter denna devis i hela sitt 

liv.      

 
Frågor ses utifrån ett oväntat håll 
Lucia Ronchi har producerat ett stort antal vetenskapliga texter publicerade i olika tidskrifter, 

via konferenser och i böcker utgivna via Giorgio Ronchi stiftelsen. Lucia Ronchi ligger långt 

framme i att utveckla ett komplext förhållande till människa och ljus. Texterna är krävande att 

ta in eftersom hon i likhet med Liljefors ofta ser frågeställningar utifrån ett oväntat håll.  
 
Översikter producerade av Ronchi 
Lucia Ronchi har gjort flertalet mycket användbara översikter över vad som gjorts teoretiskt 

vad gäller människa och ljus. I texten ”Annotaded bibliography on early research on temporal 

visual variability” redogör Ronchi och Barca för artiklar skrivna om seendet. Studierna under-

söker visuella fenomen som belysningsplaneraren kommer i kontakt med. Studierna visar 

bland annat på, hur dygnsrytmen som har en påverkan på i princip alla vävnader i kroppen, 

även påverkar seendet. Studierna visar även på att seendets funktion har periodicitet. Seendet 

har skillnader i känslighet under dagen och under året. 

 
Innehåll annotaded bibliography on early research 
 

 Intra-day variability of ERG response (sid. 12). 

 

 Circadian electroretinographic rhythms (sid.12).  

 

 Seasonal changes in sensitivity (sid. 23).  

 

  Biorhythms and visual process (sid. 24). 

 

 On the variability of the visual performance (sid. 24). 

 

 On the sources of variability of ERG (sid.12). 

 

 Time changes in responsiveness of the dark adapted retina (sid. 24). 

 

 On the stability of the visual system (sid. 25). 
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 Periodities of visual performance and their change under prolonged exposure to the 

empty field (sid. 25). 

 

 Present status of investigation on visual rhythms (sid. 25). 

 

 On the peaks of visual responsiveness in the middle of the morning and in the middle 

of the afternoon (sid. 25).  

  

 On the intensity range where vision is uncertain (sid. 26). 

 

 Periodicities of visual responsiveness (sid. 26). 

 

 Reading and visual fatigue (sid. 27). 

 

 Vigilance in the detection of low-intensity visual stimuli. 

 

 Theories of vigilance (sid. 30). 

 

 Fatigue: its physiological and psychological significance (sid. 33). 

 

 Vigilance, arousal and habituation (sid. 33). 

 

 Time changes in responsiveness of the dark adapted retina (sid.34). 

 

 On the intensity range where vision is uncertain (sid. 34). 

 

 Some remarks on periodicities in visual responsiveness (sid. 35). 

 

 Vision a study on its basic (sid.36). 

 

 The theory of probability (sid. 36). 

 

 Relation of brain and tremor rhythms to visual reaction time (sid. 39). 

 

 Temporal aspects of vision (sid. 40). 

 

Avslutningsvis finns i texten en ordlista som är användbar för den som vill läsa och ta till sej 

innehållet i texten. I texten ”On the interacting visual and non visual effects” tar Lucia Ron-

chi upp frågeställningar som på olika sätt berör synsinnets funktion. Hon gör det genom att 

diskutera skillnader mellan synsinnets funktion och visuell perception. 

 
Diskussion på komplex botten 
Lucia Ronchi viker inte i diskussionen för den komplexitet som kan ses i de studier hon tar 

upp. Hon bygger i bibliografin en kunskapsöversikt som är bred och djup och visar upp ämnet 

utifrån olika aspekter.  

 

Progress and state of the art before 1970. I kapitel ett diskuterar Ronchi biologiska rytmer 

som medfödda eller inlärda och om den biologiska klockan/ orna.  
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Hisorisk överblick på ämnet  
Ronchi gör en översikt om studier gjorda kopplade till Belysningsteknik med början från 

Luckiesch and Moss till ryska studier på 1960 och 70-talet.  

 
The evolution in the subsequent decades 
I kapitel två tas utvecklingen upp som skett under 1970, 80 och 90- talet fram till 2000-talet. 

Utvecklingen berör kunskaper om komplexiteten i den mänskliga cirkadiska rytmen. I över-

sikten över den utveckling som skett från 1990 fram till 2000-talet skisserar Ronchi hur ljus 

som utöver stöd för seendet, nu får en andra roll som påverkar hälsa och välmående. 
 
The impact of the novel receptor on lighting engineering. 
I kapitel tre beskriver Ronchi nya kunskaper om människa och ljus och dess påverkan på ut-

formning av belysningsanläggningar. Hon redogör för David Slineys artikel som berör att ett 

naturligt ljus går i spektrala cykler under dygnet när solen förflyttas på himlen och hur alla 

fotoreceptorerna, tappar, stavar och ipRGC följer förändringen. Slineys artikel beskriver den 

genomgripande förändring i synen på den arkitektoniska belysningen som kan följas i veten-

skapliga artiklar efter år 2000. 
 
Basic laws of visual functionality, circadian rhythms or random spread of data.  
Ronchi redogör för hur forskningen på tidigt 2000-tal visade stort intresse för hur variationer i 

perceptionen förhöll sig till varierade kroppsrytmer som andningsfrekvens och förändringar i 

blodtrycket. Ronchi avslutar med rubriken striking the balance. Här beskriver hon hur upp-

täckten av ipRGC och melanopsin har lett till en rik produktion av texter med olika teman. 

Hon avslutar med att nyansera bilden av att det är kortvågig strålning som trycker ner halten 

av melatonin i blodet. Både kortvågig och långvågig strålning påverkar melatoninnivån i blo-

det och pekar på att under 2000-talets andra årtionde kommer intressanta men allt annat än 

enkla frågeställningar att bearbetas. Avslutningsvis har Ronchi sammanställt en ordlista över 

ord som kan behöva sin förklaring när man läser texten och anger omfattande referenser för 

vidare läsning.  
 
Läsanvisning 
Ranchi, L., Barca, L. (2012). Annotated bibliography on early research on temporal visual 

variability. Fondazione  <<Giorgio Ronchi>>. 

 

Ronchi, L. (2012). On the interacting visual and non visual effects. Fondazione <<Giorgio 

Ronchi>>- CXIII: 
 
Lämplig användning av texten 
Detta är texter för fördjupning i området människa och ljus. Passar bäst för dig som befinner 

dig i slutet av utbildningen.   
 
4.5. Belysning utifrån en miljöpsykologisk utgångspunkt och med fokus på människa 
och ljus, fysiologiskt och psykologiskt samt på ljus, färg och rum. 
Miljöpsykologi är ett område som studerar hur människan påverkar sin miljö och hur miljön i 

sin tur påverkar människan.  

 
Küller, R. (1981). Non- Visual effect of light and colour 
Rickar Kuller ombads 1977 av TC 3.5 inom CIE att sammanfatta aktuell forskning om psyko-

logisk och fysiologisk aktivering av ljus och färg. Kuller fullföljde projektet som en bibliogra-

fi med kommentarer (annotaded bibliography). Bibliografin vänder sig till arkitekter och ljus- 

designers som har ambitionen att utforma människans livsmiljö.  
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Innehåll 
Områden som texten tar upp: 1) Fysiologiska effekter av solstrålning på människans hud. 2). 

Fysiologiska effekter av dagsljus och artificiellt ljus som kommer in i ögat. 3). Psykologiska 

effekter av ljus och färg. I en löpande text sammanfattar Küller innehållet i ett antal artiklar. 

Som ett komplement till den löpande texten sammanfattas kort artiklarna i den ordning de 

tagits upp i bibliografin. Texten kompletteras med ytterligare referenser efter varje sektion. 

 
Bibliografi, en användbar översikt 
Bakom en bibliografi ligger ett metodiskt och tidskrävande arbete. Översikter av detta slag 

hjälper den som studerar området till att få en god överblick över den teoretiska utvecklingen i 

ett ämne.  

 

Küller, M. (1982). Icke-visuella effekter av optisk strålning. Miljöpsykologiska monografier 

Nr. 2 1982. Sektionen för Arkitektur. Tekniska Högskolan i Lund: Rickard Küller skriver i 

förordet till denna text: 

 
”Hittills har man i samband med miljödesign och belysningsplanering utgått ifrån att effekterna av ljusstrålning 

huvudsakligen berör den visuella prestationen. Det har med andra ord gällt att få tillräckligt mycket ljus för 

synuppgiften ifråga samtidigt som man har försökt undvika störande bländning. Dessutom ha man länge känt till 

att såväl belysning som färgsättning bidrar till den arkitektoniska gestaltningen. Samtidigt har emellertid forsk-

ningen visat att ljusstrålningen har ytterligare en lång rad effekter på människan som kanske är lika viktiga som 

de först nämnda. Det har t.ex. klart kunnat påvisas att det sker en aktivering av olika organ i hjärnan, framför-

allt gäller detta epifysen, hypofysen och hjärnstammens retikulära formation. Ljuset påverkar vakenhetsgraden, 

dygnsrytm, ämnesomsättning, pulsfrekvens, blodtryck, och hormonspegel samt tycks ev. kunna förhöja mot-

ståndskraften mot vissa slags infektioner. Man har också funnit att ljuset har en inverkan av psykologiskt slag på 

människans emotioner. I avsikt att diskutera dessa inom miljöplaneringen förbisedda effekter hölls den 6 maj 

1981 ett symposium vid Miljöpsykologiska enheten, Tekniska Högskolan i Lund” [Küller 1982]. 
 
Föregriper utvecklingen kring ipRGC 
Detta är en intressant text. Förordet föregriper den utveckling som kommer att ske efter år 

2000 med upptäckten av melanopsin och ipRGC.  Texten visar samtidigt på Rickard Küllers 

djupa engagemang i belysningsfrågor relaterade inte bara till rummet och rumsutformning 

utan även till ljusets direkta psykologiska och fysiologiska påverkan på människan.  
 
Hollwich föregångare 
Kanske var det Fritz Hollwich slutledningar om att ljus som kommer in i ögat leder till hor-

monell utsöndring som bidrog till att Rickard Küller tidigt kom att arbeta med frågeställningar 

kring ljus och människans hjärna. Vid den här tiden var samtiden skeptisk till möjligheten att 

det kan finnas en tredje typ av ljusreceptor i människans öga. Det skulle dröja ytterligare ca 

18 år innan Berson et al. [2001] lyckades fånga på bild hur denna tredje receptortyp har kon-

takt med människans hjärna.  
 
Berson 
I och med Bersons bilder fick många forskare runt om i världen svar på sina frågor om exter-

na triggers för hormonell frisättning och många forskningsresultat fick äntligen sin förklaring.  

Bersons bilder är en fortsättning på den utvecklingen inom området som Küller tar upp i för-

ordet till denna text. 
 
Människa och ljus, PFV 
Seminariet tar upp ljus och människa utifrån en psykologisk, fysiologisk och visuell aspekt. 

Fritz Hollwich bidrar till seminariet med ett föredrag kallat effekter av naturligt och artificiellt 

ljus på hormonella och metaboliska funktioner hos människa och djur. Hollwich är vid den 
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här tiden en av få som kopplat ihop ljus som kommer in i ögat med hormonell frisättning i 

blodet hos människa och djur. 
 
Jämförelse dagsljus och kompletterande belysning 
Hollwich jämförde dagljusets roll i människors och djurs liv med kompletterande belysning 

utformat med ett begränsat spektralt våglängdsområde. Han såg att människor och djur blev 

påverkade av att vara utestängda från dagsljus (blinda) och skrev om frågorna mellan 1940-

1980. Dagsljus är essentiellt för människor och lika viktigt som vatten och luft fastslår han.   

 
” we may furthermore conclude that the more the spectrum of the artificial light source differs from that of natu-

ral light the more the biological endocrine system in man will be disturbed, during short periods of time the 

disturbances of the endocrine system, induced by unbalanced artificial light, involves his comfort, his efficiency 

as well as fatigue” [Hollwih & Dieckhues 1980].   
 
Ljus och hormonell utsöndring 
I föredraget tar Hollwich upp studier på djur som visar på hormonell utsöndring som ett resul-

tat av ljus som kommer in i ögat. På samma sätt redogör han för blindas hormonella halter i 

blodet som avviker i jämförelse med normalseende. Han påvisar skillnader i hormonell ut-

söndring när normalseende vistas i dagsljus och artificiellt ljus. Hollwich var professor i of-

talmologi. 

 
Såg verkan av ljus via” the energetic portion” och hormonell utsöndring 
Hollwich studerade respons på fotonflöden som passerade ögat (melanopsin och ipRGC) och 

han kallade systemet för the energetic system. Det skulle dröja ytterligare 60 år innan det var 

allmän kunskap att i retina är en procent av cellerna ganglieceller och av dem några procent 

ljuskänsliga (intrinsic photosensitive). Det dröjde fram till 2000 innan existensen av dessa 

celler och deras koppling till hjärnan var verifierade.  

 
Fysiologisk respons på fotonflöden 
Hollwich texter bygger på fysiologisk respons på fotonflöden. Den mänskliga responsen är en 

del av en anpassning till dagsljusets växlande spektralprofil och ljusnivåer under dagen. Åter-

givningen av Prof. Fritz Hollwich föredrag avslutas med en förteckning över referenser som 

visar på en stor del av Hollwich artiklar. Hollwich referenslista är intressant här nämns många 

av de som tidigt arbetar med fotonflöden som leder till utsöndring av hormon i blodbanan. 

Det skulle dröja till omkring år 2000 innan den fysiologiska förklaring till detta accepterades.  

 

David F. Wyon PhD Statens Institut för Byggnadsforskning: Titel på föredraget: upplevelse av 

vistelse i fönsterlösa lokaler.  

 

David Wyon redogjorde på seminariet för en svensk studie med 500 försökspersoner. Delta-

garna intervjuades om sin inställning till dagsljus och fönster. En del av försökspersonerna var 

blinda. Studien visade bland annat att kontorsanställda i Norrland var mer positiva till fönster 

än kontorsanställda i Sydsverige. Blinda visade sig känna störst behov av fönster trots att de 

inte har någon fördel av utsikten. Studien betonar att många människor kan anpassa sig för-

vånansvärt bra till totalt fönsterlösa lokaler.    

 

Knut Beine Lykke: Föredragets titel: bidrar dagsljus vid utomhusvistelse till att motverka övre 

luftvägsinfektioner?  Studien visar att längre tids utevistelse för barn på daghem ger lägre 

frånvaro för övre luftvägsinfektioner. Den ljusrelaterade orsaken anges vara UV-ljus och fö-

redragshållaren anger kända effekter på barn som har med D-vitamin och ett förstärkt immun-

försvar att göra.   
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Thormar Hansen: Föredragets titel: Sömnforskning under den mörka årstiden norr om polcir-

keln. I studien mätte man hormonnivåerna under årets fyra årstider.  

 

Läsanvisning: Küller, M. (1982). Icke-visuella effekter av optisk strålning. Miljöpsykologiska 

monografier Nr. 2 1982. Sektionen för Arkitektur. Tekniska Högskolan i Lund. 

 
Lämplig användning av texten 
Läs för fördjupning. Lämpligt för den senare delen av utbildningen. 

 
4.6. Forskning i anslutning till belysning utifrån en neurofysiologisk utgångspunkt och 
med fokus på kanalerna in till centrala nervsystemet och skillnader mellan brukare, 
neurofysiologi 
Att vi är olika både i förmåga till visuell perception och hur vi upplever att vistas i rum är 

ingen nyhet. Kunskapen om vilken betydelse belysning har för den enskilda individen visar på 

vikten av en omsorgsfull belysningsplanering och att allmänljus och platsbelysning planeras 

nära brukarens behov. 

 
David Ingvar 
David H. Ingvar 1924-2000 var läkare och professor i klinisk neurofysiologi vid Lunds Uni-

versitet och professor i organisationspsykologi 1990-1995 vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Ingvar kopplar upplevelsen av belysning till de skillnader man kan se i känsligheten in till 

centrala nervsystemet. Dessa ger som resultat stora skillnader i vad individen upplever som 

behagligt eller obehagligt när man betraktar belysta ytor i synfältet. 
 
Lämplig användning av texten 
Texten är hämtad ur ”Icke-visuella effekter av optisk strålning” och är intressant då den för-

klarar varför vi upplever bländning så olika. Den är kort och kan läsas snabbt. 

 
4.7. Forskning i anslutning till belysning utifrån en fotobiologisk utgångspunkt och me-
dicinsk forskning kring systemet som överför fotoner till människans hjärna. 
Inom fotobiologi finns information om hälsosamma och skadliga effekter av dagsljus. Fotobi-

ologi är ett omfattande område. Inom fotobiologi pågår en omfattande forskning om människa 

och fotonflöden, djur och fotonflöden samt växter och fotonflöden. Inom ämnet samverkar 

forskare med olika inriktningar.  
 
Fotobiologi 
Den fotobiologiska forskningen är omfattande och utvecklar större förståelse för människa 

och ljus. Genom att kontrollera uppgifter om människa och fotonflöden mot fotobiologisk 

forskning får man tillgång till uppdaterad teori. 

 
Amerikanska eller fotobiologiska sällskapet 
Information om de forskare som arbetar utifrån en fotobiologisk utgångspunkt finns redovisad 

inom Amerikanska eller Europeiska fotobiologiska sällskapet. Många forskare arbetar med 

kartläggningen av människans, djurs och växters interaktion med dagsljus och artificiellt 

emitterade fotonflöden. Utifrån delar av området hämtas kunskaper som är värdefulla för att 

skydda seendet, öka nybildning av celler, läka svårläkta sår utan att lämna ärr, korrigera 

sömnstörningar, döda bakterier och tillväxt av alger i vatten för att bara nämna några av de 

områden som fotobiologiska forskare studerar.  

 
Fotobiologi ger underlag för en hälsosam användning av kompletterande belysning 
Fotobiologi kan ge ett vetenskapligt underlag för vad en hälsosam användning av fotonflöden 

 från dagsljus och från kompletterande belysning är. När man är osäker på vad som är skadligt 
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eller hälsosamt bör man söka information bland fotobiologiska studier. George Brainard är en 

av många forskare verksamma i USA. Han arbetar bland annat med att kartlägga aktions-

spektrum för specifika våglängder.  

 
Anna Justice -Wirtz 
Anna Justice Wirtz arbetar i Europa med dygnsrytm och hälsa. Hon visar på betydelsen av en 

väl fungerande dygnsrytm för psykiskt sjuka och visar på att den som inte har en stabil dygns-

rytm får en känsla av overklighet. Något man kan se hos gamla som är förvirrade eller höra 

psykiskt sjuka beskriva. Genom att återupprätta en bättre fungerande dygnsrytm återfår man 

upplevelsen av att man vet om det är morgon eller kväll igen. En väl fungerande dygnsrytm är 

viktigt för alla och kan ge förbättringar för personer på resa, för äldre och psykiskt sjuka.  
 
Läsanvisning 
Brainard, G.C., Hanifin, J.J.P. (2005). Photons, Clocks and Consciousness.                                                                               

 

Wirtz-Justice, A., Fournier, C. (2010).Light, Health and Wellbeing: Implications from chron-

obiology for architectural design. 
 
Lämplig användning av texterna 
Detta är inte svårlästa texter. Båda är pedagogiska och grundläggande. Kan läsas tidigt i ut-

bildningen och ger en bra grund för förståelse för människa och fotonflöden. 

 
Steven M. Pauley 
Steven Pauley är en forskare som har arbetat med risker med användandet av artificiellt emit-

terade fotonflöden. Hans artikel “Lighting for the human circadian clock: recent findings indi-

cates that lighting has become a public health issue” är en bred översikt av vilka risker man 

kan ana med användning  av kompletterande belysning. Hans artikel manar till försiktighet 

med användningen av kompletterande belysning nattetid. Artikel är angelägen och visar på 

olika aspekter som bör bevakas framåt om man vill känna sig säker på att man planerar an-

läggningar som fungerar väl för brukaren.      

 
Läsanvisning 
Pauley S. (2004). Lighting for the human circadian clock: recent findings indicate that light-

ing has become a public health issue.  

 
Lämplig användning av texten 
Här finns ett brett perspektiv på belysning. Här finns angivet möjliga framtida frågeställningar 

och Pauley visar på vad belysningsplaneraren har för arbetsuppgifter och ansvar. Enkel att ta 

till sej och bör läsas i början av utbildningen.    

 
Fritz Hollwich  
Fritz Hollwich som nämnts tidigare, var en tysk oftalmolog som tidigt förstod att det fanns 

samband mellan dagsljus som kommer in i ögat och hormonell utsöndring i blodbanan.  
 
Hollwich studier 
Han gjorde experiment med djur och verifierade att fåglar som växte upp i artificiellt emitte-

rade fotonflöden i monokromatisk strålning under 7 timmar per dag blev fysiskt avvikande 

från fåglar från samma kull som växte upp i dagsljus. Han stängde ögonen på en flundra och 

såg att den färgförändring som flundran annars genomgår beroende på färg på botten, uteblev. 

Hollwich pekade ut var i hjärnan det hormon bildades som gav upphov till färgförändring hos 

flundran.  
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Kataraktpatienter 
Han studerade sina kataraktpatienter (medierna i ögonen i olika grad av ogenomskinlighet) 

som sattes i kontakt med dagsljus genom operation. Han såg att de tillfrisknade på ett likartat 

sätt.  

 
Mönster av hälsa och ohälsa 
Det var en lycklig slump att Hollwich såg ett stabilt mönster av tillfrisknande hos sina patien-

ter. De blodprov han tog, visade att patienterna fick normala kortisolnivåer i blodet när de fick 

kontakt med dagsljus igen.  

 
Stabilt mönster  
Hollwich förhållningssätt bygger på att samla kvalitativa data och se en likhet i vad som hän-

der med försökspersonerna. Det ger inte ett vetenskapligt svar på exakt vad det är som hänt 

med patienterna men genererar ett stabilt mönster som upprepas. Patienterna levde som tidiga-

re och den enda märkbara skillnaden före och efter kataraktoperationen var att patienterna 

hade kontakt med dagljus.  

 
Detalj versus mönster  
Här står två olika förhållningssätt till forskning mot varandra. Det ena kräver en exakt verifi- 

kation av de processer som leder fram till ett visst resultat. Det andra förhållningssättet härle- 

der ett svar ur ett mönster som uppträder regelbundet. I det här fallet ett mönster av ett likartat 

tillfrisknande.  

 
Mönster av hälsa/ ohälsa kopplade till arbetsliv   
Hollwich slutledningar om att dagsljus är lika viktigt som vatten och luft för människan och 

ger en balanserad hormonell utsöndring kan verifieras av dess motsats. De som arbetar natt    

konstateras genomgående i studier ha en högre frekvens av vissa sjukdomar än de som arbetar 

dagtid.  

 
Verifikation av komplex interaktion människa och ljus 
Människokroppen är komplex. Kanske kommer man aldrig kunna få fram en detaljerad veri-

fikation av samband mellan människa och ljus eftersom det som händer är mångfacetterat och 

sker i en ständigt föränderlig visuell miljö. Det finns även en dygnsrytmsrelaterad föränderlig 

mänsklig respons på triggern elektromagnetisk strålning (EMS).  

 
Ett alternativ till detaljerad vetenskaplig verifikation 
Det kan vara ett alternativ till detaljverifikation att göra som Hollwich gjorde, leta efter möns-

ter som upprepas gång på gång. I det här fallet ett mönster av tillfrisknande. Skälet till resulta-

tet kan ha många orsaker. Att få tillgång till dagsljus är då givetvis den faktor som tydligt för-

ändrades i patienternas liv. Fler faktorer kan finnas. Individer kan reagera olika.  

 
Finns ingen given sanning men informationen om en frågeställning kan öka 
Det finns inte en given sanning för komplexa frågeställningar utan istället utökar forskningen 

tillgänglig information kring en given frågeställning och utvärderar i det här fallet ett stabilt 

mönster av ökad hälsa. Mer information om frågan kan ge utökad kunskap som leder till bätt-

re förståelse för varför ett mönster bildas. 

 
Lämplig användning av texten 
Dessa texter är enkla att ta till sej. Kan läsas tidigt i utbildningen. Ger fördjupning för den 

som vill följa upptäckten av ipRGC bakåt i historien. 
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Roenneberg 
Roenneberg är en forskare som [2007] genomförde ett stort EU finansierat projekt kallat EU- 

clock. Projektet är en kartläggning av 55 000 människors dygnsrytm. Han kom fram till att det 

fanns en stor spridning i gruppen i vanor vad gäller att stiga upp och att gå och lägga sig. Någ-

ra stiger upp när andra går och lägger sig. Det stora antalet försökspersoner i studien möjlig-

gör att förutsäga dygnsrytm med en normalfördelningskurva.  

 
Lämplig användning av texten 
Det här är en studie alla bör läsa. Detta är en av få studier som berör att leva med ljus som 

baseras på ett stort antal försökspersoner. Studien möjliggör att dra generaliserande slutled-

ningar om Europas befolkning vad gäller dygnsrytm. Bör läsas tidigt i utbildningen.     
 
4.8. Forskning i anslutning till belysning utifrån påverkan på växter och djur samt eko-
system. 
 
Linn Holmstedt 
I en uppsats om ekologiska effekter av ljusföroreningar utfört på institutionen för biologisk 

grundutbildning vid Uppsala Universitet redogör Linn Holmstedt för hur artificiell utomhus-

belysning är en form av miljöförändring som rönt en allt större vetenskaplig uppmärksamhet 

de senaste åren.  

 
Ljusföroreningar 
 
”Till de antropogena källor som orsakar ljusföroreningar räknas bland annat ljussken från städer, belysning av 

byggnader och områden, samt punktkällor som gatulampor, fyrtorn och kommunikationsmaster. Ljusförorening-

ar kan ha effekter på djurlivet i form av direkt attraktion till ljuskällor och störningar av orienteringsförmågan, 

något som bland annat orsakar massdöd hos nykläckta havssköldpaddor och migrerande fåglar. Andra effekter 

som störningar av dygnsrytm, reproduktion och predationsbeteende kan vara svårare att urskilja men kan ha 

mer långtgående konsekvenser. Resultatet kan bli förändrade konkurrenssituationer, predationsmönster och på 

sikt även förlust av ekosystemfunktioner och biologisk mångfald”[Holmstedt, L. 2012].    
      
Undvika negativa effekter av ljusföroreningar 
”För att undvika negativa effekter av ljusförorening är det viktigt att man minimerar spridningen av ljus och 

använder ljuskällor av den typ som ger minsta möjliga påverkan på djurlivet. De ekologiska effekterna av ljus-

föroreningar är ett vetenskapligt fält där mycket kvarstår att kartlägga. Med tanke på att artificiell belysning har 

förändrat ljusmiljön över stora delar av jordens landyta är det viktigt att utreda konsekvenserna på alla nivåer, 

från påverkan på individer till påverkan på populationer, organismsamhällen och hela ekosystem”         
[Holmstedt 2012].         
 
Konsekvenser av användandet av kompletterande belysning 
Linn Holmstedt redogör för konsekvenser av användandet av artificiell belysning. Hon tar upp 

effekter på olika djurarters orienteringsförmåga, dygnsrytmen, reproduktion, interaktionen 

mellan arter och på ekosystem. 

 
”Effekter som ljusföroreningar har på individnivå och samhällsnivå kan i värsta fall få omfattande konsekvenser 

för ekosystem, rubba samspel mellan arter och sätta ekosystemtjänster ur spel. Även om en viss förmåga till 

återhämtning inom systemen kan mildra störningar kan det vara svårt att förutse hur de storskaliga följderna 

kan se ut [Longcore & Rich 2004]” [Holmstedt, L. 2012].         
 
Påverkan på djurens orienteringsförmåga 
När det gäller påverkan på djurens orienteringsförmåga nämner hon hur ljusets attraktions-

kraft påverkar djuren. 
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”Den mest direkta formen av ljusföroreningar utgörs av den attraktionskraft som nattlig artificiell belysning har 

på många djurgrupper. Det handlar inte bara om nattfjärilar som samlas i stora grupper runt ljuslyktorna… 

utan även fåglar, fiskar och reptiler söker sej till ljuskällor. Nattlig belysning kan störa nattaktiva djurs orienter-

ingsförmåga både genom att dra till sej djur och ha en allmänt desorienterande effekt. För havssköldpaddor och 

flyttfåglar har attraktionen till artificiella ljuskällor fått fatala konsekvenser. De utgör därför de mest uppmärk-

sammade exemplen på hur ljusföroreningar kan påverka djurlivet [Longcore & Rich 2004]” [Holmstedt 2012].         

 
Ljusföroreningars påverkan på dygnsrytmen hos djur 
Linn Holmstedt beskriver ljusföroreningars påverkan på dygnsrytmen hos djur. 
”De naturliga växlingarna mellan dag och natt, ljus och mörker, är avgörande för att den inre dygnsrytmen hos 

organismer ska fungera. När de förändras genom artificiell belysning kan det ha effekter på beteenden som styrs 

av dygnsvariationer” [Holmstedt, L. 2012].   
       
”Artificiell belysning påverkar halten melatonin i människors och andra vertebraters blod ” [Reiter et al. 2007, 

Gern et al. 1983] och det är tänkbart att förändringar av fåglars sångbeteende delvis härstammar från föränd-

rade melatoninhalter, inducerade av artificiella ljuskällor” [Holmstedt, L. 2012].        
  
Ljusföroreningars påverkan på reproduktionen hos djur 
I Linn Holmstedt text tas även upp ljusföroreningars effekter på reproduktionen hos djur. Hon 

nämner särskilt påverkan på groddjur. 

 
”Populationerna av groddjur och salamandrar har minskat kraftigt senaste årtiondena.[Stuart et al. 2004] vilket 

gör dem känsliga för ytterligare påfrestningar. Effekten av ljusföroreningar kan, när den adderas till andra 

förödande miljöförändringar, utgöra den avgörande faktorn som slår ut populationer [Buchanan 2006]” 
[Holmstedt, L. 2012].         
 
Ljusföroreningars påverkan på akvatiska system 
Linn Holmstedt beskriver påverkan på akvatiska system. Hon exemplifierar detta med koral-

ler och beskriver hur påverkan från ljusföroreningar kan se ut för korallrev. 

 
”Studien visar att variationer i ljusmiljön kan vara en betydelsefull risk för reproduktionsförmågan hos koraller 

och leda till minskning i kolonibildning, vilket kan försätta grunden för ett helt ekosystem i fara. Korallrev utgör 

habitat och viktiga lekplatser för många marina organismer, de är extremt diversa ekosystem i fråga om biolo-

gisk mångfald. Med tanke på de övriga risker som hotar reven idag (temperaturhöjning, försurning) är det vik-

tigt att identifiera och försöka minska alla störningskällor” [Holmstedt, L. 2012]. 
                 
Ljusföroreningars effekter på ekosystem 
Holmstedt beskriver effekter av ljusföroreningar på ekosystemnivå 

 
”Effekter som ljusföroreningar har på individnivå och samhällsnivå kan i värsta fall få omfattande konsekvenser 

för ekosystem, rubba samspel mellan arter och sätta ekosystemtjänster ur spel. Även om en viss förmåga till 

återhämtning inom systemen kan mildra störningar kan det vara svårt att förutse hur de storskaliga följderna 

kan se ut (Longcore & Rich 2004)” [Holmstedt, L. 2012].    

      

Linn Holmstedts text tar upp åtgärder för att minska problemen och pekar ut att olika djurarter 

är olika känsliga för specifika våglängder, andra mer känsliga för ljusnivå, andra djur attrahe-

ras av polariserat ljus från av människor skapade material. 

 
”Framför allt bör fokus inom fältet flyttas, från direkta effekter i form av ljusattraktion och massdöd, till mer 

subtila och långtgående effekter som inverkan på dygnsrytm, reproduktion, mellanartsinteraktioner och hela 

ekosystem”[Holmstedt, L. 2012].    
      
”Antalet fåglar som dör i fågelkollisioner varje år är enorma” [Arnold & Zink 2011]. [Holmstedt, L. 2012].    
      
”Som så många andra människoframkallade miljöförändringar innebär ljusföroreningar en risk för den biolo-

giska mångfalden” [Holmstedt, L. 2012].        
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”Artificiell belysning påverkar halten melatonin i människor och andra vertebrater (Reiter et al. 2007, Gern et 

al. 1983)” [Holmstedt, L. 2012].      
 
Melatonin 
Melatonin, sömnhormonet som produceras tidigt på morgonen både hos människa och många 

djur, påverkas av ljus på natten. Detta gör att ljusföroreningar riskerar att drabba människor 

och både dag och nattlevande djur. När nivån på melatonin sjunker riskerar processer i krop-

pen att påverkas och kan leda till hormonell och fysiologisk aktivitet som avviker från den 

som ses när individen vistas i mörker [Robert, T. Dauchy et al. 2011].  

 
Minimera negativ påverkan på djur, växter och ekosystem 
För belysningsplaneraren som arbetar med utomhusbelysning gäller att hålla sig uppdaterad 

och utveckla eko-belysning som inte stör, alternativt har minimal negativ påverkan på, djur, 

växter eller ekosystem. Den problematik som beskrivs här bör få hög prioritet och relateras till 

artificiellt emitterade våglängdsområden, ljuskälleval, armaturval, ljusnivåer, ljusfördelning, 

polariserat reflekterat ljus samt val av placering av ljuspunkter för utomhusbelysning.  
 
Lämplig användning av texten 
Denna text är lätt att ta till sej. Den är viktig och bör läsas tidigt i utbildningen. Det är Pauley 

och Linn Holmgren som redovisar den stora bilden av påverkan från belysning och deras tex-

ter kompletterar varandra. 

 
Figueiro 
I en studie genomförd på LRC [Figueiro et al. 2004] visade sig en LED ljuskälla på18 Lux 

vara mer effektiv i att sänka melatoninnivåerna hos människa än en kvicksilverljuskälla på 

450 Lux. Studien visar att LED kan komma att öka störningar från ljus nattetid jämfört med 

kvicksilverljuskällor. 

 
Väga risk mot nytta 
Utvecklingen av LED ljuskällan visar på vilken viktig roll den kompletterande belysningen 

har. Det är viktigt att utvecklingen av ljuskällor fortgår och utgår från den kunskap som finns 

tillgänglig om hur man undviker negativ påverkan på människa, djur, växter och ekosystem. 

De ljuspunkter som inte behövs bör tas bort. De som behövs bör vara i gång under kortare tid 

än brukligt idag. Risk bör vägas mot nytta på ett klokt sätt.  

 
Lämplig användning av texten 
Det är alltid intressant att ta del av vad som sker på Lighting Research Center (LRC) i USA. 

Texten passar som fördjupning inom frågeställningar som berör ljuskällors påverkan på män-

niskor. 
 
4.9. Dagsljus och den kompletterande belysningens fotonflöde och dess inverkan på 
människan 
För att få den senaste informationen om dagsljusets och den kompletterande belysningens 

inverkan på människan bör man söka information från bibliotekets e-tidskrifter  

 
Läsanvisning  
Van Bommel, W.J.M. (2006). Non- visual biological effect of lighting and the practical 
meaning for lighting for work. 
Texten föregriper utvecklingen inom ämnet och pekar ut belysningens potential till att ge ett 

pykologiskt, fysiologiskt och visuellt stöd till brukaren. 

 
Lämplig användning av texten 
Den text som här rekommenderas är en tidig text som gör en koppling till belysningsplane- 
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ring. Det är inte svårt att hitta studier som på olika sätt tar upp människa och ljus men svårare 

att hitta texter som omsätter kunskaperna i en fungerande belysningsanläggning. Texten är 

skriven av en person med stor erfarenhet av att arbeta med att forma belysningsanläggningar. 

Vi är i ett byte av ljuskällor från lysrör till LED. Den information du som studerar behöver, 

hänger samman med de ljuskällor som kommer att användas framåt och väl utvecklad plane-

ringskunskap. 

 
Dagsljusets och den artificiella ljuskällans roll i människans liv  
Dagsljus är en förutsättning för liv och fotonflödet från dagsljus och kompletterande belys- 

ning triggar människan hormonellt. Dagsljus är det ljus vi utvecklats i. Dagsljusets förändrade 

spektralprofil, varierade ljusnivåer samt förändrade ljusfördelning under dagen och året, stöd-

jer en väl fungerande dygnsrytm. Dagsljus stödjer grundläggande hälsa via D-vitamin-

produktion och stöd för dygnsrytmen. Den kompletterande belysningen bör utformas så att 

inga negativa effekter uppstår av användningen. 
 
Läsanvisning  
Tornington, L., Parascandola, L., Cunningham, L. (1971). Visual and biologic aspects of an 

artificial sunlight illuminant.  

 
Lämplig användning av texten 
Detta är en text för den som vill fördjupa sig på området. Här bör du som studerar frågan gå 

vidare till bibliotekets e-tidskrifter och söka nyligen publicerade artiklar.  
 
Dagsljus, artificiellt emitterade fotonflöden- en jämförelse 
Den kompletterande belysningens påverkan på människan är svår att fånga. Av etiska skäl går 

det inte att utsätta människor för experiment under lång tid som är det som krävs för att verifi-

era en direkt negativ påverkan. Tragiska omständigheter när brottsoffer blivit instängda utan 

tillgång till dagsljus i hela sitt liv ger en provkarta på vilka symptom brist på dagsljus och D-

vitamin kan ge upphov till. 

 

Synskadade 

Synskadade kan vara mer eller mindre utestängda visuellt från dagljus men har ändå kontakt 

med dagsljus via sin hud. Att vistas i enbart kompletterande elbelysning som emitterar ett 

statiskt ljus skiljer sig avsevärt från dagsljus som det uppträder i naturen och som är det foton-

flöde vi utvecklats i. 
 
Samband människa och fotonflöden fysiologiskt 
En begränsad spektralprofil, ingen förändrad spektralfördelning under dagen och ingen för-

ändrad ljusnivå eller ljusfördelning under dagen skiljer sig stort från hur dagsljuset uppträder i 

naturen. Hur ljuskällor påverkar människans hälsa är ännu inte fullt ut klarlagt. Mycket arbete 

återstår till att verifiera sambanden människa och fotonflöden fysiologiskt. Kanske är det inte 

möjligt att i detalj binda en fysiologisk effekt triggad av ett specifikt fotonflöde eftersom ex-

terna och interna triggers är igång samtidigt och många fysiologiska faktorer samverkar. 
 
LED 
Vi är i en fas där nya effektivare ljuskällor successivt introduceras och den information du 

som studerar behöver om människa och ljus hänger samman med de ljuskällor som kommer 

att användas framåt.  
 
Läsanvisning 
Tonello, G. (2004). How is worker´s mood affected by workplace lighting? 
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Lämplig användning av texten 
En text som handlar om att leva med ljus. Kan läsas tidigt i utbildningen. Även på det här 

 området bör man leta efter det senast skrivna. Bytet av ljuskälletyper gör att den information 

du som studerar behöver, hänger samman med de ljuskällor som kommer att användas framåt.   
 
4.10. Belysning och ev. koppling till sjukdomar 
Som nämndes i den avslutande delen av det tidigare kapitlet visade sig spektralprofilen hos 

ljuskällan en större påverkan på försökspersoners melatonin-nivå än ljusnivå, när två olika 

ljuskällor jämfördes i en studie [Figuerio et al. 2004]. Vuxna män blev i studien exponerade 

för kortvågig strålning från LED (18 lux; 29 μW/cm
2
) och från klara kvicksilverlampor (450 

lux; 170 μW/cm
2
) på natten. Båda belysningsalternativen tryckte ner melatoninnivån i blodet 

men kortvågig strålning var mer effektivt trots en avsevärt lägre belysningsstyrka. I en studie 

av Brainard et al. publicerad [2010], beskrivs hur fotonflöden trycker ner melatoninnivån i 

blodet. Forskarna bakom studien fann den största responsen i spektrum mellan 446- 477 Nm. 
 
Påverkan på melatonin nivåer från ljuskällor 
En jämförelse av medelvärde för minskning av melatoninnivåerna i ljus emitterat av 40 W/m² 

från 4 000 K lysrör och LED visar att LED med representation inom det kortvågiga våg-

längdsområdet kan ha en starkare effekt än 4000 K lysrör för att trycka ner melatoninnivåerna 

i blodet. 
 
Påverkan på melatonin från LED 
Om LED-ljuskällor, som är mer effektiva än andra ljuskällor i att trycka ner melatoninnivån i 

blodet hos brukare under dagen, används även nattetid är ljuskällevalet en nackdel. Davis, S., 

Mirick D.K. & Stevens R.G. [2001] undersökte om det kan det vara så att ljus på natten ökar 

risken för bröstcancer genom att minska melatoninproduktionen vilket i sin tur kan öka pro-

duktionen av östrogen. Hansen J. [2001] skriver om en genomgång av några större epidemo-

logiska studier på området som samtliga visar i samma riktning mot en ökad risk för bröstcan-

cer för kvinnor som har nattarbete. De mekanismer som ligger bakom är ännu inte fullt ut 

klarlagda.  
 
Risker med att göra natt till dag 
Tills man vet mer om vilken påverkan ljus har på natten bör man iaktta stor försiktighet och 

hålla sig nära den ljusmiljö människan utvecklats i dvs. dagsljus på dagen och mörker på nat-

ten.  

 

Läsanvisning: Davis, S., Mirick D.K. & Stevens R.G.(2001). Night Shift Work, Light at 

Night, and Risk of Breast Cancer.  
 
Lämplig användning av texten 
Texten passar om fördjupning för den som vill arbeta teoretiskt med frågeställningen. Sök 

mer information via e-tidskrifter på biblioteket. 
 
4.11. Seendets sjukdomar 
Katarakt är en ljusrelaterad ögonsjukdom med den medicinska termen för gråstarr. Den som 

utsätter sig för sol in i ögat kan få en lins som blir mer ogenomskinlig. De första symptomen 

kan vara närsynthet som sen följs av ökad disighet och dimmighet.  
 
Att se in i ljuskällan 
Att se på en glödlampa som innehåller stor andel långvågig energisvag strålning är mildare  

och mindre aggressivt för seendet jämfört med att titta in i en ljuskälla som innehåller stor 

 andel kortvågig och mer energirik strålning. För att skydda sitt seende är det klokt att undvika 
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att titta in i den lysande ljuskällan. En god regel är att skador uppstår när det gör ont. 

 
”Risker med kortvågig strålning ” är definierad som en fotokemisk inducerad skada på näthinnan som ett resul-

tat av EMS med våglängder primärt mellan 400-500 Nm.” [Wikipedia accessed dec 2012]. 

 
Hitta samband mellan fotonflöden och ohälsa 
Av etiska skäl är det inte acceptabelt att utsätta människor för de försök som behövs för att 

kunna påvisa skadlig effekt av kortvågig strålning. Ofta förs forskningen framåt när man hit-

tar en försöksperson med genetiska defekter. Det kan också vara långtidseffekter av ett visst 

arbete som med exemplet med mannen som kört långtradare i hela sitt liv och då bara fått 

rynkor i ansiktet på den sidan i ansiktet som varit närmast bilfönstret som kan sätta forskarna 

på spåret i att söka nya samband mellan människa och ljus.   
 
Värna sårbara brukargrupper  
För belysningsplaneraren är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som händer när det 

gäller forskning på människa och ljus. Särskilt viktigt när man planerar ljus för skiftesarbeta-

re, synskadade och äldre. Elaine Kitchel har publicerat en angelägen översikt om risker med 

kortvågig strålning för seendet som man lätt hittar på nätet. I slutet av artikeln finns referenser 

till fler artiklar om frågeställningen.      
 
Läsanvisning 
Elaine Kitchel M.ed. The effect of blue light in ocular health.  
 
Lämplig användning av texten 
Det här är en lättläst text som alla bör läsa och då i början på utbildningen. Frågor om risker 

med ljuskällor bör bevakas av alla belysningsplanerare. Den som arbetar med ljusdesign ska 

självfallet använda den teknik som är säker för brukarna. Vi kan förvänta oss nya rekommen-

dationer kring användningen av LED framåt.  
 
4.12. Ljus som miljöförorening som påverkar människans livsmiljö och livskvalitet 
Utöver de risker som här tagits upp och som förhoppningsvis blir än mer vetenskapligt klar-

lagda inom en snar framtid finns det även skäl att titta på hur vår livsmiljö blir förorenad av 

belysning nattetid.  

 
Vägbelysning 
När vägbelysning och belysning i bostadsområden och villaområden utformas för att bidra till 

en säker miljö nattetid riskerar man att dessa ljuspunkter inte bara stör djurs liv i området utan 

även att ljuset från dessa armaturer, stör de människor som bor på platsen.  
 
Ta bort störningar 
Det bör på precis samma sätt som när man åtgärdar buller var möjligt att verka för att ta bort 

störningar från belysning som drabbar människor som bor längs vägar och i bostads och villa-

områden. Omsorgsfull belysningsplanering väger i utformningen mellan en önskan om att ha 

ett trafiksäkert ljus och att slippa bli störd av ljus på natten.  
 
Okunskap hos brukarna om de störningar de är utsatta för  
För dem som inte känner till att ljusnivåer så låga som månljus sänker melatoninnivåerna och 

försvårar produktionen av melatonin för nästkommande dag kommer det vara svårt att göra 

kopplingen att man sover dåligt beroende på att man använder armaturer med starka ljuskällor 

sent på natten.  

 
Bristande medvetenhet om åtgärder för att avvärja störningar 
Ett exempel på en störning från belysning kan vara att bo en bit upp i ett höghus och helt nära 
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oavskärmade trafikarmaturer på linspänn. Trafikarmaturer utformas för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt sprida ljus över en så stor del av vägbanan som möjligt. När en sådan armatur  

placeras på ett linspänn som fästs vid ett flerbostadshus kan det ljus som sprids från armaturer 

via  ljuskällor och reflektorer vara svårt att skärma av för de boende i huset. Medvetenheten 

om vikten av att sova i mörker kan vara låg hos de boende varför de troligtvis inte är medvet-

na om vikten av väl fungerande avskärmning. 
 
Alerta och lättväckta brukare 
Det är tänkbart att ljusföroreningar hårdast drabbar personer med aktiv läggning. De som är 

alerta och har svårt att koppla av och är lättväckta på natten kan vara de som mest negativt 

drabbas av föroreningar av fotonflöden i sin livsmiljö.  
 
Koffein och tein försvårar situationen 
När den personliga livsstilen även inkluderar att konsumera koffein och tein samt titta på ly-

sande ytor sent på kvällen, riskerar även detta att bidra till att dygnsrytmen påverkas negativt.  
 
Planering och information 
Den här typen av problem kan lösas med omsorgsfull belysningsplanering och information till 

de boende. En ökad medvetenhet om riskerna kan bana väg för en mer medveten användning 

av kompletterande elbelysning i människans tjänst. 
 
Läsanvisning 
Det här är en typ av texter som kan vara svåra att finna men förhoppningsvis är de på väg. När 

lättillgänglig litteratur saknas bör man söka vidare i bibliotekets e-tidskrifter via valda sökord 

och se vad man får fram. 
 
Lämplig användning av texten 
Den typ av text jag här efterlyser är komplexa belysningsrelaterade texter. Givetvis mycket 

värdefulla för dig som blivande belysningsplanerare. Kan vara värt att söka efter och läsa ti-

digt i utbildningen.  
 
Belysning i villaområden 
För villaområden kan ljuspunkter vara placerade mycket de boende i området. Ljuspunkterna 

kan då vara utplacerade mycket nära hus. Äldre armaturer är sällan valda eller utplacerade 

med stor omsorg. Slutresultatet av en bristande omsorg i planeringen kan ge en visuell stör-

ning som omfattar inte bara trädgårdar och tomter i villaområdet utan även hus och sovrum.  

Omsorgsfull utformning minskar detta problem. 

 
Ljuspunkter har många roller i staden 
Utomhusbelysning är en dyr service kommunerna ger kommuninnevånarna, både vad gäller 

drift och underhåll. Man placerar ljuspunkter i staden av fler skäl än att enbart ge trafiksäker-

het och trygghet i mörkret. Ljuspunkter kan även vara en gatumöbel, statusmarkör och en del 

av stadens historia och formar i hög grad vår upplevelse av stadsrummet.    

 
Motstridiga krav på belysning 
Att valet av ljuskälla och placeringen av ljuspunkter även riskerar att påverka kommuninne-

vånarnas dygnsrytm och ha inverkan på djurs och växters liv, visar på belysningens komplexa 

roll. Det kopplar belysning inte bara till kostnader för drift och underhåll utan även till de mer 

övergripande målen hälsa, naturvård och de kostnader som detta är förknippat med. Omsorgs-

full belysningsplanering kan minska problem med motstridiga krav på belysning. Ytterst är 

det en fråga om vilka planeringsmetoder som används och vilken teknik. 
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Läsanvisning 
Det här är en typ av texter som kan vara svåra att finna men förhoppningsvis är de på väg. När 

lättillgänglig litteratur saknas bör man söka vidare i bibliotekets e-tidskrifter via valda sökord 

och se vad man får fram. 
 
Lämplig användning av texten 
Den typ av text jag tar upp här är komplexa belysningsrelaterade texter. Givetvis oerhört vär-

defulla för dig som blivande belysningsplanerare. Kan vara värt att söka efter och läsa tidigt i 

utbildningen.  
 
Belysning som en del av ett hållbart samhälle 
För framtidens belysningsplanerare är det angeläget att på ett klokt sätt balansera mellan nytta 

och risk när det gäller att använda belysning inom och utomhus. Man bör ha som mål att mi-

nimera negativa effekter på människor, djur och växter och ekosystem. Detta innebär att ut-

bildningen till belysningsplanerare behöver omfatta inte bara ljusdesignprocessen (LDP) 1-4 

utan även beröra påverkan från kompletterande elbelysning på människa, djur, växter samt 

ekosystem. 

 
Planerarens ansvar 
Det vilar ett stort ansvar på framtidens belysningsplanerare att på ett engagerat sätt öka sitt 

kunnande och aktivt verka för att skapa belysningsanläggningar som är en del av ett hållbart 

samhälle.  

 
Skapa en säker belysning 
Planeraren bör sträva efter att med ett minimum av tillförd energi, skapa trivsel och säker vi-

suell orientering, utan negativ påverkan på människor, djur, växter eller ekosystem. 

 
Läsanvisning 
Det här är en typ av texter som kan vara svåra att finna men förhoppningsvis är de på väg. När 

lättillgänglig litteratur saknas bör man söka vidare i bibliotekets e-tidskrifter via valda sökord 

och se vad man får fram. 
 
Lämplig användning av texten 
Den typ av text jag tar upp här är komplexa belysningsrelaterade texter. Givetvis oerhört vär-

defulla för dig som blivande belysningsplanerare. Kan vara värt att söka efter och läsa tidigt i 

utbildningen.  

 
Kommentar om litteraturen i detta avsnitt 
Den litteratur som finns tillgänglig i handeln, på nätet i form av artiklar etc. är sällan den pla-

neringslitteratur som den som studerar ämnet behöver. Har försökt beskriva några områden 

där det borde finnas sådan litteratur. Kommer att uppdatera den här filen årligen och förhopp-

ningsvis fylls texten på med fler litteraturhänvisningar.  
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               Bild 5.  Sol bland träd. Putrido och olja Monica Säter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5 

Ämnen som angränsar till Belysningsvetenskap 
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5.0. Ämnen och frågeställningar som angränsar till ljusdesignprocessen för inne och 
utemiljö 
I detta kapitel tas olika ämnen upp som ansluter till ljusdesignprocessen samt aspekter på pla-

nering som kan kopplas till dessa ämnen. Jag rekommenderar att man läser dem utifrån att 

man placerat de olika ämnena vid rätt steg av planeringsprocessen och som ett nästa steg ana-

lyserar vilken kunskap ämnet kan bidra med till belysningsplanering. Rita upp processens steg 

och placera in ämnena vid rätt del av ljusdesignprocessen och reflektera över de aspekter 

inom ämnet som bidrar med kunskap till planering. Komplettera med fler ämnen och fler 

aspekter inom de ämnen som valts ut och som kan associeras till LDP steg 1-4. 

 

Aspekter på ljusdesign som även berör arkitektur, inredning och färgsättning  
Arkitekten och inredaren är de som skapar rumsliga förutsättningar för dagsljus och komplet-

terande belysning. Arkitektur, inredning, dagsljus, färgsättning och kompletterande elbelys-

ning är i komplext samspel med varandra genom en rad specifika fysikaliska faktorer i ett rum 

med ett vackert och väl fungerande ljus. Dagsljus via fönsteröppningar och nischer fungerar 

som en övergripande gestaltare av rummet och bidrar i stor utsträckning till hur vi uppfattar 

rummet.  

 
Avskärmningar av dagsljus 
De avskärmningar som stänger ute dagsljus vid behov och oönskad värme, är en naturlig del 

av inredningen. Genom att beskriva vad avskärmningarna bör ge i rummet blir det tydligt hur 

dagsljus berör både arkitektens, inredarens och ljusdesignerns arbete.  

 
Avskärmningens roll i rummet 
Avskärmningarna mildrar mötet mellan dagsljus och fönsternisch och rummet förövrigt, när 

det behövs. De kan även användas för att, om det behövs, på ett lämpligt sätt helt ta bort eller 

alternativt mildra den visuella kontakten med externa bländningskällor. Avskärmningen kan 

utformas med ett eller fler lager för att ge möjlighet att avskärma bara så mycket dagsljus som 

behövs för att få en visuellt komfortabel inomhusmiljö. Avskärmningen fungerar väl när den 

görs med ett material som är levande och estetiskt tilltalande. Avskärmningens material bör 

möjliggöra visuell kontakt med det som finns utanför fönstret. Utsikten bör inte, om möjligt, 

förvrängas i färg eller form. När arkitekten, inredaren och ljusdesignern samarbetar behandlas 

alla fyra steg i processen på ett professionellt sätt. 

 
Färg på rummets ytor 
Även färgen på rummets väggar är en fråga som berör både arkitekten, inredaren och ljusde-

signern. Färgen på rummets ytor har en nyckelroll i arkitekturen, i inredarens arbete och för 

ljussättaren. Den färg är att föredra som klarar direkt solinstrålning en sommardag och ändå är 

visuellt komfortabel. Färgen bör även vara estetiskt tilltalande inte bara på dagen utan även på 

kvällen och då i lägre ljusnivåer. Vid motstridiga krav bör visuell komfort prioriteras. Det 

väderstreck rummet via fönster är öppnat emot ger olika förutsättningar för val av ytfärg i 

rummet.  

 

Planera estetisk tilltalande färger 
För att planera färger som är attraktiva i olika delar i fastigheten kan färgval prövas i extrema 

norr eller söderlägen för att säkerställa att de fungerar väl. När färgvalet för dagsljus är gjort 

prövas även färgen mot den kompletterande belysningen och korrigeringar görs så färgen 

fungerar i höga och låga ljusnivåer i dagsljus och med vald ljuskälla för den kompletterande 

belysningen. Färgen kommer att fungera väl när den bidrar till arkitektens och inredarens de-

signkoncept samtidigt som den är estetiskt tilltalande och visuellt komfortabel för brukaren. 
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När dagsljus möter kompletterande belysning 
Särskild omsorg läggs vid val av ytfärg där takfönster eller ljusschakt släpper in dagsljus. Här 

möts dagsljuset och den kompletterande belysningen på ett sätt som riskerar att ge stora visu- 

ella skillnader. Planeraren bör vara medveten om att dagsljuset i sin föränderlighet ställer krav 

på väl utformade ytfärger. När det svala dagsljuset möter varma ytfärger harmonierar det 

dagsljusbelysta rummet bättre med de delar av rummet dit dagsljuset inte når. Färg samspelar 

med dagsljuset och ljuskällan i den kompletterande elbelysningen. Dagsljusets och den kom-

pletterande elbelysningens emitterade våglängder, ljusfärg och ljusnivå möter färgerna i 

transmission, absorption och reflektion (TAR). Färgen kommer att upplevas mycket olika dels 

beroende på vilket fotonflöde som finns i rummet men också beroende på det som övrigt finns 

i blickfånget.  
 
TAR 
Förklaringen till färgens nära koppling till arkitektur, inredning och ljusdesign har att göra 

med fotonflödenas interaktion med brukaren och rummets väggar. Dagsljusets fotonflöde mö-

ter rummets ytor och flödet varierar under dagen. Rummets ytor ger olika förutsättningar för 

mötet med fotonflödet i reflektion, absorption och transmission (TAR). Mötet avgörs av kom-

binationen fotonflödets föränderlighet, mängd, spektralkomposition och ytans färg samt övri-

ga ytegenskaper (matt/blankt t.ex.). Som exempel kan nämnas att en glasskiva har högre 

transmission än en vit yta, en vit yta har högre reflektion än en svart yta, en svart yta har hög-

re absorption än en speglande yta. Den färg och de egenskaper en yta har, behöver anpassas 

till inplanerat fotonflödet och vice versa, för att mötet fotonflöde och yta ska fungera visuellt 

komfortabelt.              

 
Fotobiologi  
Fotobiologi är att betrakta som ett huvudämne vad gäller människa, djur och växters interak-

tion med fotoner och hör därför till steg två i ljusdesignprocessen. Att forma kompletterande 

belysning för utemiljö kräver att man tar in kunskaper om hur brukaren som kan vara en män-

niska, ett djur eller en växt, påverkas av de fotonflöden de omges av. I utemiljön ökar i jämfö-

relse med innemiljön komplexiteten i interaktionen på grund av alla olika typer av brukare. 

Påverkan från emitterade fotonflöden berör inte bara människan utan även djur, växter och 

ekosystem. 

 
Brukaren psykologiskt, fysiologiskt och visuellt 
I och med genombrottet i kunskap om ipRGC utökas ämnet belysningsvetenskap till att om-

fatta brukaren inte enbart psykologiskt och visuellt utan även fysiologiskt. Dagsljusets foton-

flöde kontrollerar kraftfullt beteenden och påverkar vävnader i kroppen [Brainard & Hanifin 

2005]. Dagsljus är lika viktigt för människans grundhälsa som vatten och luft [Hollwich & 

Dieckhues 1980]. Utifrån fotobiologisk forskning beskrivs vilken påverkan en specifik våg-

längd eller ett visst våglängdsområde har på människan. Fotobiologi som ämne är grundläg-

gande för interaktionen människa och ljus och för ljusdesign. Ämnet beskriver både positiva 

och negativa effekter av sol och dagsljus.  

 
De våglängder som passerar melanopsin är inte fullt ut klarlagt 
Beroende på vilka specifika våglängder som emitteras av dagsljuset och från ljuskällan i den 

kompletterande elbelysningen, kommer vissa av dessa att passera melanopsin i ipRGC och ge 

en påverkan hormonellt på brukaren. Vilka våglängder som passerar är inte fullt ut kartlagt 

och inte heller vilka fysiologiska processer som startas upp. 

 
Statiskt ljus främmande för människan 
Fotobiologisk forskning visar att statiskt ljus och statisk spektralkomposition är främmande 
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för människan. Vi behöver för att fungera väl, leva i dagsljusets rytm. Dagsljusets rytm är 

föränderlig i ljusnivå och spektralkomposition. När dagsljusets är förebild för utformning av 

kompletterande belysning används inte de specifika våglängder som är skadliga för brukare 

att vistas i.   

 
Medicin  
Kunskaper inom medicin bidrar på samma sätt som fotobiologi till vägledning i hur ljusmiljö-

er bör utformas. D-vitamin och de sjukdomar som uppstår på grund av för låga nivåer av vi-

taminet kan associeras till ett brett spektrum av sjukdomar. D-vitamin forskning [Holick 

2011] anger att 75 sjukdomar förmodligen 100 st. kan kopplas till för låga D-vitamin nivåer i 

blodet. En annan viktig medicinsk aspekt som berör ljusdesign är att forma goda förutsätt-

ningar för en väl fungerande dygnsrytm.  

 
Dygnsrytmen grundläggande för hälsan 
En väl fungerande dygnsrytm är grundläggande för hälsa och att sova djupt gör att kroppen 

har en chans att repareras efter dagens påfrestningar. Är dygnsrytmen störd under en längre 

tid riskerar sjukdomar att uppstå. 

  
Ljusrelaterad hälsa 
Både D-vitamin brist och sömnstörningar betraktas idag som ett växande problem. D-

vitaminproduktion och dygnsrytmen har stark koppling till ljusrelaterad folkhälsa [Holick, 

2011]. Migrän och ögonbesvär är andra hälsoproblem som för en del brukare kan försvåras av 

att brukaren vistas i dagsljus och i kompletterande belysning. 

 
Biologi  
Även ämnet Biologi som är det stora övergripande ämnet om livet och allt levande är ett ämne 

som hör till steg två i ljusdesign processen. 

 
”Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive 

dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.
[1]

 Biologi är ett brett ämne som 

innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner. Bland de viktigaste ämnena är de fem samlande princi-

perna som kan sägas vara den moderna biologins fundamentala axiomer. Dessa är att celler är livets grundläg-

gande enheter, att nya arter och ärvda karaktärsdrag är evolutionens produkt, att gener är ärftlighetens grund-

läggande enhet, att en organism reglerar dess inre miljö för att behålla ett stabilt och konstant tillstånd och att 

levande organismer konsumerar och transformerar energi.” [Wikipedia accessed 28 august 2012].
 
 

Biologi har olika underavdelningar varav fysiologi är en. Fysiologi är studiet av mekaniska, fysikaliska och 

biokemiska funktioner i levande organismer. Fysiologi som ämnesbeteckning kan också specifikt avse männi-

skans fysiologi (humanfysiologi). Fysiologi utforskar vävnadernas, organens och organsystemens fysiska och 

kemiska funktioner [Wikipedia accessed August 2012]
 

Fysiologi  
Ljusdesignerns val av ljuskälla och därmed de våglängder som emitteras påverkar brukaren 

[Brainard & Hanifin, 2005]. Närvaro av eller avsaknad av de specifika våglängder som bildar 

D-vitamin har en genomgripande påverkan på brukarens hälsa [Holick, 2011]. 

 
Oftalmologi  
Oftalmologi, läran om ögat och dess sjukdomar har direkt koppling till utformning av belys-

ningsanläggningar och val av ljuskällor. Oftalmologi kan likt ämnet fotobiologi, vägleda i hur 

den praktiska applikationen bör utformas för att inte skada människans seende.  

 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillv%C3%A4xt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://sv.wikipedia.org/wiki/Taxonomi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologi#cite_note-0
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rgrening
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mne
http://sv.wikipedia.org/wiki/Disciplin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Axiom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellteorin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellteorin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homeostas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humanfysiologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysiologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4vnad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organ
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Läsanvisning  
 Peep, V., Marschall, J., Seregard. S. (2006). Age- related maculapathy and the impact from 

blue light hazard. Acta Ophthalmologica Scandinavia 2006 pp. 4-15.  

“In ophthalmology, high-energy.... light (HEV light) is high-frequency light in the violet/blue band from 380 to 

500 nm....... HEV light has been implicated as a cause of age-related macular degeneration. Some sunglasses 

are now designed specifically to block HEV. 

“Blue-light hazard is defined as the potential for a photochemical induced retinal injury resulting from electro-

magnetic radiation exposure at wavelengths primarily between 400 - 500 nm. This has not been shown to occur 

in humans, only inconclusively in some rodent and primate studies.
 [4]

 The mechanisms for photochemical in-

duced retinal injury are caused by the absorption of light by photoreceptors in the eye. Under normal conditions 

when light hits a photoreceptor, the cell bleaches and becomes useless until it has recovered through a metabol-

ic process called the visual cycle. Absorption of blue light, however, has been shown to cause a reversal of the 

process where cells become unbleached and responsive again to light before they are ready. This greatly in-

creases the potential for oxidative damage. By this mechanism, some biological tissues such as skin, the lens of 

the eye, and in particular the retina may show irreversible changes induced by prolonged exposure to moderate 

levels of UV radiation and short-wavelength light.” [Wikipedia accessed 2012-11-13]. 

Dan Roberts, författaren till “Lighting and the Blue Light Hazard (The Facts about Ligh-

ting and Vision)" och grundaren av MD Support Online Library, lyfter fram riskerna när det 

gäller retina och visuell kontakt med kortvågig strålning.  

 “CAUTION: This lamp emits strong….light wavelengths (470nm - 400nm), which have been 

shown in some studies to harm the retina. Avoid prolonged use of this product if . . . you are 

taking photosensitizing medication such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 

most antidepressants, some antibiotics, diuretics, and beta-blockers and other heart medica-

tions; you have a pre-existing ocular condition such as macular-degeneration; you are dia-

betic or otherwise at risk for retinal damage; or you are 55+ years of age”                                 

(Dan Roberts MD Support Online Library, accessed 2012 11- 13) 

 

Dan Roberts citerar artiklar som berör riskerna. 

"It is not too harsh to state that virtually all persons with vision problems should be removed from a light envi-

ronment where the predominant light waves are a temperature above 3500K or a wavelength less than approxi-

mately 500 nm." Elaine Kitchel, M.ED.VI. The effects of fluorescent light on the ocular health of persons with 

pre-existing eye pathologies. American Printing House for the Blind, 2000. 

 

"Exposure to the eye to intense light, particularly blue light, can cause irreversible, oxygen-dependent damage 

to the retina. We have found that illumination of human retinal pigment epithelium cells induces significant 

uptake of oxygen that is both wavelength and age dependent...and contribute to the development of age-related 

maculopathy." Rozanowska M, et al. Blue light induced reactivity of retinal age pigment. Journal of Biological 

Chemistry 1995; 270(32):18825-18830. 

"The high-energy segment of the visible region (400-500 nm) is enormously more hazardous than the low energy 

portion (from 500-700 nm)." Young RW. Solar Radiation and Age Related Macular Degeneration. Survey of 

Ophthalmology 1988; 32(4): 252-269. 

". . . continuous exposure to blue light is potentially dangerous to vision." Koide R, Ueda TN, Dawson WW, 

Hope GM, Ellis A, Somuelson D, Ueda T, Iwabuchi S, Fukuda S, Matsuishi M, Yasuhara H, Ozawa T, Arm-

strong D. Nippon. Retinal hazard from blue light emitting diode. Ganka Gakkai Zasshi. 2001 Oct; 105(10):687-

95. 
 
"Visible light of short wavelength (blue light) may cause a photochemical injury to the retina, called 

photoretinitis or blue-light hazard." Okuno T, Saito H, Ojima Evaluation of blue-light hazards from various light 

sources. J. Dev Ophthalmol. 2002; 35:104-12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Violet_%28color%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue
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Ergonomi 
Ergonomi som ämne handlar om hur arbete och den fysiska miljön kan anpassas till männi-

skans behov. Belysning hör till ergonomi. Belysning har här många funktioner både som stöd 

för människans ljusrelaterade fysiologiska processer och dygnsrytm. Belysning bidrar också 

till psykologiskt stöd för vakenhet, koncentration, trivsel och behag samt visuellt stöd för 

komfortabla synprestationer. Med ett väl fungerande dagsljus och kompletterande belysning 

kan arbetet underlättas praktiskt.  

”Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Ergonomi betyder läran om 

anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbets-

platsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställ-

ning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, 

lyfta, bära och kroppshållning.” [Wikipedia accessed 28 augusti 2012]. 

Arbetsmiljöverket beskriver sin uppgift på sin hemsida på följande sätt:  

”vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje 

arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.” [Arbetsmiljöverkets hemsida 

accessed 29 augusti 2012]. 

Arbetsmiljöverket definierar på samma hemsida ordet ergonomi på följande sätt: 

”Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan 

och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, 

arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Det är viktigt att det finns möjlighet att påverka 

arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsätt-

ningar. 

Ergonomisällskapet i Sverige, ESS, definierar ergonomi på följande sätt. 

 "Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar 

samspelet människa- teknik- organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid ut-

formning av produkter och system."[Arbetsmiljöverkets hemsida accessed 29 augusti 2012] 

Human factors  
Den engelska forskaren Peter Boyce [2003] skriver i boken Human factors om människans 

interaktion med teknik med inriktning på belysning. Han gör det utifrån ett generellt förhåll-

ningssätt till brukaren och med systemlösningar för olika typer av rum. 

 
Svenskt rumsligt och individuellt brukarperspektiv på belysning 
I Sverige har Anders Liljefors arbetat med en rumslig och gestaltande utgångspunkt som om-

fattar människan och rummet. Han har beskrivit skillnaderna i att se rum och att mäta foton-

flöden. Han har utvecklat teori om hur fotonflöden transmitteras absorberas och reflekteras i 

interaktion med rumsytornas material och ytfärgerna i rummet. Det emitterade och reflektera-

de fotonflödet är trigger för människan psykologiskt, fysiologiskt och visuellt. Anders 

Liljefors sinnesbaserade utgångspunkt för belysning leder vidare mot en både visuell och fy-

siologisk utgångspunkt och för en omsorgsfull utformning av belysning.  

 
Ergonomi, Human factors och Designvetenskap  
Ergonomi, Human factors och Designvetenskap tar på olika sätt upp människa och dess inter-

aktion med fotonflöden och med belysningsteknik. Belysningsvetenskaplig forskning utvidgar 

Human factors och frågeställningar kring människa och belysningsteknik till att placera 
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brukaren i rummet och omfatta interaktionen människa, ljus färg och rum. Ämnet relateras till 

hur människan tar stöd i dagsljus så som det uppträder i naturen och hur ljuset i inomhusmil-

jön kan formas för att ge ett psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) stöd nära det dags-

ljus ger.  

 
Samband mellan människa, ljus, färg och rum 
Belysningsvetenskaplig interaktionsforskning berör samband mellan människa, ljus, färg och 

rum. Interaktionen är sedd utifrån människan och en psykologisk, fysiologisk och visuell 

(PFV) utgångspunkt och omfattar både rummet och den praktiska applikationen för dagsljus 

och kompletterande belysning.  

 
Skillnader i en engelsk och en svensk utgångspunkt i förhållandet till brukaren   
Den engelska utgångspunkten Human Factors skiljer sig från den svenska genom att Belys-

ningslära har en grund som är mer rumsmedveten och ser den enskilda individens behov. Den 

engelska är mer inriktad på utformning av praktisk applikation och på att ge ett generellt visu-

ellt stöd för brukaren. Med tiden nämns ett psykologisk, fysiologisk och visuellt (PFV) stöd 

men fortfarande med ett generellt förhållningssätt till brukaren.  
 
Med seendet som utgångspunkt  
Den svenska teoretiska traditionen i Belysningslära/ Belysningsvetenskap har som jämförelse 

till den engelska från början seendet som utgångspunkt och med tiden har den utökats till att 

omfatta ett stöd psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV).  

 
Psykologi  
Psykologi berör belysning dels relaterat till hur fotonflöden genom TAR interagerar med 

rummets ytor. Det reflekterade fotonflödet bär information till seendet och hjärnan och delar 

av informationen ger underlag för hjärnans tolkning. Tolkningen ger den visuella upplevelsen 

av rummet. Den visuella upplevelsen kan bidra till upplevd trivsel eller obehag, ro eller oro. 

De delar av fotonflödet som släpps igenom av melanopsin ger aktionspotentialer och leder till 

hormonell utsöndring. Hormoner är kroppens system för budskap och når via blodbanan 

snabbt alla delar av kroppen.  
 
Beteende 
Psykologi berör även vårt beteende. Det kan handla om ifall vi är samlade, koncentrerade och 

gör få fel eller okoncentrerade och splittrade och gör många fel. Den psykologiska aspekten  

på människans förhållande till belysning är bland annat relaterad till specifika våglängders 

eller våglängdsområdens förmåga att frisätta hormoner och till hur fotonflöden påverkar vår  

dygnsrytm. På arbetsplatser behöver den kompletterande belysningens fotonflöde utformas i 

anslutning till dagsljus i nivå och vad gäller specifika våglängder, för att bidra till samma 

dygnsrelaterade mönster i variation i hormonell frisättning, som kan ses i medelvärden för 

hormoner hos försökspersoner som vistas i dagsljus.  

    
”Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. En psykologs 

arbete kan röra sig inom vitt skilda områden, från forskning och undervisning till rådgivning och psykoterapi. 

Det kan röra sig om forskning kring områden som neuropsykologi, psykoneuroendokrinologi, mänskligt beteen-

de, personlighetsutveckling eller artificiell intelligens. Det kan röra sig om rådgivning för företag eller reger-

ingar om personalfrågor, sociala arbetsplatsfrågor, produktdesign, marknadsföring, personlig rådgivning eller 

terapi.”[Wikipedia hämtat 2012-11-11] 

 

Belysningsvetenskap och FDT 
Det är dagsljus vi är anpassade till sen urminnes tider. När kompletterande elbelysning an-

vänds som fotodynamisk terapi (FDT) i vardagen, generellt och på okända brukare kan detta 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Neuropsykologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoneuroendokrinologi
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 inte motiveras vetenskapligt. Fotodynamisk terapi kan bara utformas framgångsrikt om det 

bygger på ett individuellt behov. Fotonflöden berör det autonoma systemet och homeostatisk 

balans. Det som ena stunden ger homeostatisk balans och behag kan en kort stund senare ge 

obalans och obehag. Generella åtgärder för okända brukare kommer därför alltid att slå fel. 
 
Visuell perception  
Kunskapen om seendet är grundläggande för utformning av belysning och för steg två i ljus-

design processen. Ordet varseblivning står för att se, att bli varse. Det vi ser beror inte bara på 

vad som finns i vårt synfält utan beror i hög grad på vår träning i att se, vår kunskap om det vi 

ser och våra erfarenheter av det vi ser.  

 
Den tränade planerarens utvärdering 
En tränad belysningsplanerare ser ett närmst oändligt antal detaljer om hur dagsljus och kom-

pletterande belysning uppträder i rum. En person utan träning i ljusanalys lägger förmodligen 

bara märke till en bråkdel av dessa detaljer. För den tränade belysningsplaneraren är varje steg 

ett studium av fördelar och nackdelar med utformning av olika dagljusavskärmningar och 

kompletterande elbelysning.  

 
Att träna sin förmåga att se  
Ju fortare man tränar upp sin förmåga att utvärdera ljus och rum och den visuella upplevelsen 

av rum, desto snabbare känner man sej säker som planerare och litar på de val man gör i sin 

planering. Det är omöjligt att arbeta med utformning av belysning utan kunskaper i ljusanalys. 

 
Attention  
Attention är ett viktigt begrepp när det gäller rumsutformning. Det står för uppmärksamhet 

(riktad uppmärksamhet).  Attention leder till ökad arousal som ger en ökning av vaken- 

hetsgraden. Attention kan beskrivas som den situation när en hund spetsar öronen när man 

visslar på den. Alla sinnena vaknar till och hunden riktar sin uppmärksamhet mot ett visst 

mål. Hundens uppmärksamhet lägger sig efter ett tag. Det vi är vana vid väcker inte samma 

uppmärksamhet som det vi inte är vana vid att uppleva.  

 
Belysning och attention 
Belysning kan utformas så att det känns bekant, vanligt och rätt i förhållande till hur vi är 

vana att uppleva dagsljus i rum. Det kan också utformas på ett sätt som tillför variation och 

skönhet till rummet och ökar därmed rummets förmåga att väcka uppmärksamhet (attention) 

och bidrar till trivsel och vakenhet. Belysning kan även utformas så att den i en miljö som 

redan har låg visuell variation, minskar rummets variation och attraktivitet ytterligare, vilket 

leder till att rummet istället bidrar till otrivsel och bristande sinnestimulans. 

 
Belysning för en levande miljö 
Den vuxne kan kompensera sig för en torftig ljusmiljö men det är svårare för äldre och barn. 

Belysning bör utformas så den bidrar till en levande, variationsrik och attraktiv miljö. Barns 

miljöer är särskilt angelägna att arbeta med för planeraren, eftersom den påverkar barnets vi-

dare utveckling, och fostrar morgondagens brukare. Om hemmets och dagisets belysning är 

väl utformad ökar möjligheten att många och då både vuxna och barn får kontakt med goda 

exempel på bra utformat dagsljus och kompletterande elbelysning. 
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Perception  
 
”Perception är ett psykologiskt begrepp för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck. Som regel inne-

fattas varseblivningen i ordet, men i snävare bemärkelse är varseblivningen nervimpulsernas reaktion på stimu-

li, medan perceptionen är den automatiska uppfattningen av dessa impulser som följer av tidigare erfarenhet 

och kunskap, vilken ger stimulit dess omedelbara mening. En mängd medvetna och omedvetna processer är 

involverade i att förvandla sinnesintryck till meningsfull information. Vissa processer arbetar nedifrån- upp 

genom att sortera ut mönster i den detaljrika information som våra sinnen levererar, medan andra processer 

arbetar uppifrån-ned och passar in inkommande information i förväntade mönster. Sådana omedvetna processer 

som är helt nödvändiga för att vi bland annat ska kunna orientera oss i vår omgivning, känna igen ansikten och 

bedöma avstånd kan ibland göra sig påminda i form av olika typer av synvillor”. [Wikipedia accessed 30 august 

2012]. 

”Uppmärksamhet (attention) är ett av perceptionens äldsta studieområden. Här försöker man undersöka hur de 

mänskliga sinnena väljer vilken information de ska fokusera på. Från att från början ha handlat mest om auditiv 

uppmärksamhet, är man nu för tiden mest inriktad på att studera visuell uppmärksamhet. En traditionell konflikt 

inom uppmärksamhetsforskningen rör huruvida uppmärksamhet är en fråga om bristande kapacitet i hjärnan 

eller om hjärnan tidigt väljer information att fokusera på för att undvika kaos i hjärnan vid tillgång till för 

mycket information. Perception är ett delområde inom kognitiv psykologi. Ett perspektiv som haft stor betydelse 

inom perceptionsforskning är gestaltpsykologin. Man kan även tala om undermedveten perception, subliminal 

perception.”[Wikipedia accessed 30 august 2012]. 

Folkhälsa  
Det finns en stark koppling till folkhälsa i ljusdesignprocessens samtliga steg. De fotonflöden 

vi vistas i berör på ett genomgripande sätt människans grundhälsa via det autonoma nervsy-

stemet, homeostatisk balans, upprätthållande av vår dygnsrytm och bildandet av D- vitamin. 

Det genombrott i kunskapen om människa och ljus som ipRGC och melanopsin innebär un-

derstryker att det sätt vi utformar belysningsanläggningar, har en direkt påverkan på brukaren. 

Ett väl fungerande dagsljus och en dagsljusliknande kompletterande belysning har förutsätt-

ningar att bidra till att man är aktiv på förmiddagen och dagen och förbereder sig för att slå av 

på takten på sena eftermiddagen. På samma sätt kan en väl utformad platsbelysning ge indivi-

den goda förutsättningar för att arbeta utan att bli visuellt ansträngd eller tvingas sitta i en 

obekväm ställning för att undvika bländning eller reflexer. 

 
Stöd för dygnsrytm och bekväma visuella synprestationer 
För samhället är det viktigt att alla medborgare får stöd för en väl fungerande dygnsrytm och 

bekväma visuella synprestationer. Det kan innebära minskade kostnader för sjukvård och 

bidra till att arbetskraften i landet blir mer effektiv på arbetet. Användandet av till dagljuset 

kompletterande belysning kan för brukaren innebära en negativ påverkan på dygnsrytmen om 

utformningen skiljer sig från dagsljuset på den plats brukaren lever på. Den arkitektoniska 

belysningen berör även indirekt människans D-vitamin produktion och kan relateras till psy-

kologisk, fysiologisk och visuell (PFV) påverkan från ljuskällors emitterade spektralprofiler.  

 
Åtgärder  
De ljusrelaterade hälsofrågorna kan kopplas till stöd av dygnsrytmen via dagljusets föränder-

liga spektralprofil, en varierande ljusnivå under morgonen, dagen och kvällen samt till att 

vistas i mörker på natten.  

 
D- vitamin 
Elektromagnetisk strålning med våglängderna 290-315 Nm ger produktion av D-vitamin när 

 de är i kontakt med människans hud. Dessa våglängder saknas i dagens kompletterande be-

lysning. Uv sägs inte passera fönster. Trots detta finns det fotobiologiska resultat som tidigare 

 nämnts och visar på att en chaufför som suttit nära fönsterrutan i en bil under ett långt arbets-

liv enbart har rynkor på den delen av ansiktet mot bilens fönsterruta vilket kan vara ett exem- 
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pel på motsatsen.  
 
Nyanserad bild av fördelar och nackdelar med användandet av elbelysning 
Det är angeläget att utveckla en tillförlitlig beskrivning av hur brukare påverkas av användan-

det av kompletterande belysning. Det är även viktigt att visa på hur artificiellt emitterade fo-

tonflöden kan används på ett ansvarsfullt sätt, bidra till förbättrad folkhälsa och inte ge upp-

hov till skador på djur, växter eller ekosystem.  
 
Belysning och verklig livskvalitet 
Belysning används för att ge livskvalitet. Men den verkliga livskvaliteten måste vara långsik-

tig dvs. även innefatta framtiden. Här har belysningsplaneraren en stor uppgift i att verka för 

en användning av kompletterande belysning som är i balans med människor, djur, växter och 

ekosystem. Den bästa förberedelsen för detta är att ta in information om hur människor, djur 

och växter påverkas av fotonflöden. Informationen behöver tolkas och påvisas vad informa-

tionen betyder för den som utformar belysningsanläggningar. Förhållningssättet står för att 

vara etisk i sitt förhållningssätt till användandet av kompletterande elbelysning.  

 
Energieffektiv belysning mer omfattande än att byta ljuskälla 
Utifrån detta perspektiv är energieffektiv belysning inte bara att byta en ljuskälla till en mer 

energieffektiv. Frågeställningen är större än så och berör då att leva med ljus i samklang med 

människa, djur, växter och ekosystem. Brukarens behag och trivsel är utformningen av inter-

aktionens mål och är ett område där Belysningsvetenskap behöver utvecklas mer både natio-

nellt och internationellt.  

 
Designvetenskap  
Designvetenskap och design för att möta brukarens behov av dagsljus och kompletterande 

elbelysning är en viktig grund för belysningsplanering. 

 
Materialkunskap  
Att via forskning utveckla ytor som fungerar väl i armaturer, i ljuskällor, som väggar, som 

solavskärmning för fönster, bidrar till en positiv utveckling av morgondagens anläggning. 

Ytor och ytfärger som kan reflektera ljus effektivt men ändå är estetiskt tilltalande och visuellt 

komfortabla att betrakta i både höga och låga ljusnivåer, är värdefullt och underlättar plane-

ringen av dagsljus och kompletterande belysning.  
 
Armaturutformning  
Att forska i utformning av armaturer eller armaturfamiljer som på ett effektivt sätt komplette-

rar dagsljuset och upplevs som visuellt komfortabla att betrakta, ger också viktiga bidrag till 

utformningen av morgondagens anläggning. Att utveckla armaturer som effektivt möter dags-

ljuset genom att sprida ett helt och behagfullt ljus i rummet och samtidigt är lätta att kombine-

ra med andra armaturer är en viktig del av en framtida energieffektiv belysningsanläggning 

och underlättar arbetet med planeringen av framtidens belysning.  

 
Forskning på ljuskällor  
Fortsatt forskning kring ljuskällor är en nyckel till morgondagens mer ansvarsfulla använd- 

ning av fotonflöden. Nya tekniska lösningar som klarar att emittera fotonflöden nära dagslju 

sets föränderliga spektralprofil under dagen är avgörande och nödvändigt för att kunna plane- 

ra den kompletterande belysning som stödjer människan psykologiskt, fysiologiskt och visu-

ellt på ett sätt som ligger nära den inverkan dagsljuset har på människan. 
 
Belysning med minimal negativ påverkan  
Utvecklingen av ljuskällor som ligger nära dagsljusets spektralprofil kan bilda grund till den  
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belysning som minimerar en negativ påverkan från artificiellt emitterade fotonflöden på män-

niskor, djur, växter och ekosystem. 
 
Styrning  
För att skapa morgondagens belysningsanläggning som följer dagsljuset och det komplette-

rande belysning under dagen och som matar upp ljuset successivt under dagen och sen tar ner 

det i nivå, behövs ett väl fungerande styrsystem. Styrsystemet ska klara att läsa av dagsljuset 

och ljuset inom och utomhus. Systemet ska kunna differentiera anläggningen i tid och sektio-

ner. Delar av anläggningen ska starta upp när ljusnivåerna blir för låga i de inre delarna och 

sen tända upp nästföljande etapp allteftersom nivån på dagljuset sjunker.  

 
Ett från dagsljus mindre avvikande ljus 
När dagsljuset används fullt ut med synkroniserad kompletterande belysning, blir det stöd 

psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) som brukaren får i rummet mindre avvikande 

från det stöd som att vistas i utemiljö i enbart dagsljus, ger.  
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(1): 1–4.  

 

 Margrain TH, Boulton M, Marshall J, Sliney DH (September 2004). "Do blue light 

filters confer protection against age-related macular degeneration?". Prog Retin Eye 

Res 23 (5): 523–31.   

 

 ANSI/IESNA RP-27.1-05.  Recommended Practice for Photobiological Safety for 

Lamp and Lamp Systems – General Requirements. American National Standard Insti-

tute/ Illuminating Engineering Society of North America. 10 June 2007. 

 

 Hanlin, Pete (2004). "The Effects of Visible Light and UVR on the Visual System". 

Review of Optometry."Artificial Lighting and the Blue Light Hazard (The Facts about 

Lighting and Vision)". MD Support Online Library. 

 

 Holmstedt, L. (2012). Ekologiska effekter av ljusföroreningar. Självständigt arbete i 

biologi. 15 Hp. Vårterminen 2012. Institutionen för biologisk grundutbildning. Upp-

sala Universitet. 

 
5.1. Ämnen som angränsar till ljusdesignprocessen för utemiljö 
Många ämnen som angränsar till Ljusdesignprocessen har redan tagits upp tidigare i denna 

text. Här nämns några ämnen som specifikt gäller för utemiljö. 
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Landskapsarkitektur 
Ljusdesignprocessen har två spår. Det ena är innemiljö med eller utan fönster och det andra är  

bebyggd utemiljö eller i natur. Landskapsarkitekten kan, om förståelse för ljusanlys finns, 

forma goda förutsättningar för väl fungerande ljusmiljöer för både staden, flerbostadsområ-

den, villasamhällen, landsbygd och natur. Genom växtval, materialval och det sätt uterummet 

planeras kan landskapsarkitekten bidra till att man undviker att utforma miljöer som brukaren 

kan uppleva obehag av när man vistas i. 

 
Fysisk planering 
På samma sätt men i större skala än landskapsarkitekten, formar den fysiska planeraren ute-

miljön. Även den fysiska planeraren som kan ljusanalys, har goda förutsättningar för att forma 

uterum som fungerar väl ljusmässigt. Trafiken på land, till sjöss och i luften är områden där 

belysningen är en viktig del av säkerheten. 

 
Trädgårdsanläggning 
Trädgårdsanläggaren är den som är verksam i den privata trädgården. Det ligger nära till 

hands att installera belysning samtidigt som rabatter läggs om och när ytor beläggs med sten i 

trädgården. När trädgårdsanläggaren har förståelse för belysning kan de förbereda för installa-

tion i privata och offentliga trädgårdsmiljöer. 
 
Miljövård  
Miljövård har en tydlig koppling till belysningsplanering och hör till steg ett, två och tre i 

ljusdesignprocessen (LDP). Fotonflöden från utomhusapplikationer påverkar inte bara männi-

skan utan även djur, växter och ekosystem. Kunskapen ökar om hur ljusrelaterad påverkan på 

djurs och växters levnadsvillkor, ser ut [Holmstedt 2012]. Effekter kan ses idag som till sin 

karaktär är dramatiska, men det är sannolikt så att det är de långtgående mindre synliga för-

ändringarna som kan ha störst påverkan.  

 
Zoologi 
Zoologi hör till steg två i LDP för utemiljö. I arbetet med att placera ut ljuspunkter är det vik-

tigt att undersöka om miljön är känslig och om det finns hotade arter i området. Genom att 

kontakta myndigheter ansvariga för vården av vilda djur, kan den information som efterfrågas 

tas fram. Om hotade arter finns bör utplaceringen av ljuspunkter samt val av ljuskällor göras 

med största omsorg. 
 
Vad är djuren känsliga för? 
Den fråga som planeraren behöver ha svar på är om eventuella hotade arter har utvecklat  

supersensitivitet för något specifikt delområde av dagsljusets våglängder och därför bör ta 

hänsyn till det i sin planering och val av ljuskälla. 
 
Botanik 
Inte bara djur men även växter påverkas av att natten på många platser inte längre är mörk.  

För att undvika att växter, växer på ett sätt som påverkar andra arter och ekosystem (t.ex. alg-

tillväxt på grund av ljuspunkter placerade vid havet) är det på samma sätt som när det gäller 

djur, viktigt att försöka ta reda på om utplacerandet av ljuspunkter kommer att påverka hotade 

arter eller känsliga ekosystem i området.    
 
Designforskning 
Design är nyckeln till att utforma en god interaktion mellan människa, ljus, färg och rum. 

Forskning i design har potential att bidra till utveckling av bättre anläggningar. Ljusdesign är 

fortfarande svårt att finna beskrivet i vetenskapliga artiklar.  
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Bild 6. Träd i Värnamo. Foto Monica Säter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 6  

Frågeställningar som övergripande berör ljusdesignprocessen 
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6.0. Frågeställningar som övergripande berör ljusdesignprocessen 
Denna text behandlar olika frågeställningar som berör ljusdesignprocessen. De har det 

gemensamt att de på olika sätt berör arbetet med belysningsplanering. Jag rekommenderar att 

man läser några aspekter i taget och reflekterar över dem samt över kopplingen till belys-

ningsplanering.      

 
6.1 Lagar och författningssamlingar samt direktiv som berör ljusdesignprocessen 
Ett stort antal frågor berör övergripande ljusdesignprocessen. De hanteras på olika nivåer som 

lagar, författningssamlingar som förklarar tillämpning av lagar, EU-direktiv, samhälleligt väl 

förankrade generella mål och rekommendationer. Det är särskilt viktigt (vid vite) att följa upp 

de lagar och författningssamlingar som gäller på området. På EU-nivå finns överenskommel-

ser och direktiv (comittments and directives) som också berör planerarens arbete.  
 
Brukaraspekter i ljusdesignprocessen 
Det är i Svenska grundlagen fastslaget att det offentliga ska verka för hälsa. Det ger ett gott 

stöd till brukaren som planeraren bör möta. Det är för brukaren interaktionen mellan männi-

ska, ljus, färg och rum (MLFR) formas. Brukaren har högsta prioritet. En anläggning bör ut-

formas visuellt komfortabel, trivsam och estetiskt tilltalande. Många frågor berör övergripan-

de ljusdesignprocessen. Det är svårt att se någon mänsklig aktivitet som saknar kopplingar till 

ljusdesignprocessen.     

 
Arbetsmiljö  
Att arbetsmiljön är säker regleras på nationell nivå i arbetsmiljölagen. Att lagen följs bevakas 

av Arbetsmiljöverket. EC Treaty 137 (European Committment) gäller för alla länder inom 

EU. Både EC Treaty 137 och Arbetsmiljölagen är övergripande och saknar text som anger 

vad ljusrelaterad hälsa är specifikt. Vad detta är får därför bli en tolkningsfråga för planeraren. 

AFS, Arbetsmiljöverkets allmänna författningssamling beskriver mer detaljerat hur lagen ska 

tillämpas.  

 
Arbetsmiljö på Europa nivå 
På Europanivå finns direktiv som är allmänna och bindande i alla sina delar. De är direkt till-

lämpliga och associeras till den lag som berör området för en specifik nation. I direktiv 

89/391 är EU- medlemmarnas hälsa skyddad både på arbetsplatsen och hemma. 
 

”It is of fundamental importance as it is the basic safety and health legal act which lays down general principles 

concerning the prevention of risks, the protection of safety and health, the assessment of risks, the elimination of 

risk and accident factors, the informing ,consultation and balanced participation and training of workers and 

their representatives.”[EU web pages accessed dec. 2011].  

 

Belysning i fönsterlösa miljöer  
När det i grundlagen förankrade målet hälsa tillämpas på belysningsområdet ges brukaren ett 

starkt stöd. De miljöer som behöver mest omsorg för att leva upp till att vara en hälsosam 

arbetsmiljö är de fönsterlösa arbetsmiljöerna där skiftesarbete pågår. Här riskerar arbetsförhål-

landena att ge en negativ påverkan på arbetstagarnas grundhälsa genom att störa arbetstagar-

nas dygnsrytm.  

 
Att vistas i rum utan dagsljus 
Den lagfästa ambitionen innebär i relation till belysningsplanering att när brukare vistas i ar-

betsrum utan dagsljus bör den kompletterande belysningen understödja människans dygns-

rytm. Den väl fungerande belysningsanläggningen för fönsterlös miljö har några grundläg-

gande kännetecken. I grunden gäller detta att forma en interaktion människa, ljus, färg och 

rum som fungerar väl och ansluter på ett lämpligt sätt till ljus och mörker cykeln i naturen. 
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Klok utformning av belysning minskar negativ påverkan 
Klokt utformad belysningsapplikation kan bidra till minskade störningar och underlätta arbe-

tet under natten.  

 
Belysning för säkerhet på arbetsplatsen  
Att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö har direkt koppling till bland mycket annat, utform-

ning av dagsljus och kompletterande elbelysning. Att lokalen är belyst på ett väl fungerande 

sätt säkerställer att man har goda förutsättningar för att se faror av olika slag. Även här gäller 

att med ett välutformat ljus skapa goda kontraster i rummet och vid arbetsstationer samt att 

undvika bländning.  
 
Arbetsmiljön ska vara hälsosam 
Att arbetsmiljön ska vara säker och hälsosam är förankrat i arbetsmiljölagen. Vad detta är 

utifrån ett belysningsplanerar perspektiv kan vara svårt att avgöra. Motstridiga önskemål är 

lätta att konstatera som behöver vägas mot varandra på ett väl underbyggt sätt. Ljusrelaterad 

hälsa på arbetsplatsen innebär i hög grad att de som arbetar har kontakt med dagsljus och får 

stöd för en väl fungerande dygnsrytm.  

 
Nycklar till ett hälsosamt ljus 
Med hjälp av väl valda ljuskällor med en spektralprofil nära dagsljus, en ljusnivå som följer 

dagsljusets rytm på en för innemiljön och kontrastsituationen lämplig nivå, utformat för att 

vara i ett spann av ljusnivåer, skapas goda förutsättningar för ett hälsosamt allmänljus.  

 
Ljusfördelningens inverkan på vakenhet 
Även en ljusfördelning som stödjer vakenhet påverkar arbetsmiljön positivt. Ett jämnt ljus är 

mindre aktiverande än ett mer dramatiskt och varierat ljus. När detta kombineras med ett väl 

fungerande styrsystem kompenseras arbetstagarna till viss del via den kompletterande belys-

ningen för att de vistas långt ifrån dagsljus.  

 
Boendemiljö  
Utformningen av boendemiljön vad gäller dagsljus regleras i plan och bygglagen.  

Lagen föreskriver att alla bomiljöer har tillgång till dagsljus. I regelsamling för byggande, 

BBR 2012 finns läsanvisningar om regler för byggande.  

 
”Läsanvisningar till regler om byggande. Regelsamlingen ger en helhetssyn. 

För att tillämpa Boverkets byggregler, BBR, är det viktigt att läsa reglerna i sitt 

sammanhang. Boverket ger därför ut en regelsamling som förutom byggreglerna 

också innehåller läsanvisningar och utdrag ur lagen och förordningen. 

• Del 1: Läsanvisningar innehåller både information om regler om byggande i 

stort och information om just BBR. Syftet är att öka förståelsen för reglerna, 

att förklara varför reglerna finns och sätta in dem i ett sammanhang. Läsanvisningarna 

Är inte regler. De innehåller endast bakgrundsinformation. 

• Del 2: BBR. Här finns Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 med ändringar 

t.o.m. BFS 2011:26). Till BBR finns ett sakregister. 

• Del 3: Lagar och förordningar innehåller utdrag ur plan- och bygglagen 

och plan- och byggförordningen. 

Från lag till allmänt råd 

Regler är samlingsbegreppet för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters 

föreskrifter och allmänna råd” [ ur regelsamling för byggande, BBR 2012]. 
 

I samma text anger Boverket hur planeraren bör förhålla sig till lagar, förordningar, föreskrif-

ter och allmänna råd. 
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Regler Beslutas av 

Lagar Riksdagen 

  

Förordningar Regeringen 

Föreskrifter Myndigheter 

Allmänna råd Myndigheter 

 

”Myndigheters föreskrifter och allmänna råd är ofta mer detaljerade än bestämmelserna i lagar och förord-

ningar. Det beror på att föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser för hur man tillämpar de krav 

som ställs i lagar och förordningar. För att en myndighet ska få ge ut föreskrifter måste den ha ett bemyndigan-

de av regeringen. Däremot får en myndighet ge ut allmänna råd inom sitt verksamhetsområde, utan att ha något 

särskilt bemyndigande. Kraven i lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande bestämmelser och talar om 

hur man ska göra. Allmänna råd, däremot, är inte tvingande bestämmelser utan anger ett sätt för hur någon kan 

eller bör göra för att uppfylla ett krav i en tvingande bestämmelse. Ett allmänt råd kan också innehålla en upp-

lysning eller en hänvisning.  

 

När gäller reglerna?  

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF, gäller för alla byggnadsverk, dvs. byggnader eller andra anläggningar. PBL och PBF gäller 

vid nybyggnad (uppförande eller flyttning), ändring och underhåll. Mer om begreppet ändring finns i läsanvis-

ningarna till avsnitt 1. Boverkets byggregler, BBR, gäller för byggnader. Enligt PBL är definitionen av en bygg-

nad en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som ä varaktigt placerad på mark 

eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 

konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. BBR gäller vid uppförande av en nybyggnad och vid änd-

ring. I BBR finns också regler för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt regler för 

mark- och rivningsarbeten. Regler om bärförmåga, stadga och beständighet finns i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.”[Regler 

för byggande BBR, 2012]  

 

Översikt av de olika reglernas huvudsakliga tillämpningsområden 

 
Regler För vad? När? 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL Byggnadsverk (byggnader eller andra anläggningar) Obebyggda tomter 

som ska bebyggas. Mark- och rivningsarbeten. Uppföra. Flytta. Ändra (inkl. ombyggnad och tillbyggnad) Un-

derhålla. 

 

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF Byggnadsverk (byggnader eller andra anläggningar) Obebyggda 

tomter som ska bebyggas. Mark- och rivningsarbeten. Uppföra. Flytta. Ändra (inkl. ombyggnad och tillbyggnad) 

Underhålla. 

 

Regelsamling för byggande, BBR 2012 

Del 1: Läsanvisningar till regler om bygga. Boverkets byggregler (2011:6), BBR. Byggnader Obebyggda tomter 

som ska förses med en eller flera byggnader. Mark- och rivningsarbeten. Uppföra. Ändra (inkl. ombyggnad och 

tillbyggnad) 

 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder), EKS. Byggnader. Andra byggnadsverk under vissa förutsättningar. Mark- och rivningsarbeten 

Uppföra. Tillbyggnad. Ändring för tillkommande byggnadsdelar. 

 

Vad är syftet med reglerna om byggande? 

Reglerna i PBL, PBF och BBR omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Kraven är samhäl-

lets minimikrav på byggnader vad gäller bostadsutformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, 

brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och 

energihushållning. Reglerna ska uppfyllas oberoende av om bygglov eller anmälan behövs. Det är naturligtvis 

tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven i reglerna om byggande anger. Men utifrån PBL kan 

samhället endast ställa krav och ingripa med sanktioner om minimikraven i reglerna om byggande inte uppfylls. 

Vem ansvarar för att reglerna följs? Det är byggherren, dvs. den som för egen räkning utför eller låter utföra 

 projekterings- ,byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som ska se till att arbetena utförsenligt bestämmelserna 

i PBL, PBF och BBR. Det är ofta fastighetsägaren som är byggherre. Samhällets tillsyn över att reglerna följs 

 ligger på kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande. Nämnden tolkar reglerna och övervakar att de efter- 
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levs. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden. 

Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så erfordras, t.ex. när samhällets minimikrav i reg-

lerna om byggande inte uppfylls. Regler om sanktioner finns i 11 kap. PBL och i 9 kap. PBF. Boverket och läns-

styrelsen ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnden genom råd och stöd i byggnadsnämndens tillsynsarbe-

te.” [ur Regelsamling för byggande, BBR 2012]  

 

” Del 1: Läsanvisningar till BBR – avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö 
Regelsamling för byggande, BBR 2012: 6:3 Ljus 

Detta avsnitt ställer krav på möjligheten till belysning, dagsljus och direkt solljus i byggnader. Dagsljus och 

solljus som flödar in genom fönster bidrar till en god hälsa och välbefinnande. Fönster i byggnader kan dock i 

vissa fall motverka andra kvaliteter som byggnaden ska ha. Exempelvis släpper fönster ut värmen lättare än en 

normal vägg, vilket kan ge sämre termiskt klimat. Brandsäkerheten kan försämras genom att det ordinarie bygg-

nadsskalet genombryts av fönster, medan utrymningen kan underlättas i de fall öppningsbara fönster kan nås 

från marken. Alla dessa egenskaper måste beaktas samlat. Reglerna ställer krav på ljusförhållandena i byggna-

der. Solljus ska kunna nå något utrymme för daglig samvaro i bostaden. När det gäller belysning finns även 

regler i avsnitten 3och 8. Det finns även regler om utsikt från byggnaderna, eftersom det är bra för människans 

hälsa att kunna följa dygnets och årstidernas skiftningar.”[regelsamling för byggande, BBR 2012]. 

 

Handikappfrågor  
Handikappfrågor är ytterligare exempel på ett i samhället förankrat mål med stark koppling 

till ljusdesignprocessen. För den som har en begränsad förmåga till visuell orientering är ut-

formningen av belysning viktig och kan bidra till ett mer självständigt liv. För en individ med 

synnedsättning innebär ökade kontraster med hjälp av kompletterande belysning att vardags-

livet kan underlättas. I det offentliga rummet kan belysning användas för att underlätta för 

synsvaga att visuellt orientera sig på ett bättre sätt och därmed undvika faror.  

 
Belysning som ger säkerhet 
Ett säkerhetstänkande som gäller all utemiljö har stark koppling till ljusdesignprocessen. 

Trappor, perronger, kajkanter och övergångsställen är exempel på platser som av säkerhets-

skäl kan märkas ut visuellt för både synsvaga och normalseende. De verktyg man som belys-

ningsplanerare har i arbetet med att skapa säker visuell orientering för en synskadad är:  

 

 avskärmning av dagsljus. 

 

 kompletterande välriktad och bländfri belysning. 

 

 kontrastförstärkningar med hjälp av färg. 

 
Läsanvisning  
 

 Hjälpmedelsinstitutet, 2008. Att finna nya vägar. Information för äldre personer med 

maculadegeneration– åldersförändringar i gula fläcken Publikationen kan beställas på 

HIs webbplats, w.ww.hi.se/publicerat, via telefon 08-620 17 00 eller hämtas i PDF-

format på www.hi.se/publicerat.   

 

 S. Sörensen, G. Brunnström (1995). Quality of light and quality of life: An interven-

tion study among older people.  Lighting Research and Technology, 1995 - 

lrt.sagepub.com.                   

 

 G. Brunnström, S. Sörensen, K. Alsterstad (2004). Quality of light and quality of life–

the effect of lighting adaptation among people with low vision. Ophthalmic and …, 

2004 - Wiley Online Library. 
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 S. Sorensen, G. Brunnström (1994).  Lighting and quality of life.  Low Vision: Re-

search and New…,1994 - books.google.com. 

 

 G. Brunnström (2004).  Betydelsen av bra belysning. Goda miljöer och aktiviteter för 

äldre, 2004.  

 
Medicin/ dynamisk fototerapi  
PDT är förkortning för photodynamic therapy (fotodynamisk terapi). Med hjälp av photosen-

sitizers görs delar av människokroppen känslig för specifika våglängder som likt missiler slår 

ut celler, genererar cellbildning och läker sår utan att lämna ärr. Photodynamic therapy (PDT) 

är en icke invasiv medicinsk metod. 
 
Ljus istället för kniv 
När man använder elektromagnetisk strålning behöver man inte operera patienten och skära 

bort vävnad. Den icke invasiva metoden gör att läkningen går snabbare och genomförs utan 

att skapa ärr.  

 
Öka de specifika våglängdernas verkan 
Genom olika metoder binds photosensitizers (ämnen som ökar kroppens känslighet för speci-

fika våglängder) till vissa delar av kroppen. De används för att förstärka effekten av de utval-

da våglängder som ger en specifik verkan. Man kan kalla PDT för medicinsk ingenjörskonst 

och uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att få kroppen att ta emot behandling på en 

angiven del av kroppen. Ett exempel på detta är att genom att belysa inuti ett ben i skelettet 

sprids fotonflödet till vävnader inne i kroppen närmast benen. 

 
PDT och traditionell medicin 
Trots de stora fördelarna med Photodynamic therapy (PDT), intensiv forskning på området 

och starka pionjärinsatser, behandlas fortfarande sjudomar som t.ex. sår som inte läker med 

metoder som ger ärrbildning. Photodynamic therapy (PDT) hör på många sätt till den framtida 

smarta användningen av fotoner som kommer som ett resultat av utvecklingen av ämnet foto-

biologi och genombrottet i forskningen kring ipRGC och melanopsin.  

 
Läsanvisningar 
 

 Artiklar från Europeiska eller Amerikanska photobiologiska sällskapet. ESP, ASP. 

 
Balansera hormoner och signalsubstanser på ett naturligt sätt  
Det i grundlagen förankrade målet att det offentliga ska verka för hälsa berör även belys-

ningsplanering. Belysning berör hormonell utsöndring. Livstilen i kombination med mat och 

dryckesvanor kan ge en negativ påverkan hormonellt. Den som har en icke fungerande dygns-

rytm riskerar att få ett mönster av att hormon för vakenhet och sömn frisätts vid olämpliga 

tider på dygnet i likhet med den man får när man reser till andra tidszoner. Den som lider av 

en icke fungerande dygnsrytm och samtidigt slarvar med att äta och dricker drycker som in-

nehåller koffein eller tein kan få en negativ inverkan på dygnsrytmen.  

 
Ljus, koffein och tein 
Koffein och tein hindrar hjärnan att gå ner i viloläge. Produktionen av de substanser som 

kroppen behöver för att fungera väl tillverkas utifrån byggstenar som hämtas från den mat en 

person äter. Produktionen av dessa substanser påverkas om näringstillförseln inte är tillfred-

ställande.  
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Konsekvenser av en störd dygnsrytm 
En störd dygnsrytm kan utöver att ge fysiska sjukdomar även ge psykiska konsekvenser så 

allvarliga att man drabbas av overklighetskänslor. I USA har en sjuksköterska utvecklat en 

metod för att med bioidentiska hormoner motverka PMS, lindra klimakteriebesvär, förloss-

ningsdepression hos kvinnor. Bioidentiska hormoner beskrivs som nycklar som passar i ett lås 

och när hormonerna tillförs öppnas låsen och personen fungerar igen. Mia Lundins arbete 

visar vägen för att lägga större vikt vid en väl fungerande dygnsrytm. 

 
Fotonflödens påverkan på kroppen 
Fotonflöden är en nyckel för processer i kroppen. Ett känt exempel är D- vitamin som bildas 

av 290 Nm-315 Nm (våglängdsområdet anges lite olika i litteraturen).  

 
 
 
Läsanvisning  
 

 Mia Lundin. Kaos i kvinnohjärnan 

 

 ET Schwartz, K Holtorf (2008). Hormones in wellness and disease prevention: 

common practices, current state of the evidence, and questions for the future. Primary 

Care: Clinics in Office Practice, 2008 - Elsevier 

 
Kronofarmakologi 
Kronofarmakologi är ett nytt forskningsfält som utforskar relationen mellan effekt av medici-

ner och patientens dygnsrytm. Tidpunkten på dygnet har betydelse för om mediciner har av-

sedd verkan. 

 
Läsanvisning 
  

 Mia Lundin. Kaos i kvinnohjärnan. 

 
Kommunikation  
Inom trafik av alla slag i luften, på vatten eller land har ljuset en viktig roll i att möjliggöra 

säkra synprestationer. Detta gäller både de som färdas och de som går. Mörkret i naturen stäl-

ler höga krav på hur belysning bör utformas för att fungera väl. Även i övervakning har be-

lysningen en viktig roll att fylla. Belysning kan även hålla personal som övervakar trafik, 

vakna och möjliggöra att de ser trots att det är mörkt ute.  

 
Säkerhet  
Belysning och säkerhet är ett omfattande område och berör inte bara utemiljön generellt utan 

även innemiljön och nödbelysning inom hela byggnadsbeståndet i landet. 

För innemiljön gäller säkerhetsaspekten omsorgen om synsvaga och normalseende i utsatta 

situationer. Med ljusdesign och med hjälp av de 4 stegen i ljusdesignprocessen (LDP) formas 

goda kontraster som kan underlätta den visuella orienteringen för både synsvaga och normal-

seende. En väl fungerande interaktion människa, ljus, färg och rum skapar även goda förut-

sättningar för övervakning, rökdykning, sjöräddning, eftersök och markering av faror.   

 
Film, foto, måleri  
Ljus som konstnärligt verktyg är ytterligare en aspekt som kan kopplas till ljusdesigprocessen. 

Ljuskällor används som designverktyg i konstnärligt skapande. I film och foto samt på teatern 

 bidrar belysningen till bildkomposition och bilders uttryck. Hur vi uppfattar de människor 
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och miljöer som skildras i filmen, på fotot eller på teaterns scen beror i hög grad på utform- 

ningen av den belysning som används.  

 
Kontraster av ljus och mörker 
Kontraster i ljus och mörker samt färg, bidrar till att bygga bildkompositioner i film, foto och 

på teatern. I måleriet byggs bildkompositionen upp på samma sätt.  

 
Återge ljus och mörker  
Genom att detaljerat återge ljus och skugga, avbildar målaren och tecknaren med hjälp av 

blyerts, akvarell, olja eller tempera den verklighet de har omkring sej. Frukter, blommor och 

porträtt målade för många hundra år sen lever tack vare ett detaljerat återgivandet av hur rum 

och objekt uppträder i dagsljus eller stearinljus.  

 
Ljus som konst 
Belysning kan även användas som självständigt konstnärligt medium. 
 
Reklam, mässljus, märkesuppbyggnad, skyltning  
Belysningens förmåga att fånga en betraktares uppmärksamhet är användbar i reklam- 

sammanhang. Mässljus kan göra att det kommersiella budskapet i en viss monter tar sig fram 

trots stark visuell konkurrens på platsen. På samma sätt kan hur belysningen utformas i en 

butik, lyfta fram den visuellt i stark konkurrens med andra i ett köpcentrum.   
 
Belysning och varumärken 
Även mellan kommersiell verksamhet och ljusdesignprocessen kan tydliga kopplingar ses.  

Belysning är en naturlig och stark del av ett varumärkes profil. Belysning kan forma upplevel-

sen av butiken och dess varor med olika karaktär. Den kan som exempel, utformas för att bi-

dra med billig enkelhet, robust pålitlighet, upphöjd exklusivitet, naturlig fräschör, avskalad 

teknik, bohemisk elegans eller anpassas för yngre eller äldre köpare.  

 
Definiera vad som är typiskt för ett visst begrepp 
Med ljusanalys tas fram vad i ljusnivå, ljusfördelning, ljusfärg, armaturval eller ljuskälleval 

som illustrerar ett valt tema. Med skarpsynt analys av vad exakt i ljuset som illustrerar ett 

visst värde kan man hitta sitt verktyg för att forma ljuset med en viss visuell karaktär. 

 
Byggnadsvårdande aspekter 
Ytterligare samhälleliga mål som kan ses kopplade till ljusdesignprocessen är att vårda be-

byggelse av vikt för landet eller i form av världsarv. Att utforma belysning för innemiljö i 

samklang med byggnadens ursprung trots att byggnaden används för modern föreningsverk-

samhet, representation eller fungerar som arbetsplats, är en av de riktigt svåra utmaningarna 

för en belysningsplanerare.  
 
Avväga mellan motstridiga önskemål 
Här som på så många andra områden när det gäller ljusdesign är man som planerare tvungen 

att göra avvägningar mellan motstridiga önskemål och förväntas lägga fram kloka planerings-

råd som grund för väl fungerande insatser. 

 
6.2. Övergripande frågeställningar som berör ljusdesignprocessen för utemiljö  
 
6.3. Utemiljöns olika roller och funktioner 
Tidigare i texten påvisas hur säkerhet i utemiljö hänger samman med ljusdesignprocessen. 

Tittar man närmare på den bebyggda miljön hittas starka samband mellan ljusdesign och en  

väl fungerande utemiljö. Den bebyggda utemiljön fyller många roller. Utöver att ha kommer- 
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siella och turistmässiga funktioner är utemiljön hembygd och historiskt minnesmärke och en 

vardaglig livsmiljö för många.  

 
Staden igår, idag och i morgon 
Den som arbetar med belysningsplanering behöver studera staden inte bara hur den ser ut och 

används idag utan även ta hänsyn till vilken roll den spelat historiskt, vilken roll den har eko-

nomiskt och turistmässigt i morgon. Av stor vikt är också vilken roll staden har som livsmiljö 

för boende och besökare i staden.  

 
Platsens roll i staden  
Med komplexa analyser kan underlag tas fram som vägleder utformningen och ansluter till 

stadens många roller. Steg 3 i ljusdesignprocessen berör inte bara att designa den komplette-

rande belysning som ska finnas på platsen utan ställer alla övriga designval av den offentliga 

miljön på sin spets. Hur ska det se ut på platsen idag och i morgon? Vilken roll har platsen 

statusmässigt, ceremoniellt, turistmässigt etc. och på vilket sätt bör utformningen av komplet-

terande belysning stärka platsens önskade uttryck.   
 
Stadsbyggnad  
Stadens belysningsanläggningar har många funktioner i stadsmiljön. Utöver att skapa förut-

sättningar för säker visuell orientering fungerar ljuspunkter även som gatumöbler och ger ka-

raktär åt gaturummet och präglar då i hög grad stadsbilden. Stolpar och bärverk för armaturer 

kan stilhistoriskt förstärka den omgivande arkitekturen.  

 
Belysning som förstärker den omgivande arkitekturens uttryck  
När det mönster och den karaktär som sprids från belysningsanläggningen i ljusfördelning och 

ljuskaraktär ansluter till det byggda gaturummet stilmässigt förstärks upplevelsen av den om-

givande arkitekturens uttryck.  

 
En attraktiv stad på natten 
Att staden är attraktiv och trygg nattetid hänger till stor del samman med hur belysningen ut-

formas. Utöver attraktivitet och trygghet kan en väl utformad belysning bidra till att staden 

förhöjs estetiskt, blir mer praktisk och till att delar av stadens kommersiella och ceremoniella 

status förstärks.  
 
LDP steg 1-4 för utemiljö 
Med hjälp av de 4 stegen i ljusdesignprocessen formas belysning som ger goda kontraster 

nattetid. Belysningen underlättar den visuella orienteringen både för normalseende och syn-

svaga. Samtidigt kan belysningen ge en önskad förstärkning av stadens kvalitéer.   

 
Djur och dagsljus  
Även djurs interaktion med dagsljus och kompletterande elbelysning har stark koppling till 

ljusdesignprocessen. Ett opsin i ögat släpper in vissa av fotonflödets specifika våglängder 

vilket ger upphov till aktionspotentialer mot hjärnan. Melatonin (sömnhormon) produceras 

tidigt på morgonen hos djur på samma sätt som hos människan och bidrar till att upprätthålla 

djurets dygnsrytm. När djuret befinner sig i mörker är att jaga och hitta föda i skydd av natten, 

möjligt. Även orienteringen för flyttfåglar fungerar bra när dagen är ljus och natten mörk. 

 
Djur och kompletterande belysning  
När djur som lever vilt i naturen och vistas i dagsljus under dagen, utsätts för kompletterande 

belysning nattetid, förändras deras livsvillkor drastiskt. Att jaga på natten påverkas av att det 

inte är mörkt. Det är svårare att gömma sig för att inte bli jagad själv när natten är ljus. En ljus 

natt skyddar både vuxna djur och ungar sämre än mörker, och gör djuren mer sårbara.  
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Kollisioner med byggnader 
Djur riskerar att kollidera med upplysta byggnader. De riskerar att navigera fel på grund av 

belysta arkitektoniska element som kranar och höga torn. Här är fotonflöden att betrakta som 

en miljöförorening.  När anläggningar ska utformas för utemiljö bör armaturerna vara väl av-

skärmade och inte sprida ljus annat än på marken. Ljuskällor bör väljas som sprider marginel-

la fotonflöden från det energisvaga långvågiga våglängdsområdet. Månljus är naturens säker-

hetsnivå. 

 
Djur med supersensitivitet för specifika våglängder 
Det bör undersökas om supersensitivitet finns för specifika våglängder hos hotade djurarter. 

Den spektralprofil bör väljas som har minst påverkan fysiologiskt på de djur som lever i när-

heten. Belysning bör vara väl utformad inom bebyggda områden men användas sparsamt i 

naturen.  

 
Belysning i nivå med människan 
För att inte störa nattflygande fåglar bör belysning prioriteras i markplan där människor lever. 

När arkitektur belyses som konstverk i staden bör ljusnivåerna vara mycket begränsade. Ut-

omhusbelysning bör i första hand användas för att göra gatuplanet där människor lever väl 

fungerande.  

 
Ljussätta ytor på låg höjd och på en låg nivå 
När arkitektur ljussätts för att synas nattetid bör det göras med stor återhållsamhet och vara på 

en lågnivå. Starkt belysta ytor på höga höjder riskerar att påverka migrerande fåglar negativt 

och bör undvikas helt. Fler fåglar kolliderar dagtid än nattetid med byggnader. Antalet fågel-

kollisioner under året är mycket stort. 
 
Djur och orientering  
Det opsin av olika slag som finns i ögat på människor har en elektrisk laddning. 

Elektromagnetisk strålning in i ögat som släpps igenom opsinet har förmågan att vända på den 

elektriska laddningen och därmed ge upphov till en aktionspotential till hjärnan. När elektro-

magnetisk strålning från artificiellt emitterade fotonflöden, statiskt emitterar vissa specifika 

våglängder, bidrar detta i likhet med fotonflödet från dagsljus, till aktionspotentialer till hjär-

nan. Olika djurarter har utvecklat sin egen relation till dagsljus beroende på vilken miljö de 

lever i. För fåglar t.ex. som sitter i trädens topp och för de fåglar som lever på marken under 

grenar från stora träd, är vardagliga livs och ljusförhållanden mycket olika. Samma sak gäller 

de fiskar som lever i strandkanten och de som lever längst ner i havet.   

 
Statisk påverkan från ett begränsat antal specifika våglängder 
Statisk påverkan från ett begränsat antal specifika våglängder är främmande för djur och ger 

en annorlunda input till opsin och hjärna i jämförelse med när djuret vistas i dagsljus eller i 

mörker.  

 
Läsanvisning  
 

 Linn Holmstedt (2012) Ekologiska effekter av ljusföroreningar. Självständigt arbete i 

biologi, 15 hp, vårterminen 2012. Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala 

Universitet. 

 
Fotosyntesen  
Växtskydd och miljövård berör ljusdesignprocessens samtliga 4 steg. När dagsljus eller kom-

pletterande belysning möter växtlighetens blad släpper molekyler (antennpigment) igenom 
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vissa fotoner av specifika våglängder in i växten och transporteras till reaktionscentra där fo- 

tosyntesen sker.  

 
Påverkan av fotonflöden 
Fotonflödets specifika våglängder har olika påverkan och kan definieras för effektiv tillväxt 

och mognad för växter. Fotonflödets spektralprofil är en av de faktorer som påverkar växten 

tillsammans med ljusnivå, dagslängd, näring, vatten, luft och temperatur.  

 

Växtens rötter och blad 
Om ljusförhållandena försämras dras växtens aktivitet ner mot rötterna. Saknas näring i jorden 

söker sig växtens aktivitet ut mot ljuset igen och försöker med stora tunna blad fånga det lilla 

dagsljus eller kompletterande belysning som finns. När näringen vid rötterna är slut och ljuset 

försvinner, dör växten till slut.  

 

“Fotosyntesen är den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och lag-

rar den i kemiska bindningar. Fotosyntesen tillverkar energirika syre- och kolhydratmolekyler 

av koldioxid och vatten. Fotosyntes i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med 

användning av solljuset. Antennpigment är de pigmentmolekyler som fångar in solljuset och 

transporterar vidare energin till klorofyll i närliggande reaktionscentra där fotosyntesen sker.  

De deltar inte i själva syntesen. Exempel på molekyler som kan fungera som antennpigment 

hos växter är klorofyll a, klorofyll b och karoten. Rödalger och cyanobakterier har fykobili-

proteiner, och brunalger en karotenoid vid namn fukoxantol. Klorofyllmolekylerna deltar inte 

i själva reaktionen utan fungerar som en sorts ljussamlande antenn. De tar upp det inkom-

mande ljuset och överför energin till reaktionscentret. Klorofyll finns i flera olika varianter. 

Typ a och b finns hos gröna växter. Typ c och d finns hos alger, medan bakterier som använ-

der fotosyntes har många olika varianter av klorofyll. Klorofyll typ a och b absorberar olika 

våglängder av solljus. Klorofyll typ c och d absorberar … (400-500 Nm) och … (600-

700 Nm). De skiljer sig också något i sin funktion i den kemiska reaktionen som omvandlar 

vatten, koldioxid och solljus till socker och syre, 6H2O + 6CO2 + solljus → C6H12O6 + 6O2. 

Detta kan till exempel förklaras genom trädens löv som absorberar ... (långvågigt) ljus på 

våren och sommaren, så att vi ser bladen som gröna. På hösten absorberar löven mest … 

(mellanvågigt) ljus och reflekterar (långvågigt) därför blir löven gula/orangea. I slutet av 

1800-talet visade det sig att … långvågigt och kort vågigt ljus är effektiva vid fotosyntesen. 

Fotosyntesen utnyttjar enbart strålningen … 400-700 Nm, i huvudsak …(400-500 Nm) och 

…(600-700 Nm) ljus, vilket motsvarar 40-45 % av instrålad solenergi. På grund av andra 

omständigheter – tillgång på växttillgängligt vatten och växtnäring, växternas egen andning, 

växtperiod – lagras ungefär 1 % av infallande ljus kemiskt i växter. Under gynnsamma för-

hållanden kan det uppgå till 4 %. Sett över hela jorden är genomsnittet 0,1 %. Energiinnehål-

let i växter är vanligen 4,5–5 kWh per kg torr massa. I ved kan det bli upp till 5,6 

kWh/kg.”[Wikipedia accessed aug 2012]                                     

 
Växter och dagsljus  
 Om växter växer på den plats där de ursprungligen utvecklats, har de tillgång till det foton-

flöde växterna anpassats till. Växter som odlas på andra platser än de ursprungliga kommer att 

påverkas av de dagsljusförhållanden som råder på den plats dit de flyttats och odlas på.  

 

Faktorer som styr att frön gror, växter blommar och frukter mognar  

Dagsljuset är en av fler viktiga faktorer som växten behöver för att utvecklas. Dagens längd 

och dagsljusets rytm under året i kombination med luft, temperatur, jordmån, näring och vat-

ten är samtliga viktiga faktorer för att växten ska utvecklas väl.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kloroplast
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karotenoid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nanometer
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Växter och kompletterande belysning utomhus  
När växter lever utomhus skiljer sig den livsmiljö som skapas av kompletterande belysning 

från dagsljuset både vad gäller dygnslängd, ljusnivå, och spektralprofil.  

 
Alger i havet 
Negativa effekter av användningen av kompletterande belysning har konstaterats vad gäller 

alger i havet som växer till i antal där artificiellt emitterade fotonflöden sprids från ljuspunkter 

som placerats ut längs kusten vid havet.  

 
Växter och kompletterande belysning inomhus  
 När en belysningsanläggning ska utformas för växter som odlas inomhus bör man undersöka 

hur dagsljuset uppträder på växtens ursprungliga växtplats. Man bör om möjligt återskapa 

dessa ljusförhållanden på ett sätt som fungerar i inomhusmiljön.  

 

Växter som används för att växa inomhus med mörkt gröna blad klarar att leva i lägre ljusni-

våer än växter med ljust gröna blad. Man kan också arbeta åt det motsatta hållet genom att 

man utgår från den anläggning som kan fungera i den specifika miljön och väljer växter som 

kan tänkas trivas i det ljuset.   
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        Ur belysningsprogram för Värnamo genomfört av Monica Säter  
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Belysningsvetenskaplig ämnesorientering 
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KAPITEL 7 

Leva med dagsljus och kompletterande elbelysning 
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7.0. Leva med dagsljus och kompletterande belysning 
Den här delen av texten består av olika aspekter på att leva med ljus och kompletterande be-

lysning. Jag har lyft fram olika tankespår som kan kopplas till olika frågeställningar som berör 

leva med ljus. Ambitionen är att visa på att det finns många ingångar till frågeställningen. 

Gemensamt har alla dessa textfragment att de är associerade till människa och ljus. Jag re-

kommenderar att man läser några i taget och reflekterar över vad de har för bärighet på plane-

ring.   

7.1. Mönster av positiv respons 
En blivande belysningsplanerare bör för att förstå vad det är att leva i fotonflöden, pröva att 

vistas i olika typer av belysning och känna efter med sin egen kropp vad som ger individuellt 

behag. Man bör även engagera sig i vänners och bekantas ljusmiljöer och bidra till förbätt-

ringar och lyssna in hur de åtgärder man föreslår tas emot. Genom att leta efter frekventa 

mönster av positiv respons på åtgärder prövar man sej fram till en egen uppfattning av vad en 

väl fungerande belysningsplanering är. 

 
Människa och fotonflöden 
Användandet av belysning har sen början av 1900-talet på olika sätt påverkat livet för många 

människor, djur och växter. Ett exempel på detta är att nivåer av sömnhormon i blodet kan 

sänkas av ljus på natten vilket riskerar att ha en negativ fysiologisk påverkan. Eventuella 

kopplingar mellan sömnhormonet melatonin och hälsa studeras [Pauley 2004].  

 
Djur och fotonflöden 
Djurs hormonella utsöndring och beteenden påverkas av ljus på natten vilket kan komma att 

påverka känsliga arters möjlighet till fortplantning och överlevnad. För utsatta djur kan män-

niskans användning av ljuspunkter med artificiellt emitterade fotonflöden bli ytterligare en 

faktor som tillsammans med annan miljöförstöring frestar på livet för djuren. I sin yttersta 

konsekvens kan fotonflöden emitterade från privata och kommunala ljuspunkter slå ut djur 

och växter samt ekosystem eller som en motsats få vissa djur och växtarter att öka i antal och 

därmed bidra till att ekosystem rubbas.  

 
Växter och fotonflöden 
Dagslängden och vegetationsperioden för växter under året påverkas av utomhusbelysning. 

Av människan utplacerade ljuspunkter kan bidra till oönskad tillväxt av växter. Än finns ing-

en samlad bild av hur påverkan från kompletterande elbelysning ser ut i naturen.  

 
Kloka val i utformning av belysning 
Forskningen är bara i början av att kartlägga påverkan från specifika våglängder på växter och 

djur. Utifrån en utökad kunskap kan fortsatta bedömningar göras. Målet är då att behålla nyt-

tan av utomhusbelysning utan att få negativa konsekvenser av användningen. Genom kloka 

val formas en säker långsiktig användning av kompletterande belysning. 
 
Leva med dagsljus på ett naturligt sätt  
Att leva med dagsljus och kompletterande belysning på ett så naturligt sätt som möjligt är ett 

säkert råd. Att dagsljus kompletteras med en belysning som följer dagsljuset inom givna högs-

ta och lägsta värden ett annat. Höga ljusnivåer undviks på sen eftermiddag och kväll. All be-

lysning som går att avvara på natten tas bort. All belysning där användningen kan motiveras 

sänks till miniminivåer under natten.  
 
Fotobiologisk kunskap som vägvisare 
Fördelarna med att använda kompletterande belysning är stora och anläggningarna bidrar till 
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 livskvalitet och möjliggör ett väl fungerande samhälle. Det är en utmaning för framtida fors- 

kare att visa på hur vi kan använda kompletterande belysning i inne och utemiljö utan att  

människor, djur, växter eller ekosystem påverkas på ett negativt och oacceptabelt sätt. Detta 

genomförs genom att studera konsekvenserna av hur belysning påverkar djur och växter och 

genom att söka efter den emitterade spektralkomposition från ljuskällor och nivåer som kan 

bevisas ge en begränsad negativ effekt.  

 
Fotobiologi vägleder utformningen av belysning 
Här representerar den fotobiologiska kunskapen en forskningsfront på området. Uppdatering-

en inom Belysningsområdet och andra mer perifera ämnen kommer att ta längre tid. Den som 

planerar belysning bör hålla sig informerad om kunskapsläget på området och följa utveck-

lingen inom ESP (European society of photobiology) och ASP (American society of photobi-

ology). Inom fotobiologi samlas forskning som berör hur fotonflöden interagerar med männi-

ska, djur, växter och ekosystem.  

 
Vetenskaplig uppdatering 
Vetenskapliga framsteg inom biologi och fysiologi har visat sig ha svårt att tränga in i den 

tekniska grundteorin för belysningsområdet. Belysningsplaneraren bör vara uppdaterad och 

kompensera detta i sin planering.  

 
Belysning ett multidisciplinärt område 
Att framsteg om människa och ljus har svårt att bilda grund för utformningen av belysnings-

anläggningar är till viss del ett resultat av att belysning är ett multidisciplinärt ämne. Att upp-

datera internationella överenskommelser på belysningsområdet mot vetenskapliga framsteg 

inom ämnen, som kan relateras till ljusdesignprocessen, har visat sig svårt att genomföra.  För 

att undvika att påverkas av detta och då få problem med sin planering, bör man läsa artiklar 

från de områden som kan ses runt belysningsplaneringsprocessen och som man kan finna 

inom medicin och fotobiologi.  

 
Verifikation av forskningsresultat 
Medicin och fysiologi har mycket höga krav för verifiering. När till exempel hur ipRGC och 

melanopsin fungerar i kroppen, ifrågasätts av fysiker eller personer med renodlad teknisk 

bakgrund, bör man förhålla sig kritiskt till detta och värdera vilken ämneskunskap kritikerna 

besitter för att på ett vetenskapligt verifierat sätt framföra denna kritik. Det är bland annat 

fotobiologer, medicinare, fysiologer och oftalmologer som levererar grundkunskap om hur 

människan fungerar som kan användas av belysningsplaneraren för att utforma belysning på 

ett väl fungerande sätt. Tekniker och fysiker har sällan den kunskap som krävs för att bilda 

egen teori om humanfysiologi. Man bör därför gå till källan och ta till sej de framsteg inom 

ämnesområden som angränsar till ljusdesignprocessen som kan följas i publiceringar gjorda 

av ämneskunniga på området.   

 
7.2. Om människors, djurs och växters ljusrelaterade livsprocesser  
I denna del av texten tar jag upp olika infallsvinklar på människa och ljus, djur och ljus samt 

växter och ljus. Jag rekommenderar att man läser en del i taget och reflekterar över hur de 

olika texterna kan användas som underlag för planering.    
 
I ständig interaktion med fotonflöden 
Människors, djurs och växters liv är i ständig interaktion med fotonflöden. Trots att en mins-

kad kontakt med dagsljus påverkar oss negativt, är interaktionen inte en allmänt spridd tanke. 

Istället ses fortfarande problem som kan härledas till utformning av fotonflöden frikopplat 

från interaktionen människa, ljus, färg och rum, djur, ljus, färg och rum, eller växter, ljus, 
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färg och rum.  Ordet rum står för den plats där interaktionen sker och interaktionen kan ske i  

inne eller utemiljö. Färg står för ytfärger i innemiljön och i utemiljön för det som finns på 

platsen och omger brukaren. Ljus står för emitterade fotonflöden, naturligt eller med teknik. 
 
Våglängder i människans tjänst 
En medveten användning av artificiellt emitterade fotonflöden till nytta för människor är en-

dast i sin början. Fotonflöden har hittills i första hand använts för att möjliggöra visuella syn-

prestationer när dagljuset inte räckt till. Användandet av kompletterande belysning och artifi-

ciellt emitterade fotonflöden har oändligt större potential än att enbart stödja seendet. Fotody-

namisk terapi visar på hur fotoner kan användas som verktyg för hälsa och sjukvård. 

 
Fotonernas verkan 
Lämpliga val av emittering av fotonflöden med specifika våglängder, mängd och tidsperiod 

kan ge oss väl fungerande ljusrelaterad hormonell utsöndring, få oss att producera D-vitamin, 

aktivera nybildning av celler, läka sår utan att lämna ärr och slå ut tumörer och döda bakterier.  

 
Utforma anläggningar som ger stöd för människa, växter och djur 
Belysningsplaneraren kan med mer kunskap om hur de processer specifika våglängder i fo-

tonflöden startar hos människor, djur och växter, utforma anläggningar som undviker att störa 

människors eller djurs dygnsrytm eller liv förövrigt. Anläggningen kan då ge djur i inomhus-

miljö önskvärd hormonell utsöndring och väl fungerande ljusrelaterad hälsa.  

 
Stöd för tillväxt och lämplig tillväxt för skörd 
Växter kan utifrån en specialkomponerad kombination av specifika våglängder i en utformad 

rytm ges optimalt stöd för tillväxt, och utveckling av smak och mognad. Designade fotonflö-

den kan styra att skörden är klar när man har möjlighet att skörda.  

 
Aktionsspektrum för fotonflöden 
Med användandet av designade fotonflöden kan ekosystem bättre värnas från negativ påver-

kan. I och med upptäckten av ipRGC och melanopsin omkring år 2000 har stora genombrott 

gjorts i kunskap om detta, vilket är värdefullt för människor, växter och djur, och värdefullt 

för D-vitamin forskning och för forskning i fotodynamisk terapi (FDT). 

 
Väga risk mot nytta 
Med ökad kunskap om de fysiologiska processer som specifika våglängder startar upp hos 

människor, växter och djur får mänskligheten en möjlighet att utveckla en användning av arti- 

ficiellt emitterade fotonflöden som är positiv och har begränsad negativ påverkan. Här kan 

risk vägas mot nytta.  

 
Långsiktig livskvalitét 
Människans mer kortsiktiga livskvalitet och stor samhällsnytta, kan här som på så många 

andra områden vägas mot vårt behov av mer långsiktig livskvalitet och en begränsad negativ 

påverkan på naturen. Att använda belysning för trivsel och säkerhet innebär en användning av 

el som påverkar klimatet negativt. De fotonflöden som emitteras från kompletterande elbelys-

ning påverkar djur, växter och ekosystem. 

 
Forskning om att leva med till dagsljuset kompletterande belysning 
Kompletterande belysning i innemiljön kan planeras utifrån många olika utgångspunkter. Som 

exempel kan den planeras utifrån en fördefinierad mall, utifrån ljusdesignerns tankar om be-

lysningskvalitet eller utifrån dagsljuset som modell, vad gäller spektralprofil, tidsperioder, 

rytm, nivåer och fördelning i rummet. Dagsljus och kompletterande belysning som utformas 
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 omsorgsfullt för vår inomhusmiljö, kan bidra till ljusrelaterad folkhälsa. 

 
Utforma belysning som inte stör 
Ljusdesignern bör känna till så mycket som möjligt om fotonflöden och specifika våglängders 

verkan i kroppen hos människor, djur och växter för att kunna planera applikationer som 

stödjer folkhälsan. Planeraren bör även känna till hur belysning kan utformas för att bidra till 

förbättrad djurhälsa, ge goda förutsättningar för önskad tillväxt hos växter. Lika viktigt är att 

veta hur belysning skall utformas för att inte påverka djur och växter negativt och för att 

skydda känsliga ekosystem.  

 
Ta del av de teoretiska framsteg som görs  
Alla verksamma på belysningsområdet bär ett ansvar för att bidra till utvecklandet av anlägg-

ningar som innebär en positiv användning av dagsljus och kompletterande elbelysning. Så 

länge vilken verkan de olika specifika våglängderna har, för människa, växter och djur, inte är 

fullt ut kartlagda saknas ett verktyg för att göra dessa bedömningar. I avvaktan på detta får 

man följa den pågående forskningen och ta del av de framsteg som görs. Genom att använda 

dagsljus fullt ut och dra ner kompletterande elbelysning i innemiljöer till ett minimum samt 

genom att bara använda de ljuspunkter (armaturer och ljuskällor) som verkligen behövs i ute-

miljön och göra det på den lägsta tänkbara nivån, minskas den negativa påverkan från använ-

dandet av belysning.  

 
Människan och dagsljusets våglängder 
Människan lever i ständig kontakt med dagsljusets våglängder. Med upptäckten av ipRGC 

och melanopsin ges viktiga nycklar till hur samspelet fungerar fysiologiskt. Vissa av dagslju-

sets våglängder kontrollerar via dygnsrytmen många mänskliga beteenden och påverkar väv-

nader i kroppen. Kunskapen om hur dagens användning av kompletterande belysning påver-

kar människan långsiktigt är fortfarande mycket begränsad och vi känner förmodligen bara 

några få av dem. Det rör sig sannolikt om fysiologiska ”dominoeffekter” som startas av foton-

flöden och är därför svåra att kartlägga.  

 
Verifiera trigger respons 
Människokroppen är komplex. Det finns idag många medicinska frågor som är för komplexa 

för att kartlägga. Att binda ett fotonflöde till en viss mänsklig fysiologisk process kan vara ett 

exempel på detta. Av etiska skäl kan människor inte utsättas för försök där de skadas varför 

forskningen ofta stannar vid djurförsök. Slutledningen blir då har ”bara” konstaterats i djur-

försök.  

 
Omedvetna försökspersoner 
Om en forskare har tur får han tag på en brukare som i det sätt han/hon levt, omedvetet ge-

nomfört en långsiktig studie. Exemplen är många. Den man från USA som nämnts i texten 

tidigare som i sitt arbete som chaufför suttit i sin lastbil under många år. Den del av hans an-

sikte som varit närmast fönstret hade fått grova rynkor medan den andra ansiktshalvan närmst 

helt är i avsaknad av rynkor. Mannen ansikte verifierar att elektromagnetisk strålning som 

passerar fönster ger rynkor. Mannen är ett exempel på en långvarig studie som inte hade kun-

nat genomföras på människor av praktiska och etiska skäl.          

 
D-vitamin 
D-vitaminproduktion är ett område där nya rön visar på den betydelse dagsljus har för vår 

grundläggande hälsa. D-vitamin produceras när huden bestrålas med 290–315 Nm. 
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Pågående forskning (Holick) visar på att låga D-vitamin-nivåer är vanligt. I USA är D-

vitaminbrist klassat som en sjukdom med mycket stor omfattning (epidemi). Att utsätta sig för 

en mild exponering för sol mitt på dagen ger maximal D-vitaminproduktion och minst rynkor. 

Man bör alltid undvika att bränna sig. 
 
Dygnsrytm 
Människan tar via melanopsin emot dagsljusets signaler om att starta dagen. Minskning av 

fotonflöden (mörker) signalerar att dagen är slut. Vissa av de specifika våglängder som emit- 

teras av dagsljus och i den kompletterande belysningen har förmågan att passera melanopsin i 

ipRGC och ge upphov till aktionspotentialer som projiceras mot hjärnan.  

 
Hormon via blodbanan, kroppens budbärare 
Fotonflöden via hud, och ögon fungerar som trigger för hormonell produktion och hormonell 

utsöndring i blodbanan. Hormon fungerar som budskap i kroppens kommunikationssystem. 

Hormonerna sprids snabbt i blodbanan och når kroppens olika delar.  

 
Dagsljuset spektralprofil 
Vi är sen urminnes tider anpassade till dagsljusets mjuka skiftningar och dess under dygnet 

föränderliga spektralprofil. De ljuskällor av olika slag som produceras av människan har en 

avvikande spektralprofil i jämförelse med dagsljus. Utöver att vara avvikande i spektralprofil, 

är artificiella ljuskällor även i avsaknad av en föränderlighet i sin spektralprofil, de är i avsak-

nad av en dagsljushärmande rytm eller de kan avvika från dagsljus genom att ha en annan 

rytm än dagsljus.  

 

Kompletterande belysning avviker även genom att fotonflöden emitteras från en statisk posi-

tion i rummet vilket skiljer sig från den föränderlighet som finns i solens gång över himlen.  

 
“Sunlight is one of the most important elements in our environment. Plants harvest the energy of sunlight in 

order to grow, and thus provide food for other organisms. Sunlight also provides information needed by organ-

isms to trigger numerous biological responses” (Constitution of photobiology from their website accessed De-

cember 2011). 

 

Fotonflöden 
Solen emitterar elektromagnetisk strålning i form av fotonflöden. Människa, djur och växter 

står i ständig interaktion med dagsljusets fotonflöden i ett spann från en solig dag klockan 12 

(150 000 Lux) ner till mörker (0-2 Lux). Strålningen absorberas, transmitteras och reflekteras 

mot hud och ögon och mot ytor i omgivningen. För både växter, djur och människor ger dags-

ljuset stöd för en 24 timmars rytm. Dagsljuset ger oss signaler för att starta upp och avsluta 

dagen. Tidpunkten för uppvaknande och för att gå och lägga sig förändras med ändrade dags-

ljusförhållanden under året. Systemet är trögt och ligger på tidsminne för att inte rubbas av 

tillfälliga ljusfenomen. 

 
Melatonin och hälsa  
För människan är vakenheten förlagd till dagen men många djur har en omvänd dygnsrytm 

och sover på dagen och jagar på natten. Trots detta har både de som lever på dagen och de 

som lever på natten samma tid på dygnet för bildandet av sömnhormonet melatonin. Sömn-

hormonet bildas i mörker och under dygnets tidiga timmar och hjälper oss att upprätthålla en 

god dygnsrytm.  

 
Forskning om melatonin 
Den som vistas i kompletterande elbelysning på natten riskerar att sänka sina nivåer av mela-

tonin. Tills man vet mer om hur ljus på natten påverkar människor är det klokt att respektera  
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naturens ljus och mörkercykel. Vi har utvecklats i dagsljus och behöver leva nära dagsljus på 

dagen och i djupt mörker på natten för att ha en väl fungerande dygnsrytm och hålla oss fris-

ka.  

 
Forma ljus för natten 
Om vi av något skäl behöver vara vakna på natten bör man vistas i belysning från lågt place- 

rade armaturer i rummet (på bord eller golv), låga ljusnivåer och i fotonflöden med långvågig 

elektromagnetisk strålning (EMS) vilket har en begränsad påverkan på melatoninnivåerna i 

blodet. Kortvågig strålning är mer energirikt och kan därför ha en starkare påverkan än lång-

vågig mer energisvag strålning. Många komplexa samband finns varför responsen inte behö-

ver vara enhetlig hos försökspersoner. Med ökad sensitivitet kan en trigger av låg styrka ge en 

likartad effekt som en trigger med ökad styrka.  

 
Fotonflödets roll 
Fotonflöden initierar vakenhet, mörker inhiberar vakenhet, vilket gör att även långvågig strål-

ning bör initiera vakenhet men i lägre grad än kortvågig. Ytterst avgörs brukarens respons på, 

disposition för att reagera på fotonflöden, seendets kapacitet att ta in fotoner och brukarens 

sensitivitet för fotonflöden för stunden.  

 
Orexin och adenosin  
Många hormoner som produceras i kroppen står i dualistiskt förhållande till varandra.  När ett 

hormon går upp trycks ett annat ner. Detta gäller även andra ämnen i kroppen. Orexin A och 

Orexin B stimulerar aptiten samt reglerar näringsbalansen och vakenheten. Adenosin är även 

en neurotransmittor (signalsubstans) i det centrala nervsystemet, adenosin stimulerar recep-

torn till att förmedla signaler som stimulerar trötthet. Kroppen svarar på förändringar i den 

yttre miljön på olika sätt för att upprätthålla den inre balansen.  
 
Tillväxthormon 
Tillväxthormon är ett hormon som frisätts i mörker när vi vilar. En mörk natt och 

 en väl fungerande sömn är viktig för alla men särskilt för barn och unga som fortfarande väx- 

er. 

 
Dagsljus hjälper oss att hålla en 24 timmars rytm 
Utan kontakt med dagsljuset är det svårt att hålla en 24 timmars rytm. Dygnet kortas eller 

förlängs beroende på individuell läggning och man riskerar att komma i otakt med dygnsryt-

men och behöver vara nära dagsljus för att återställa rytmen mot naturens ljus och mörker 

cykel. Människor, djur och växter har utvecklats i samverkan med dagsljusets fotonflöde och 

dess rytm under dagen och under året. Kontakten med dagsljus hjälper oss att fungera väl. 

 
Dagsljus 
När Hollwich beskriver att ”Dagsljus är lika viktigt för människan som luft och vatten” [Hollwich 

1980]. Och Brainard och Hanifin säger att ”Dagsljus reglerar kraftfullt många av människans beteen-

den och vävnader” [Brainard & Hainifin 2005]. Pekar dessa forskare på det komplexa samspel 

som finns mellan fotonflöden och människor, samt djur och växter. Dagsljusets våglängder är 

extern trigger för hormonell utsöndring och samverkar med kroppens system för interna bud-

skap (hormoner) om att bland annat starta och avsluta dygnsrytmen, matsmältning, vakenhet 

och vila.  

 
Dagsljuset förändras under dagen 
Dagsljusets spektrala sammansättning förändras under dagen och under året, beroende på hur 

solen står på himlen [Pechaceck, Andersen & Lockley 2008]. Att efterlikna dagsljus bör vila 
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på hur dagsljuset uppträder under solens vandring över himlen vilket ger låga ljusnivåer på 

morgonen, ökande ljusnivåer under dagen och sjunkande nivåer på eftermiddagen.  

 
EMS och människans hjärna 
Elektromagnetisk strålning har förmågan att vända den elektriska laddningen i ämnet mela-

nopsin som finns i ipRGC i de bakre delarna av retina och ger då upphov till aktionspotentia-

ler till hjärnan. IpRGC projicerar mot stora delar av hjärnan och inte bara mot kroppsklockan 

belägen i den suprachiasmatiska kärnan i den del av hjärnan som kallas hypotalamus. Jens 

Hannibal, överläkare i Danmark är en av de forskare som deltagit i kartläggningen av hur vår 

kroppsklocka fungerar.  

 
”Kroppsklockan är en samling nervceller i hjärnan som styr vår dygnsrytm. Denna biologiska klocka ligger i 

den suprachiasmatiska kärnan i den del av hjärnan som kallas hypotalamus”, förklarar Jens Hannibal. Den 

biologiska klockan reglerar rytmerna i vårt matintag, sömn/vaket tillstånd, aktivitet, samt en rad hormonutsönd-

ringar av bl.a. stresshormon och natthormonet melatonin. Klockgenerna driver inte bara kroppsklockan, utan 

finns även i alla kroppens celler. Man kan säga att kroppen består av organ och vävnader som alla innehåller 

biologiska klockor. Dessa klockor styrs likt instrument i en orkester av kroppsklockan, som fungerar som diri-

gent. Systemet som genererar vår dygnsrytm kan därför sägas vara grundläggande för vår fysiologi – och det 

styr stora delar av vårt beteende och vår trivsel.”[Hannibal 2008 Chromaviso ApS homepage, accessed 

juli 2012] 

 
Berson och bilden på ipRGC 
Först när professorn i neurovetenskap, David Berson på Brown University i Providence lyck-

ades fotografera kontakten mellan hjärnan och utlöparna från de ganglieceller som är ljussen-

sitiva, blev existensen av ipRGC accepterad av en tvivlande samtid. 

 
Metoden bakom att fånga ipRGC på bild 
 
”För att spåra de ljuskänsliga cellerna sprutade forskarna in färgämne på råttor i den del av hjärnan som stäl-

ler in dygnsrytmen. Via sina långa utlöpare transporterar nervcellerna tillbaka färgen hela vägen till cellkrop-

pen i näthinnan. På så vis gick det att fånga in de s.k. ganglieceller som reagerar på ljus.  

Utan denna metod hade det varit som att leta efter en nål i en höstack, eftersom dessa celler är så få. Bara 1 

procent av alla celler i näthinnan är ganglieceller. Och av dem är bara någon procent känsliga för ljus, säger 

David Berson, professor i neurovetenskap vid Brown University i Providence. Som svar på ljuspulser ger gang-

liecellerna ifrån sig elektriska signaler som talar om för hjärnan att det är dag. Gangliecellerna är långsamma 

när det gäller att registrera förändringar i ljusstyrka. Men systemet ska vara litet trögt, säger David Berson. 

Annars riskerar kroppen att reagera alltför snabbt och ställa om sig till följd av blixtar eller andra kortvari-

ga ljusfenomen” [Ur forskning och framsteg 4/2002 Författare Lotta Fredholm]. 

 
Människan och den arkitektoniska belysningen  
Både dagsljus och den till dagsljuset kompletterande belysningen passerar genom melanopsin 

i ipRGC och bidrar till aktionspotentialer mot hjärnan. Så länge vilka specifika våglängder 

som passerar melanopsin inte är fullt ut kartlagda eller det är känt vilken effekt dessa specifi-

ka våglängder har fysiologiskt, kan påverkan från fotonflöden som emitteras från komplette-

rande belysning inte verifieras.  

 
Marknadens ljuskällor 
Ljuskällor på marknaden skiljer sig mot dagsljus i att de har en smal spektralprofil och statiskt 

emitterar en likartad sammansättning av våglängder. När kompletterande belysning emitterar 

ett från dagsljuset avvikande fotonflöde verkar den som en annorlunda trigger för hormonell 

frisättning jämfört med dagsljus. Ett fotonflöde som emitteras från en fast ljuskälla och arma-

turposition, kommer in i ögat på en person som sitter vid samma arbetsbord, från ungefär 

samma vinkel hela dagen. Detta skiljer sig från solen som står lågt på himlen på morgonen, 

högt mitt på dagen och lågt på kvällen. Solen förflyttas (går upp och går ner), moln drar förbi, 
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ljuset förändras och ger en stimulerande variation.  
 
Viktigt att efterlikna dagsljuset 
För grundläggande hälsa är det viktigt att upprätthålla en 24 timmars rytm och släppa fram en  

spektralprofil, nivåer och ljusfördelning som efterliknar dagsljuset. Ljusdesignern har här en 

viktig uppgift i att forma belysningsanläggningar som ger input till hjärnan från artificiellt 

emitterade fotonflöden likt det människor får när de vistas ute i dagsljus. Undantag de specifi-

ka våglängder som är skadliga för människan. 

 
Beskriva interaktionen MLFR 
Den komplexa interaktionen MLFR kan schematiskt och övergripande beskrivas med några få 

ord men att beskriva interaktionen mer detaljerat är en omfattande arbetsuppgift. Genom att 

studera interaktionsfaktorerna förhållande till varandra kan samband mellan faktorerna be-

skrivas. 

 
Människan mottagare av elektromagnetisk strålning 
Människan är mottagare av fotonflöden för psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) stöd 

och är brukare av rummet.    

 
Fotonflödet startar interaktionen 
Fotonflödet startar interaktionen med människan psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) 

och med rummets ytor genom transmission, absorption och reflektion (TAR). Det reflekterade 

fotonflödet förmedlar information till människans seende om kontraster i ljus och färg som 

förs vidare till hjärnan för uttolkning.  Fotonflödet når även människans hud och bidrar till D-

vitamin produktion. Delar av fotonflödet passerar melanopsin i ipRGC och ger upphov till 

aktionspotentialer mot hjärnan.   

 
Färg 
Ytans materialegenskaper och dess färg är i interaktion med fotonflödet genom transmission, 

absorption och reflektion (TAR).  

 
Rummet 
Rummet sätter villkoren för hur dagsljuset tas in i rummet. Rummets fönsteröppningar, dess 

väggytor, ytmaterial och färg är i interaktion med dagsljus och kompletterande belysning.  

 
7.3 Interaktionen, att forma samband 
Interaktionen människa, ljus, färg och rum kan beskrivas utifrån många aspekter. Trots att det 

som beskrivs är det mest alldagliga, att vara människa i interaktion med fotonflöden, är det 

inte lätt att hitta något skrivet om interaktionen .  

 
7.4. En väl fungerande interaktion 
En väl fungerande interaktion människa, ljus, färg och rum är alla belysningsplanerares mål. 

En väl fungerande interaktion är liktydig med hög måluppfyllelse för utsatta mål vad gäller 

rummet och brukaren. 

 
Belysningsplanerarens uppgift 
Det är belysningsplanerarens uppgift att tolka hur dagsljuset uppträder i rummet, och analyse-

ra rummets förutsättningar för transmission, absorption och reflektion (TAR). Det är också 

planeraren som formar hur dagsljus och kompletterande elbelysning lyfter fram rummet visu-

ellt för brukaren och gör planeringen som leder till en upplevelse av behag, psykologiskt, fy-

siologiskt och visuellt (PFV). Det är planeraren som gör de tekniska valen samt formar det 

belysningstekniska systemet.  



139 

 

Planeraren formar utifrån rummets förutsättningar många samband mellan människa, ljus färg 

och rum (MLFR) mot brukarens behag.    
 
Samband mellan interaktionsfaktorer  
Interaktionen människa, ljus, färg och rum (MLFR) bygger på samband mellan många fakto- 

rer. Här beskrivs fyra av dessa faktorer. Genom att definiera faktorernas roll i interaktionen 

och se interaktionen utifrån var och en av dessa faktorers perspektiv, friläggs och förtydligas 

sambanden. Definitionen av dessa samband kan användas som vägledande underlag för ut-

formningen av en väl fungerande belysningsplanering. 

 
Människa 
När människans behov psykologiskt, fysiologiskt och visuellt är utgångspunkt för planerarens 

utformning av dagsljus och den kompletterande belysningen, läggs grunden för en väl funge- 

rande interaktion mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR). 

 
Dagsljus 
När arkitekten ritar väl fungerande fönsteröppningar och skapar en god dagsljusmiljö bidrar 

det till en god interaktion mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR).  

 
Kompletterande belysning 
När arkitektens/ planerarens val av dagsljusavskärmning och utformning av den komplette-

rande belysningen ger fotonflöden i rummet som är i interaktion genom transmission, absorp-

tion och reflektion (TAR) med rummets ytor, på ett sätt som ger brukaren ett psykologiskt, 

fysiologiskt och visuellt (PFV) stöd, åstadkoms en interaktion som är väl fungerande.  

 
Färg och TAR 
När inredaren färgsätter rummets ytmaterial med en färg som samverkar genom transmission, 

absorption och reflektion (TAR) med fotonflödet i rummet på ett attraktivt och visuellt kom-

fortabelt sätt, bidrar färgsättningen till en väl fungerande interaktion mellan människa, ljus, 

färg och rum (MLFR). 

 
Rummet 
Fönsteröppningar som ger ett väl fungerande dagsljus, bidrar till en väl fungerande interaktion 

mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR). När belysningsplaneraren formar fotonflöden 

avpassade för rummet skapas goda förutsättningar för en väl fungerande interaktion mellan 

människa, ljus, färg och rum (MLFR). När arkitekten ritar in ytmaterial som genom transmis-

sion, absorption och reflektion (TAR) är i interaktion med fotonflöden på ett sätt som ger ett 

attraktivt och visuellt komfortabelt rum, skapas ett positivt bidrag till interaktionen mellan 

människa ljus, färg och rum (MLFR).  

 
Att beskriva interaktionsfaktorerna 
Alla människor befinner sig ständigt varje vaken stund i interaktion med fotonflöden.  

Denna påverkar och stödjer människan psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV). Alla 

rum befinner sig i interaktion med dagsljus eller kompletterande elbelysning, när de inte är i 

helt mörker. Dagsljuset ger stor variation i fotonflödet i rummet. Den kompletterande elbelys-

ningen kan vara utformad för att ge en statisk belysning eller till att bidra med en dynamisk 

variation.  

 
Att beskriva interaktionen 
Nedtecknandet av interaktionen är viktig och kan tjäna som vägledning för utveckling av tek-

nik som gör att interaktionen fungerar väl. Beskrivningen visar på att det rör sig om flöden i  
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tredimensionella rum som är i konstant förändring (dagsljus) och där människan visuellt sam- 

läser helheten. Den fotometriska mätningen sker helt väsensskilt ifrån den mänskliga upple-

velsen. Den ljushet på en vägg som upplevs av människan visuellt och ett infallande fotonflö-

de som mäts upp som ett belysningstekniskt mätvärde, är helt väsensskilda från varandra. 

Ljusheten upplevs av människan relativt och utifrån hur individens seende fungerar och i rela-

tion till det som finns i synfältet. Det belysningstekniska mätvärdet mäter osynlig strålning. 

Beskrivningen av interaktionen kan ge klarhet i vad som sker i rummet och kan fungera som 

vägledning för planeraren. För studenten i Belysningsvetenskap är kunskapen om interaktio-

nen grundläggande och förklarar de samband som det tar många år av arbete med planering 

att upptäcka på egen hand. Att ta del av ljusanalyser som beskriver dessa samband är ett ef-

fektivt sätt att i det myller av detaljer som finns i rummet, på egen hand, träna sej i att urskilja 

just de faktorer som behöver ha planerarens uppmärksamhet för att möjliggöra planeringen av 

en bra anläggning. Den detaljerade beskrivningen är bara i sin början och under arbete.    

 
Skillnader mellan individer 
Det är skillnader mellan olika individer vad gäller förmågan att ta emot och svara på fotonflö-

den psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV). Känslighet för att betrakta kontraster varie-

rar. När planerare väl är medveten om sina egna preferenser är det lättare att lyssna in andras  

upplevelser av t.ex. bländning. Planeraren blir då mer medveten om att schablonplanering inte 

fungerar när det gäller belysning  och man är som planerare inte är måttstock för andras upp-

levelser.  
 
Psykologiskt 
Trivsel, vakenhet och koncentration påverkas av fotonflödens utformning och dess interaktion 

genom transmission, absorption och reflektion (TAR) med rummets ytor.  

 
Fysiologiskt 
Fotonflöden triggar olika beroende på individens hud, seendets kondition och förmåga, käns-

lighet i kanalerna in till centrala nervsystemet (CNS), personlighet och läggning. Ett exempel 

på skillnader i detta kan vara att anpassning till att leva nära eller långt från ekvatorn. De som 

är anpassade att bo nära ekvatorn har skydd mot solens strålar som då på ett effektivt sätt 

skyddar dem mot D-vitamin överproduktion. När en person med starkt skydd mot solen och 

överproduktion av D-vitamin flyttar exempelvis till Skandinavien kommer detta skydd att 

hindra personen att bilda D-vitamin. På samma sätt kommer personer som saknar detta skydd 

att ha svårt att klara av solen om de bosätter sig nära ekvatorn.  

 
CNS 
Stora skillnader kan ses i känslighet i kanalerna in till centrala nervsystemet (CSN) mellan 

olika individer. Det påverkar deras upplevelse av belysta ytor och bländning. 

 
Fotoner bär information 
Fotonflöden fungerar som bärare av information till nervlagret i näthinnan. Barn har klara 

medier i ögat. Personer med ett åldrande seende kan ha mer ogenomskinliga medier och har 

då sämre förutsättningar för att släppa in fotoner. 
 
Kompletterande faktorer 
Till interaktionen ska givetvis för god hälsa, läggas optimal näring, ren luft, rent vatten, mo-

tion och goda sociala kontakter.  
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7.5. Djur och dagsljus 
 
”Djur har utvecklat olika strategier för att upprätthålla en dygnsrytm. Djur som människor behöver synkronise-

ra en 24 timmars rytm mot dagsljus. Hos däggdjur är situationen överskådlig, eftersom den huvudsakliga och 

viktigaste klockan sitter i den suprakiasmatiska hypotalamuskärnan, förkortad SCN (från engelskans suprachi-

asmatic nucleus), och all ljuskänslighet kommer från näthinna” [Wikipedia, dygnsrytm, accessed juli 2012]. 

 
Djur och den kompletterande elbelysningen 
Djur har precis som människan utvecklats i dagsljusets föränderliga spektralprofil och rytm. 

Till skillnad från människan som släcker ljuset på natten kommer djuren inte undan när be-

byggelse med belysning invaderar deras boplatser och belyser de platser där de föder upp 

ungar eller letar efter föda.  

 
Belysning ändrar djurens livsvillkor 
Användandet av artificiellt emitterade fotonflöden förändrar livsvillkoren för djuren och kan 

 göra att de riskerar förlora nattens skyddande mörker, de riskerar blir lättare byten vid jakt, 

 de kan få en påfrestad dygnsrytm, belysningen förändrar tillgången på föda och kan få ungar 

som felnavigerar när de ska lämna boet.  

 
Ta bort ljuspunkter för alltid 
Här har ljusdesignern en viktig roll i att bevaka vilken belysning som bör tas bort för alltid 

och vilka specifika våglängder i det artificiellt emitterade fotonflöden och vilka tider på dyg- 

net som är mer neutrala att använda än andra på platser där vilda djur lever och då särskilt där 

hotade arter lever.  
 
Beskriva interaktionen djur, ljus, färg och rum, (DLFR) 
Interaktionen djur, ljus, färg och rum (DLFR) kan beskrivas schematiskt och övergripanden 

med några få ord. Att beskriva interaktionen mer detaljerat är en mer omfattande arbetsupp-

gift och detaljrikedomen är stor. Djur kan vara dag eller natt levande och har ofta utvecklat 

supersensitivitet för de ljusförhållanden de lever i. De är anpassade till de förhållanden som 

dagsljuset ger, på olika platser på jorden.  

 
Djur och belysning 
Djurs förmåga att ta emot och svara på fotonflöden skiljer sig stort mellan olika arter. Hur 

fotonflöden genom transmission, absorption och reflektion (TAR) interagerar med rummets 

ytor har giltighet även i ett djurstall i innemiljön men även i utemiljön. 

 
Kompletterande faktorer 
Till interaktionen DLFR ska läggas optimal näring, ren luft, rent vatten, att kunna leva på ett 

sätt som är naturligt för arten.  
 
7.6. Växter och fotonflöden 
Här beskriver jag interaktionen som berör växter och ljus utifrån olika utgångspunkter. Jag 

rekommenderar att man tar några delar i taget och reflekterar över vad de betyder för plane-

ring av ljus för växter i ute och inne anläggningar.  

 
Fotosyntesen 
Växter har som människan och djuren utvecklats i dagsljuset. I fotosyntesen tar växten hand 

om fotonflöden och lagrar i kemiska bindningar. Pigmentmolekyler släpper igenom vissa av 

fotonflödets specifika våglängder och växten transporterar vidare energin till närliggande re-

aktionscentra där fotosyntesen sker.  
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Växter och den arkitektoniska belysningen 
De växter som finns i växthus har god kontakt med dagsljusets fotonflöde som transmitteras 

genom växthusets fönsterglas. När dagsljuset inte längre räcker till, används kompletterande 

belysning.  

 
Planera belysning för växter  
Utifrån växtens ursprung och ljusförhållanden på dess naturliga växtplats kan man planera in 

ett bra ljus för ett visst växtslag i kommersiell produktion eller i publika växtsamlingar. Väx- 

ter som fungerar mer som dekoration i inomhusmiljöer och står i fönster klarar sig ofta bra 

året om, men de som växer längre in i rum utan kontakt med dagsljus behöver ofta komplette-

rande växtbelysning.  

 
Bladen anger växtens behov av kompletterande belysning 
Växter med mörkt gröna blad klarar bättre av att vistas i låga ljusnivåer än de som har ljust 

gröna eller gyllengula blad med stora vita partier i bladen.  

 
Placering av växtbelysning 
En bra placering av ljuskällan är ca.10 cm över växten och armaturens/ ljuskällans placering 

regleras allt eftersom växten växer på höjden. Placeringen förutsätter då en ljuskälla som inte 

avger värme och bränner växtens blad. Att hänga ljuskällor lågt låter sig inte göras av estetis- 

ka skäl i ett köpcentrum, eller i en annan offentlig miljö, som ska vara representativ. Växter 

som är hänvisade till att växa i enbart kompletterande växtbelysning behöver högre ljusnivåer 

än vad som är acceptabelt för allmänljus i offentliga byggnader. Många växter är vana vid att 

växa i hög ljusnivå men i stor konkurrens med varandra om dagsljuset. 

 
Höga ljusnivåer under någon tid på dygnet 
Välriktade strålkastare kan ge höga ljusnivåer på väl valda platser under dagen på ett estetiskt 

tilltalande sätt. Växterna kan med styrning av anläggningen, ges höga ljusnivåer tidigt på 

morgonen och/eller sent på kvällen, för att kompenseras för lägre nivåer under dagen.  
 
Belysning i rum helt eller delvis utan dagsljus 
En belysningsanläggning som ska fungera för växter som är placerad långt in i rummet bör 

planeras för verkligt höga ljusnivåer och bestyckas med en ljuskälla som har en spektralprofil 

så nära dagsljusets som möjligt. Anläggningen behöver följa en rytm som är lämplig för väx-

terna relaterat till det ljus växten utvecklats i som art. Detta gäller framförallt utifrån 

dygnslängd.  
 
Dagsljus och växter 
När växter växer i dagsljus blir de korta och knubbiga. Dagsljuset ger signaler till vissa frön 

att gro och till tillväxt, blomning samt mognad. Artificiellt emitterade fotonflöden kommer, 

beroende på specifika våglängder, vilken ljusnivå och rytm (dygnslängd) som är inplanerad, 

stödja växten i att överleva, trots att den är placerad i en för växten onaturlig ljusmiljö.  

 
Bladen visar om växten mår bra 
Om fotonflödets emitterade specifika våglängder, ljusnivå och dygnslängd fungerar väl för 

växten och den har tillgång till näring i jorden, kan den komma att växa, bli knubbig och bred, 

få tjocka blad, blomma, mogna och sätta frö. Tjockleken på växtens blad är en bra indikator 

på hur växten mår. Tunna, stora och ljusa blad är tecken på ljus och näringsbrist. Mörka, feta 

blad tyder på god tillgång på ljus och näring. I svåra lägen där det inte går att ge växter det 

ljus de behöver planterar man med fördel de växter som har mörka blad som kräver mindre 

ljus alternativt lägger ut stenar eller något annat dekorativt element på platser där växter inte 

klarar att växa.                                                                                                                                                          
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Beskriva interaktionen växter, ljus, färg och rum (VLFR)                                                    

Den komplexa interaktionen växter, ljus, färg och rum (VLFR) kan beskrivas schematiskt och 

övergripande. Den detaljerade beskrivningen har större komplexitet eftersom det ljus växterna 

utvecklats i är så olika på olika platser på jorden. Att beskriva hur fotonflöden genom trans-

mission, absorption och reflektion (TAR), interagerar med rummet är en process som kan 

beskrivas även för ett växthus. Beskrivningen av sambanden mellan de fyra interaktionsfakto-

rerna ger vägledning för utformningen av en väl fungerande interaktion VLFR.   
 
Kompletterande faktorer 
Till interaktionen ska läggas jord lämplig för växten, optimal näring, ren luft, rent vatten, 

lämplig temperatur.   

 
7.7. Förbättring av interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR), djur, 
ljus, färg och rum (DLFR) och växter, ljus, färg och rum (VLFR). 
Här beskriver jag hur man genom att studera interaktionsfaktorerna och sambanden mellan 

faktorerna kan optimera interaktionen vilket kommer att ge en högre måluppfyllelse för i för-

väg definierade angelägna mål. Jag rekommenderar att man tar upp några aspekter i taget och 

reflekterar över vad det betyder för planering av belysning för växter i ute eller innemiljö.  
 
Exempel på hur belysningsplanerare kan förbättra interaktionen människa ljus färg och 
rum (MLFR) i innemiljö 
När interaktionen människa, ljus, färg och rum (MLFR) som sker i naturen och den som kan 

ses i innemiljön, jämförs med varandra, är fotonflödet, tidsperiod för emittering, ljusfördel-

ning och ljusnivåer avgörande skillnader. Belysningsplaneraren kan arbeta med fotonflödets 

spektralkomposition, ljusnivån, ljusets rytm och ljusfördelningen på ett sätt som leder till att 

skillnaden mellan den interaktion som kan ses med dagsljus ute och den interaktion med arti-

ficiellt emitterade fotonflöden som kan ses i innemiljöer minskar.  

 
Förbättring, minska skillnaden mellan dagsljus och kompletterande belysning 
När skillnaden mellan dagsljus och den kompletterande belysningen minskar, minskar även 

den negativa påverkan, som att vistas i artificiellt emitterade fotonflöden som avviker från 

dagsljus kan innebära. För människan är fotonflöden en trigger för (bland mycket annat) 

vakenhet, trivsel och behag, goda synprestationer samt väl fungerande dygnsrytm, hormonell 

produktion och hormonell frisättning.  
 
Förbättring, ökad representation av viktiga specifika våglängder när vi vistas inomhus 
Att bredda spektralprofilen för kompletterande belysning förbättrar interaktionen. I inomhus-

miljön har människor inte tillgång till 290-315 Nm. Dessa våglängder, passerar inte fönster-

glas. 290-315 Nm på huden gör att människan producerar D-vitamin. Den bruna huden, sol-

brännan fungerar som skydd mot överproduktion. Holick [2011], Grant [2011, 2012] är ex-

empel på forskare som påvisat betydelsen av att ha goda D-vitamin nivåer i blodet. För låga 

D-vitaminnivåer kopplas till många sjukdomar och är ett exempel på betydelsen av att vistas 

utomhus i dagsljus.  

 
Förbättring, skapa förutsättningar för produktion av D-vitamin 
Kunskapen om D-vitaminets betydelse för människan ökar idag. Belysningsplaneraren kan 

införa photodynamic therapy (PDT) metoder för att motverka låga D-vitamin-nivåer för bru-

kare som bor för långt från ekvatorn för att på naturlig väg klara att producera D-vitamin. 

Man bör i sin planering samarbeta med medicinskt kunniga på området. De våglängder som 

ger D-vitaminproduktion är skadliga för ögon och hud och kan ge rynkor och hudcancer. Ho-

lick (2011) rekommenderar en mild exponering under kontrollerade former.   
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Förbättring, växla mellan aktiverande och lugnande ljus 
Vakenhet är i grunden en stressrespons. Fotonflöden triggar vakenhet och avsaknad av foton-

flöden gör det motsatta, inhiberar vakenhet. Om och hur starkt ett fotonflöde triggar beror på 

många faktorer och inga enkla samband finns. Några avgörande faktorer kan vara brukarens 

förmåga att ta emot och svara på fotonflöden, brukarens dygnsrytm, aktionsspektrum för spe-

cifika våglängder och placering av ljuskällan i rummet. 

 
Förbättring, se över ljusnivå och spektralprofil  
Både placering av ljuskällan, ljusnivå och spektralprofil kan ha påverkan på brukarens vaken-

het. Många faktorer påverkar en individs respons och alla studier om vakenhet och sömn på-

verkas givetvis av att man studerar försökspersonen. Det tidsminne människan har gör att vi 

behåller vår dygnsrytm. Omställning av tid för uppstart och avslut av den vakna delen av 

dygnet tar på grund av tidsminnet några dagar. Vilket man själv kan uppleva när man reser till 

en annan tidszon.  

 
Förbättring, härma dagsljusets rytm 
Genom att följa dagsljuset och växla mellan ett avkopplande ljus på morgonen och ett mer 

aktiverande ljus under dagen och sen gå tillbaka till ett avkopplande ljus på kvällen får männi-

skan bra stöd till sin dygnsrytm.  

 

Förbättring, planera in individuell platsbelysning med breda spann 
Utöver att ha tillgång till ett allmänljus bestående av dagsljus som finns på den plats där bru- 

karen bor och en med dagsljuset samverkande kompletterande belysning, behövs även en in- 

dividuell platsbelysning med breda spann för ljusnivå.  

 
Förbättring, utforma nära brukarens behov 
Ytterligare förbättring är att utforma platsbelysningen nära brukarens behov för att ge förut-

sättningar för ett väl fungerande arbete och möjlighet att uppleva visuell komfort. Platsbelys-

ningen dimensioneras för att fungera väl i ett allmänljus som följer dagsljusets rytm.    
 
Exempel på hur belysningsplanerare kan förbättra interaktionen djur, ljus, färg och 
rum (DLFR) i innemiljö 
På samma sätt som människan har djuren utvecklats under solen och i det varierande dagslju-

set. Djuren behöver precis som människan stå i kontakt med signaler från dagsljuset för att 

fungera väl. Det är viktigt att den information som det stora fotonflödet i dagsljus ger till allt 

levande inte motarbetas av mindre och till spektralkompositionen avvikande fotonflöden ska-

pade av människan.  

 
Förbättring, öka kontakten med dagsljus 
Om informationen i dagsljuset säger att det är natt och informationen i det av människan ska-

pade fotonflödet säger att det är morgon riskerar det att ge information om att starta upp ett  

nytt dygn vilket ger en påverkan på beteenden och kroppens vävnader. Både för människa och 

djur behöver belysningsplaneraren uppmuntra och inte motarbeta kontakten med dagsljus och 

använda dagsljus fullt ut och enbart fylla i med kompletterande belysning när det verkligen 

behövs.  

 
Förbättring, djurens livsmiljö 
Belysningsplaneraren behöver utforma fotonflöden som i variation och i spektralkomposition, 

tid och tidsperioder ansluter till dagsljuset.  
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Djur behöver befinna sig i lokaler med rena och ljusa ytor som reflekterar fotonflöden. De 

behöver även vistas i dagsljus med väl utformade nivåer och i en kompletterande belysning 

som samverkar väl med dagsljuset. 
 
Förbättra, genom att härma dagsljuset  
Lägre ljusnivåer på morgonen och högre på förmiddagen stödjer vakenhet och dygnsrytm 

genom att hålla nere melatoninproduktionen under dagen. Låga ljusnivåer på eftermiddagen 

förbereder kroppen för att koppla av inför natten.  

 
Förbättra, forma ljuset så det leder djuren till ett bra beteende 
Fotonflöden i djurstallar är information till djuren. Flödet behöver fördelas i de rum djur vis-

tas i på ett sätt så att ljusets attraktionskraft leder djuren till att sprida sig jämnt i lokalen och 

inte bidra till att de klumpar ihop sig på samma plats. Belysningen kan utformas så det leder 

djuren mot de platser där det finns vatten, mat och vila. Fotonflöden ger signaler för hormo-

nell utsöndring och kan utformas för att ge stöd för frisättning av hormoner på ett sätt som är 

lämpligt för djurarten. Detta kan bidra till ett önskvärt ljusrelaterat beteende hos djuren.  

 
Förbättring, utforma dagsljus och kompletterande belysning med omsorg 
Det är viktigt, av djurskyddsskäl, att utforma dagsljus och kompletterande belysning samt  

nattens mörker med stor omsorg och på ett sätt som har en positiv inverkan på djurens bete-

ende. Större förståelse för interaktionen mellan djur, fotonflöden och den miljö djuret vistas i, 

leder till förståelse för hur viktigt det är att hålla väggytorna i stallen rena och ljusa. Komplet-

terande belysning bör härma dagsljuset så nära det ekonomiskt och tekniskt är möjligt. Djur 

bör ha ett vilsamt ljus på morgonen, aktiverande under dagen och kompakt mörker under nat-

ten. 

 
Förbättring, studera djur och ljus inför planering 
Belysningsplaneraren kan få en god bild av hur viktig utformningen av fotonflöden är för dju-

ren genom att studera texter om höns och ljus.  

 
Förbättring, utforma ljus för höns 
Belysningsanläggningar för höns är ett exempel på hur djurproduktion i innemiljö ställer höga 

krav på utformningen av dagsljus och kompletterande belysning. Fåglarnas ljusprogram för-

länger den period på året då hönsen lägger ägg.  

 
Förbättring, värdera ljusets attraktionskraft 
Attraktionskraften hos dagsljus och kompletterande belysning inomhus leder hur fåglarna rör 

sig i stallet. Stora fågelflockar i stall kräver att fåglarnas sprids ut på stallets ytor. Fotonflödet 

är en viktig faktor som påverkar fåglarnas beteende och kan dämpa alternativt öka problem 

med till exempel hackning bland fåglarna.  

 
Förbättring, ge stöd för en väl fungerande dygnsrytm 
Att växla mellan ett lugnande ljus på morgonen, ett milt aktiverande ljus under dagen, ett lug 

nande ljus på kvällen och ge fåglarna fullständigt mörker, sval temperatur på natten ger hön-

sen stöd för en väl fungerande dygnsrytm. Attraktionskraften hos dagsljus och kompletterande 

belysning är en stark trigger för beteende. Temperatur är ytterligare en faktor som kan påver-

ka dygnsrytmen.   
 
Förbättring, åtgärda höga temperaturer som väcker på natten 
Höga temperaturer på natten har i studier visat sig störa dygnsrytmen för människor 7 gånger 

mer effektivt än användandet av kompletterande belysning på natten. Detta konstaterades av 

Rutger Wever [Wirtz- Justice et al. 2005,Wever 1979] som gjorde sin pionjärforskning på 
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 människans dygnsrytm i en grotta i Andechs 1964-1989 (temporal isolation).  

 
Förbättring, ta bort ljus som läcker in på natten 
Om ljus kommer in från ventilationsanordningar hos höns och kombineras med höga tempera-

turer samt buller sommartid, riskerar fåglarnas dygnrytm bli lidande, vilket kan påverka fåg-

larnas beteende dagtid negativt. Fåglarna påverkas hormonellt av dagsljus och kompletterande 

belysning och mörker. Denna påverkan samverkar med näringskvalitet, vattenkvalitet, luft-

kvalitet och temperatur samt med hur stallet är utformat och hur stora fågelflockarna är.  

 
Förbättring, se ljus som ett medel för hälsa 
Dagsljus och kompletterande belysning är ofta sett som en produktionsfaktor i första hand.  

Med ökade kunskaper om hur delar av fotonflödets spektralkomposition påverkar fåglarna 

kan förståelsen öka för att fotonflödet samverkar starkt med många faktorer för hälsa hos dju-

ren. 

 
Exempel på hur belysningsplanerare kan förbättra interaktionen växter, ljus, färg och 
rum (VLFR) 
När växter odlas inomhus är hur belysningen utformas avgörande för att lyfta fram, förstärka 

eller återskapa de signaler i ljus som växten har på sin ursprungliga växtplats, alternativt den 

eller de växtplatser, moder och/eller fadersorten hos en hybrid har. Här gäller det att precis 

som för människor och djur efterlikna dagsljusets positiva sidor och undvika de negativa.  

 
Förbättring, återskapa de dagsljusförhållanden som växten utvecklats i  
Att återskapa dagsljusets föränderliga spektralprofil, ljusnivåer, rytm och varierande ljusför-

delning är viktiga delar i arbetet med att återskapa samma fotonflöde på den plats på jorden 

där växten utvecklats. För växter som odlas inomhus finns möjligheten att på samma sätt som 

med belysning för djur (exempelvis ljusprogram för höns) förlänga och förstärka de ljusför-

hållanden som råder när växterna utvecklas som mest aktivt, när växten mognar eller via be-

lysning bidra till att växten påverkas i annan önskvärd riktning. Genom att välja en specifik 

våglängdskombination kan en ev. påverkan studeras.  
 
Förbättring, undvik att stressa växten 
Manipulation med fotonflödens spektralkomposition kan ge bakslag i form av stress hos väx-

ten. Dagsljuset är finstämt och balanserat i jämförelse med att använda specifika våglängder 

som ger en viss effekt. Vita ytor reflekterar effektivt infallande fotonflöden, svarta ytor absor-

berar fotonflöden och lagrar värme. En kombination kan vara en fördel för växten. 
 
Förbättring, växla mellan olika dygnslängd för växter 
 På samma sätt som för människor och djur ger dagsljus och kompletterande belysning signa-

ler till växter. Fotonflöden är en av många triggers i komplext samspel som styr växtens liv. 

Spektralkomposition, ljusnivå, ljusfördelning, dygnslängd, vatten, näring, jordförhållanden, 

temperatur och luftkvalitet ger alla bidrag till växtens utveckling.  

 
Förbättring, anpassa mot förändrade dagsljusvillkor  
Förändringar i dagsljusets spektralfördelning är på senare tid relaterat till ett tunnare ozon-

skikt, påverkar växter negativt. Pågående forskning visar på att ökad Uv instrålning påverkar 

odlade växter genom att härda dem. Detta kan utvecklas för att ge kommersiella fördelar. 
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Kapitel 8 

Ta emot och svara på dagsljus och kompletterande belysning  

– en fördjupad beskrivning 

Bild 8. Polykrom trärelief. Monica Säter  
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8.0. Att se 
Här skriver jag om att leva med ljus och om processen att ta emot och att svara på EMS. Det 

här är knappast något vi reflekterar över till vardags. Men för den som studerar Belysningsve-

tenskap är det viktigt att lämna det omedvetna förhållningssättet till att se och ställa sig vid 

sidan och verkligen lägga märke till vad det innebär när vi står mitt i fotonflöden, varje vaken 

minut i livet. Läs några korta textdelar i taget och reflektera över vad de betyder för dig som 

belysningsplanerare.  

 
Elektromagnetisk strålning (EMS) och människan 
EMS står i kontakt med människokroppens system för budskap (ljusrelaterade hormoner) som 

förmedlas via blodbanan. EMS är samtidigt det som gör det möjligt för oss att se och formar 

därför i hög grad våra livsvillkor. Utan EMS har vi ingen fotosyntes. Utan dagsljus slutar väx-

ter att växa och producera syre.  

 
8.1. Vi tar att se för givet 
Som mottagare av fotonflöden har vi stöd för seendets processer. Belysningsplaneraren behö-

ver kliva ur det självklara i detta och träna sej i att medvetet betrakta rummet. Planeraren be-

höver även studera dagsljus samt kompletterande elbelysning i rum samt hur dagsljus och 

kompletterande belysning möter varandra under dagen.  

 

Det hjärnan tolkar, det vi ser 

Att se är något man som normalseende tar för givet. Vi känner en naturlig kontakt mellan det 

vi ser och det vi har omkring oss. R. L. Gregory beskriver i boken Öga och Hjärna, seendets 

psykologi, vilket mirakel det är att vi kan veta var vi är i rummet och att vi ser det vi har om-

kring oss.  

 
”Ögats funktion är att ge hjärnan information, översatt till nervaktivitet- serie av elektriska impulser som genom 

sin kod och hjärnaktivitetens mönster representerar föremål.” [Gregory R.L. 1966]   

 
”När vi ser på något, representerar nervaktivitetens mönster föremålet och är för hjärnan föremålet.” [Gregory 

R.L. 1966]  
 

När fotonflöden i rummet möter rummets ytor kommer flödet att transmitteras, absorberas och 

reflekteras (TAR). Det reflekterade fotonflödet förmedlar information till människans seende. 

Delar av informationen förs vidare och tolkas av hjärnan och gör det möjligt för oss att se det 

rum vi har omkring oss, var vi är i rummet, hur rummet ser ut och de objekt vi har i synfältet. 

 
Ta emot fotonflöden 
Fotonflöden har, utöver att vara trigger för seendet och hjärnans tolkning av det vi ser, även 

rollen som trigger för D-vitamin produktion och hormonell utsöndring. D-vitamin produceras 

när huden genom transmission, absorption och reflektion (TAR) träffas av fotonflöden inne-

hållande 290-315 Nm. Andra hormoner frisätts av specifika våglängder som når ipRGC och 

släpps igenom av melanopsin i cellen och kan bilda aktionspotentialer mot hjärnan. De våg-

längder som passerar människans melanopsin i ipRGC måste då först passera ögats medier. 

Klara medier i ögat släpper igenom mer fotoner än oklara. Barn har mer genomskinliga medi-

er i ögat än äldre. De som tittat mot solen kan lida av ögonsjukdomen katarakt. Katarakt inne-

bär att ögats lins grumlas och sjukdomen kallas även för grå starr. 
 
Svara på fotonflöden 
Kanalerna in till centrala nervsystemet har skillnad i känslighet mellan individer. Detta gör att 

dagsljus och kompletterande belysning upplevs olika av brukare [Ingvar 1981]. Även männi-

skors dygnsrytm varierar stort [Roenneberg 2007].  
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Människa och dygnsrytm 
Människors skilda vanor och tillgång till artificiell belysning gör att perioden för vakenhet är 

spridd över dygnet. Människor som vistas i samma dagsljus och kompletterande belysning får 

därför olika påverkan från det fotonflöde de vistas i. 

 
Vakenhet och vila 
En ljuskällas spektralkomposition som stödjer vakenhet och ger behag till brukaren när de är i 

en aktiv fas av dygnet, kan ge upphov till obehag när brukaren behöver koppla av. När männi-

skor är på olika nivå av stress och går i olika rytmer, kommer generella åtgärder att slå fel. 

Om belysningen utformas generellt aktiverande för alla brukare kommer en person som ofta 

är på en för hög nivå av stress att ha svårare att koppla av. Om brukaren själv har tillgång till 

att reglera platsljuset och vistas i ett aktiverande allmänljus på morgonen, ett lugnande ljus på 

eftermiddag/ kväll, kan ljuset bättre stödja brukaren i det som för stunden ger behag.  

 
Följa det naturliga dygnet 
Dagsljus är av många skäl det primära allmänljuset. Kompletterande belysning bör vara syn-

kroniserat mot dagsljus. Synkroniseringen hjälper brukaren att svara på signaler från dagslju-

set och motverka risk för att vara ”free running” dvs. inte ha en stabil dygnsrytm som uppre-

pas på ett likartat sätt dygn efter dygn och långsamt anpassar sig till årstidsväxlingarna under 

året. Även om brukaren, av olika skäl, kan ha en dygnsrytm som avviker från det naturliga 

dygnet med en tidigare eller senare start och avslut av dagen, bör man göra det som går för att 

motverka att göra natt till dag.  

 
Stöd för att leva med det naturliga dygnet 
Brukaren behöver stöd i att inte vända på dygnet. De som är vakna på natten riskerar att få en 

påverkan på tidpunkt för hormonell frisättning som inte är synkroniserad med dagsljusets 

rytm. En avvikande dygnsrytm är svår att få att fungera med arbete, familj och socialt liv. Att 

vistas i ljus vid den tidpunkt när melatonin bildas, kan på sikt hota individens dygnsrytm och 

därmed hälsa. Vi behöver leva i en växling av aktivitet och vila samt djup sömn, på ett regel-

bundet sätt för att må bra. Den som har för låga melatoninnivåer på kvällen har svårt att som-

na. Att utsätta sig för belysning sent på kvällen sänker nivån av melatonin i blodet.  
 
En ljusmiljö som fungerar väl för alla  
Dagsljus och kompletterande belysning som utformas som ett allmänljus som fungerar väl för 

alla, är inte möjligt att planera in. Både för den enskilde och för många brukare som finns i 

samma rum, är dagsljuset modell för utformningen av allmänljuset. Detta kräver stor flexibili-

tet i anläggningen för ljusnivå. Där fler vistas i samma rum, krävs samarbete mellan brukare, 

för att ge möjlighet till upplevelse av visuell komfort och ljusrelaterad hälsa till alla brukare 

som vistas i rummet.  
 
Helsingin Sanomat 
Att leva med ljus med behag kan se väldigt olika ut. Vid ett studiebesök på Helsingin Sano-

mat i Helsingfors som är Nordens största dagstidning, noterades att journalisterna inte hade 

något allmänljus påslaget och helt neddragna persienner. Vi kommenterade det sinsemellan 

och kunde inte förstå att någon frivilligt vistades i kontorslandskapets ljusmiljö. Långt senare 

insåg jag att vi hade framför oss en extremt stressad yrkesgrupp. Att ta bort både direkt infal-

lande dagsljus och kompletterande belysning sänkte allmänljusnivån i rummet och ökade 

därmed visuellt fokus på den enskilda bildskärmen.  
 
Helsingin Sanomat, en stressad yrkeskår som måste se sin bildskärm 
Åtgärderna bör effektivt bidragit till en sänkt stressnivå för redaktören och de journalister som 

arbetade där. Förmodligen en ljusmiljö som passade just den här yrkesgruppens snabba ar- 
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betstempo. Att solens instrålning gör att man inte uppfattar vad det står på skärmen fungerar 

inte när man har bråttom. Att allmänljuset minskar fokus på arbetsytan är inte heller positivt. 

Den som är stressad har för hög vakenhetsgrad och en låg ljusnivå är lugnande för den som 

stressar. Samtidigt ökas fokus visuellt på arbetsuppgiften. Motsatsen att öka ljusnivåerna på 

väggen leder till minskat visuellt fokus på arbetsuppgiften och försvårar för personalen att 

koppla av.  

 
Avsaknad av dagsljus gav ökat fokus på arbetsplatsen 
Förmodligen medförde den låga ljusnivån och avskärmningen av dagsljuset att journalisterna 

upplevde ett ökat fokus på sin arbetsyta och gjorde dem mindre stressade. Som belysnings-

planerare har man ett ansvar att lyssna in olika brukares strategier mot bländning, mot stress 

och för visuell komfort. Genom att prata med brukare ökar man sin förståelse för hur de upp-

fattar att leva med ljus och vilket behov de har av platsbelysning. Utifrån nära brukarkontakt 

ökar man sin förståelse för att brukare är olika och behöver omsorg för att trivas med sin be-

lysning och att vilken belysning som ger detta varierar stort. 
 
Preferens för platsbelysning och allmänljus 
När upplevelsen av visuell komfort studerades bland 318 försökspersoner [Säter 2012] visade 

data från studien att alla försökspersoner i studien (100 %) föredrog att ha en högre ljusnivå 

på bordet än i allmänljuset och ansåg att deras kombination av ljusnivå på arbetsytan och all-

mänljuset var den mest ergonomiska. Enbart två par av försökspersoner uppvisade samma 

preferens för kombinationen allmänljus och platsbelysning. Att ta emot och svara på fotonflö-

den relateras här till vad som visuellt uppfattas som en väl fungerande kontrast situation och 

till känslighet för att betrakta svart text på ett vitt papper.  

 
Försökspersonerna skiljer stort i val av ljusnivå 
Försökspersonernas val av komfortabel ljusnivå visar att det skiljer stort mellan vilken kom-

bination av ljusnivå på arbetsbord och i allmänljuset som brukarna upplevde som mest ergo-

nomisk. 

 
Optimum för god visuell kontrast 
Optimum ligger i en god visuell kontrast, i det här fallet vad gäller text på vitt papper och där 

papprets ljushet inte känns för skarp. Hur en brukare tar emot och svarar på fotonflöden bör 

betraktas som unikt och ständigt föränderligt. Kombinationen av individuell förmåga till visu-

ell perception och individuell känslighet i kanalerna in till CNS och brukarens individuella 

dygnsrytm ger sammantaget stora skillnader mellan brukarna.  

 
Preferenser knutna till en specifik kontrastsituation  
De preferenser som tas fram gäller för en specifik rumslig kontext, kontrastsituation och tid-

punkt. Ett medelvärde för upplevelsen av bländning är svårt att få att fungera. Medelvärdet 

saknar koppling till den enskilda individens känslighet, kontrastsituationen i rummet eller till 

det som totalt finns i brukarens synfält varför möjligheten att medelvärdet kommer nära bru-

karens behov i en specifik situation, är mycket begränsad. 
 
Standard brukaren  
”The Standard Observer” är en teoretisk normalseende medelmänniska vars preferens eller 

behov får vara “good enough” för alla brukare. Med användandet av en standard observer 

kommer man långt ifrån det individuella och verkliga behovet av stöd från platsbelysning.  
 
Att uppleva rummet 
Belysningsplaneraren arbetar med människans visuella upplevelse av att vistas i ett rum och 

utgår då från den verkliga ljusmiljö brukaren lever i. Ögonen tar genom transmission, absorp- 
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tion och reflektion (TAR) emot det fotonflöde som finns i rummet och de våglängder som 

passerar melanopsin. Seendet tar emot informationen i det återreflekterade fotonflödet från 

rummets ytor och från utsikten genom rummets fönster. Hjärnan tolkar informationen och gör 

att vi kan se det vi har omkring oss. 
 
Att vända på ett generellt förhållningssätt till belysning 
Alla brukare bör få tillgång till dagsljus och kompletterande belysning i ett allmänljus som 

följer dagsljus. De behöver även få den individuella platsbelysning som passar dem och fun-

gerar väl för deras behov visuellt för stunden. För att åstadkomma detta behöver man vända 

på ett statiskt generellt förhållningssätt till belysning och istället rekommendera stor flexibili-

tet och generösa spann både för avskärmning av dagsljus, kompletterande belysning och för 

platsbelysning, för att därigenom komma närmare brukarens behov. 

 
Utforma allmänljuset för brukarna 
Belysningsplaneraren kan bidra till en god arbetsmiljö när man formar en teknisk anläggning 

som med lätthet anpassar sig till att härma dagsljuset och som möter brukarens behov av stöd 

för dygnsrytmen. Allmänljuset är till så stor del som möjligt enbart dagsljus och utformat lika 

för alla men anpassat till rummets kontrastsituation genom en väl utformad solavskärmning.  

 
Fylla i dagsljuset när det behövs 
Via en dagsljushärmande kompletterande belysning fylls dagsljuset i när det är på för låg nivå 

morgon eller kväll och bara i de delar där ljusnivån är för låg. Synkroniseringen av dagsljuset 

och den kompletterande belysningen prioriterar alltid dagsljus ner till en lägsta acceptabel 

allmänljusnivå för trivsel. Den kompletterande belysningen fyller bara i de delar av rummet 

där dagsljuset blir för lågt.  

 
Platsbelysningen separerad från allmänljuset 
Platsbelysningen är helt separerad från allmänbelysningen och utformas nära brukarens be-

hov. När dagsljuset prioriteras och används fullt ut och på ett sätt som inte ökar behovet av 

bland annat kylning får man ett bra stöd psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) från 

belysning. När dagsljuset prioriteras och används fullt ut på detta sätt blir anläggningen sam-

tidigt mycket energieffektiv.  
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 Bild 9. Vit målning. Tempera på trä. Monica Säter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 9 

Att se rum och mäta fotonflöden- de olika delarna faller på plats  
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9.0. Interaktionen ur olika perspektiv 
Ambitionen med att skriva detta kapitel är att utöka förståelsen för den interaktion med foton-

flöden människa, djur och växter lever i. För att ge en helhet och igenkännande, ses interak-

tionen utifrån olika perspektiv. En upprepning samtidigt som det är en komplettering. Läs 

korta delar, reflektera och koppla till ljusdesignprocessen. Se de primära 4 stegen som proces-

sens centrum och placera in de olika delarna jag tar upp inom det steg området berör och vär-

dera om de är nära eller perifert i förhållande till ljusdesignprocessen.  
 
9.1. Att se rum och att mäta fotonflöden 
Belysningsplaneraren har som mål att till brukaren forma en behaglig upplevelse av rummet. 

Att mäta osynlig strålning på en liten punkt i rummet med stor noggrannhet, säger väldigt lite 

om vad det är att vara en seende människa i ett rum. Människans upplevelse av rummet är 

relativ och beror på vad som finns i synfältet.  

 
Anders Liljefors om hur seendet fungerar  
Anders Liljefors om seendet: ”Människans upplevelser visuellt har sina förutsättningar i det 

mänskliga seendets förmåga och räckvidd. Den mänskliga visuella upplevelsen av rum produ-

ceras av två mycket olika, direkt samverkande funktioner, det storskaliga omgivningssendet 

och det småskaliga detaljseendet.  

 
”Tittar man rakt fram ser vi synfältets räckvidd och den del av rummet man ser med skärpa (detaljseendet) 

och/eller de delar av rumsseendet som helt saknar synskärpa. Fotonflöden i rummet träffar rummets ytor, och 

genom TAR skapar de fotoner som reflekteras från ytan mönster av kontraster på människans näthinnor. Dessa 

avläses 50 ggr/sek och informationen förs vidare genom synnerven för uttolkning i hjärnans synområden. Dessa 

successiva kontrastmönster uttolkas i hjärnans > 30 synområden till allt jag ser i den fysiska omgivningen. Det 

är detta som kallas visuell perception och består av ljus och skugga, färg och form, yttexturer etc. och som till-

sammans i visuell mening bestämmer det rum som omger brukaren. Allt vi ser har sin grund i synfältets kontras-

ter som i sin tur definieras av skillnader i ljushet och/eller färg. All syninformation utgår från kontrastmönster 

som kontinuerligt produceras av näthinnornas synceller, tappar och stavar. Ögonen vibrerar ca 50 ggr/sek. 

Kontrasterna i rummet lyfter fram rummets gestalt och gör att den som står i rummet tydligt ser var man befin-

ner sig inom den del av rummet som syns i synfältet och går att överblicka”. [Anders Liljefors 2013] 

 
Fotonflödens interaktion med människans hud 
Människans hud nås som tidigare nämnts av fotonflöden som genom transmission, absorption 

och reflektion (TAR) har förmågan att starta D-vitaminproduktion. Att ha brun hud eller att 

bli brun om man är blek är ett skydd mot de våglängder som bidrar till produktion av D-

vitamin och har till funktion att förhindra överproduktion av D-vitamin.  

 
Fotonflöden i interaktion med människans ögon 
 Fotonflöden står i interaktion genom transmission, absorption och reflektion (TAR) även med 

människans ögon. Vissa våglängder passerar melanopsin i ipRGC och ger upphov till ak-

tionspotentialer mot hjärnan som i sin tur leder till hormonell utsöndring. Genom att undersö-

ka vilka specifika våglängder som passerar melanopsin beskrivs människans fönster ut mot 

fotonflöden och vilka specifika våglängder vi behöver ha i fotonflöden inomhus för att få lik-

artad hormonell utsöndring som kan ses när vi vistas i utomhusmiljö.  

 
Solen, nytta och risk 
I solens fotonflöde finns både hälsosamma och skadliga våglängdsområden. UV är det områ-

de som vi behöver en mild exponering av för att bilda D-vitamin men det gör att huden åldras 

och kan ge upphov till cancer och skada seendet. I den av människan skapad kompletterande  

belysning, undviker man att använda de våglängdsområden som är skadliga. Utvecklingen av 

nya ljuskällor och ökad kunskap om ämnen som fungerar som photosenzitisers kan bidra till 

att definitionen av det våglängdsområde som är oskadligt förändras. 
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Människans minne för fotonflöden 
Dygnsrytmen ligger i en 24 timmars rytm. Med hjälp av solen återställs dygnsrytmen dagligen 

mot 24 timmar. Dygnsrytmen är tack vare det fotiska minnet (minne för ljus) långsamt i för-

ändring. Dygnsrytmen kan förändras med ca en timme per dygn enligt Jens Hannibal (en 

dansk överläkare och forskare).  

 
Människans minne för tid 
På grund av tidsminnet tar det tid innan vi ändrar vår dygnsrytm. Vi kan efter några dagar 

ansluta till dagsljuset rytm på en plats vi rest till trots tidsskillnad i förhållande till den plats vi 

vanligtvis lever på. Dygnsrytmsystemet ska inte påverkas av en kortvarig förändring i ljuset 

omkring oss och trögheten behövs för att dygnsrytmen inte ska rubbas lätt utan vara i en stabil 

rytm och långsamt anpassa sig till årstiden på den plats där individen lever.  

 
Studier som inte tagit hänsyn till fotiskt minne 
De ljusrelaterade hormonella reaktioner vi ser i studier hos försökspersoner är sällan gjorda 

med hänsyn taget till fotiskt minne (människans ljusminne). Det innebär att man inte samlar 

in data om fysiologisk respons på de ljusförhållanden försökspersonerna vistas i utan istället 

får forskaren information om fysisk respons på de ljusförhållanden försökspersonerna vistats i 

de senaste dagarna. Det hormonella mätningarna kan dessutom vara påverkade av om kamp 

och flyktsystemet (människans system för att ställa sig i beredskap för strid) är aktiverat och 

de stresshormoner som då utsöndras. Påverkan på studier gäller även nybildning av kortisol 

under dagen. 

 
Istället för blått och rött ljus 
Publicerat på nätet och i litteratur kan man hitta miljontals exempel på att de osynliga och 

färglösa fotonerna har färg. Det framgår när man studerar interaktionen mellan människa, ljus 

färg och rum att det är sammanhanget av fotoner över näthinnorna som, när dessa uttolkats av 

hjärnans > 30 synområden ger en helhetsuppfattning av aktuella ytegenskaper, textur och färg. 

 
”Samband färgens spektrala reflektionsegenskaper, fotonflödets spektrala sammansättning, samverkan mellan 

olikfärgade ytor” Liljefors A. Seende och ljusstrålning  

 

”Färgupplevelsen påverkas av färgernas spektrala reflektans och spektral sammansättning och intensitet hos det 

ljus som belyser färgerna. I ett rum kommer även ljusets fördelning att inverka på färgupplevelserna. Synsinnets 

förmåga att särskilja näraliggande nyanser t ex. vid bedömning av färgprover, förbättras när ljusintensiteten 

ökar. Det innebär dock inte att färgupplevelsen i vidare mening skulle förstärkas genom ökad ljusnivå. Tvärtom 

kan färgkaraktären i ett rum avsevärt försvagas av en för hög ljusnivå. Detsamma kan gälla om rummet blir för 

mörkt. Ljusnivån i ett rum får därigenom avsevärd betydelse för dess upplevda färgkaraktär. Näthinnans spek-

trala känslighet bestäms av spektral sammansättning för all ljusstrålning som når näthinnan. Att bedöma färg-

prover i ljusboxar kan därför vara vilseledande om man står utanför med ögonen adapterade till en blandning 

av rummets och provboxens ljusstrålning. För en tillförlitlig bedömning av graden av färgförvanskning i en viss 

belysning, måste synsinnet vara helt adapterat till denna.” (Liljefors A. Seende och ljusstrålning 2005). 
 
Istället för ”synlig strålning” 
Fotonflöden inom våglängdsområdet 380-780 Nm är stimulus för synsinnet (ibland anges 

390-770 Nm). Trots miljontals träffar på nätet om texter som innehåller orden synligt ljus och  

blått och rött ljus är detta en ovetenskaplig beskrivning av de osynliga och färglösa foto- 

nerna. Istället för att använda det oriktiga begreppet ”synlig strålning” bör man säga det våg- 

längdsområde som stödjer alternativt fungerar som trigger för människans seende eller det 

synstödjande våglängdsområdet. 
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Mäta fotonflöden 

Fotonflöden kan mätas med radiospektrometer eller Luxmätare. Radiospektrometern mäter all 

infallande strålning. Luxmätaren är försedd med ett Vlambda-filter vilket gör att bara den del 

av den infallande strålningen som kan passera det filter som ligger över mätcellen mäts. Fo-

tonflöden reflekterade från en yta som mäts med luminansmätare. Även luminansmätaren har 

en mätcell försedd med Vlambdafilter. Vlambda filtret är utformat för att vikta mot det 

mänskliga seendets förmåga att reagera på monokromatisk strålning. Filtret är utformat för att 

släppa igenom den monokromatiska strålning som i studier visat sig ge den högsta upplevel-

sen av ljushet (psykofysik). Monokromatisk strålning saknar relevans för vanligt mänskligt 

seende. Vlambda kurvan beskriver ljusheten i en regnbåge. 

 
SML 
Människan har tre typer av synceller mottagliga för kortvågig, mellanvågig och långvågig-

strålning. Genom att utforma det fotonflöde som emitteras från en ljuskälla för att fungera för 

brukarens synceller ger kompletterande el-belysning ett gott stöd för synprestation. 
 
Människans upplevelse av ljus i rummet 
För människans upplevelse av hur fotonflöden via seendet och hjärnan gör rummets ytor syn-

liga för oss, använder vi ordet ljus. Det var ljust i rummet, väggarnas ljushet, dagsljus, ljusa 

ytor, det samlade ljuset på bordet, är alla exempel på människans upplevelse av ljus och mot-

satsen visuellt är upplevelsen av mörker. När vi mäter fotonströmmar som reflekteras från en 

yta får vi ett värde efter att fotonerna absorberats, transmitterats och reflekterats (TAR) i olika 

hög grad för olika ytor.  

 
Mätvärden motsvarar inte människans upplevelse 
Dessa mätvärden motsvarar inte den visuella upplevelsen av ytans ljushet. Fotonströmmarna 

kommer att transmitteras, absorberas och reflekteras i olika hög grad beroende på ytfärg och 

övriga ytmaterialegenskaper. 

 
Utgå från människans upplevelse 
Att konsekvent utgå från människans upplevelse av ljus och färg i rum och hålla den mänskli-

ga och visuella upplevelsen åtskild från uppmätningen av osynliga och färglösa fotoner, ger 

goda förutsättningar för att planera dagsljus och kompletterande belysning som fungerar väl 

för det mänskliga seendet. 
 
Dimensionera fotonflödet 
När man utgår från den visuella upplevelsen när man vistas i ett rum kan man göra grova di-

mensioneringar av det fotonflöde som finns i rummet och som fungerar väl i kontrastsituatio-

nen. När man i planeringen inte utgår från det fotonflöde som tillsammans med ytans färg och 

de övriga ytegenskaperna i rummet ger visuell komfort, riskerar man att skapa en otrivsam 

ljusmiljö.  
 
Ljusfärg 
Fotonflöden från dagsljus och artificiella ljuskällor av olika slag kan visuellt upplevas som att 

de har en ljusfärg och bidrar med en färg eller färgton till rummet. Upplevelsen av denna färg 

eller färgton påverkas av vilka ytfärger som finns i rummet. Detta kan även omvänt uttryckas 

som att rumsytornas färg påverkar människans sammanläsning av färgton som ljuskällan bi-

drar med och rummets ytor. 
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”Samband, ljusets färgtemperatur, ljusnivå, ljusfördelning, bländning, färger på rumsytor och inredning.” 
Liljefors A. Seende och ljusstrålning 
 
”I praktiken är vanligen ljusfärg den mest svårbemästrade ljusegenskapen. Hur dessa många faktorer samver-

kar är långt ifrån helt klarlagt. Samband mellan färgtemperatur hos ljuskällan och belysningsstyrkan för behag-

lig ljusfärgupplevelse har påvisats experimentellt [8]. Ljuskällans färgtemperatur ger dock ensam ingen garanti 

för ett varmt ljusintryck. Ju jämnare ljusets fördelas, desto större är risken för att ljusfärgen uppfattas grådas-

kig. 

  

En ensam glödlampsarmatur mitt i taket, ger sällan varm ljusfärg trots glödlampans låga färgtemperatur. Är 

glödlampan därtill oavskärmad bidrar även bländningen att ge belysningen dess otrivsamma karaktär. Bländ-

fritt ljus som är riktat så att ljusfördelningen blir varierad ger osvikligt en bättre grund för en varm ljusatmo-

sfär. Inverkan av färger på rumsytor och inredning är vanligtvis underordnad övriga faktorer. Rumsytor inom 

det röda och gula området ger ingen garanti för en varm rumsatmosfär, lika litet som blå eller gröna färger 

behöver ge kylig rumsatmosfär.” (Liljefors A. Seende och ljusstrålning)       

 
9.2. Interaktionen människa, ljus, färg och rum - en dynamisk process  
Människan står i ständig interaktion med dagsljusets och den kompletterande belysningens 

fotonflöden. Dessa bär information till näthinnans synceller. Dessa i sin tur producerar speci-

fik information som via synnerven sänds till hjärnans > 30 synområden som 50 ggr/sek pro-

ducerar information om det rum vi har i synfältet, var vi finns i rummet och hur det som finns 

i rummet ser ut.  

 
Fotonerna levererar information 
Fotoner är osynliga och saknar färg men har förmågan att leverera information om kontraster i 

ljushet och färg till seendets nervlager i näthinnan, en reducerad del av informationen tolkas 

av hjärnan och gör att vi ser rum. 

 

INTERAKTIONSSAMBAND, PSYKOLOGISKT, FYSIOLOGISKT, VISUELLT 
 
Människa psykologiskt, väl fungerande interaktionssamband 
   

 När brukaren känner vakenhet eller vila, trivsel och behag 
 
 
Människa fysiologiskt, väl fungerande interaktionssamband 
 

 När brukaren inte skadas av fotonflöden från dagsljus eller från de fotonflöden som 

avviker från dagsljus.  

 

 När brukaren får stöd för hormonell produktion och utsöndring nära den man får när 

man vistas i dagsljus.  

 

 När brukaren får stöd för en väl fungerande dygnsrytm och vad gäller visuell percep-

tion. 

 
Människa visuellt, väl fungerande interaktionssamband 
 

 När brukaren få stöd för goda och visuellt komfortabla synprestationer. 
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Människa psykologiskt, icke väl fungerande interaktionssamband 
 

 När brukaren får en negativ psykologisk påverkan i form av ljusrelaterad bristande 

vakenhet eller vila, bristande koncentration, upplevelse av ljusrelaterat obehag eller 

vantrivsel.  
Människa, fysiologiskt, icke väl fungerande interaktionssamband 
 

 När brukaren får en negativ fysiologisk påverkan alternativt skada av fotonflöden med 

olämplig spektralkomposition, felaktig mängd fotoner vid en felaktig tidpunkt.  

 

 En negativ påverkan på hormonell produktion, hormonell frisättning, negativ påverkan 

på dygnsrytmen. 

  

 Drabbas av ljusrelaterade sjukdomar eller skador. 

 
Människa, visuellt icke väl fungerande interaktionssamband 
 

 När brukaren inte får stöd för goda och visuellt komfortabla synprestationer utan får 

istället sin visuella perception skadad, förhindrad alternativt försvårad eller störd av 

blänk och bländning. 

 

LJUS, INTERAKTIONSSAMBAND 

 
Ljus, väl fungerande interaktionssamband mellan dagsljus och kompletterande belys-
ning 
 

 När dagsljuset utnyttjas fullt ut och kompletterande belysning anpassas att följa dags-

ljusets spektralkomposition, nivå och rytm på ett sätt som ger stor likhet mellan dags-

ljus och kompletterande belysning. 

 
Ljus, dagsljus, väl fungerande interaktionssamband 
 

 När fotonflödet i dagsljus är anpassat till rummets kontrastsituation.  

 

 När dagsljuset kan styras till den nivå som fungerar väl och ger brukaren visuell kom-

fort när brukaren betraktar det som för stunden finns i synfältet. 
 
Ljus, kompletterande belysning, väl fungerande interaktionssamband 
 

 Den kompletterande belysningen fungerar väl när dess fotonflöden är synkroniserat 

med dagsljuset och anpassat till rummets kontrastsituation.  

 

 Den kompletterande belysningen fungerar väl när den kan styras till den nivå som ger 

visuell komfort för brukaren.  

 

 Den kompletterande belysningen är väl fungerande när den ger stöd för vakenhet, 

koncentration och en väl fungerande dygnsrytm. 
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Ljus, dagsljus och kompletterande belysning i samverkan, väl fungerande interaktions-
samband 

 Dagsljus och kompletterande belysning i samverkan fungerar väl när kompletterande 

elbelysning ligger nära dagsljus vad gäller spektralprofil, ljusfördelning, ljusnivå och 

tidsperiod på ett sätt som fungerar väl för rummet. Samverkan fungerar väl när den ger 

brukaren ett bra stöd psykologiskt, fysiologiskt och visuellt.  

 

 Dagsljus och kompletterande belysning i samverkan fungerar väl när dagsljuset priori-

teras och den kompletterande belysningen går in när dagsljuset inte räcker till  
 
 
Ljus, dagsljus, icke väl fungerande interaktionssamband 

 

 Fotonflödet i dagsljus fungerar inte väl när det inte är anpassat till rummets kontrastsi-

tuation och inte kan styras till den nivå som ger visuell komfort när brukaren betraktar 

det som för stunden finns i synfältet.  

 

 Det är inte väl fungerande om det är på en så låg nivå att det gör rummet glåmigt och 

otrivsamt att vistas i.  
 
 
Ljus, kompletterande belysning, icke väl fungerande interaktionssamband 

 

 Den kompletterande belysningen är inte väl fungerande när fotonflödet i den komplet-

terande belysningen inte är synkroniserat med dagsljuset. 

 

 Den kompletterande belysningen är inte väl fungerande när den inte är väl anpassad 

till rummets kontrastsituation eller kan styras till den nivå som fungerar väl när bruka-

ren betraktar det som för stunden finns i synfältet.  

 

 Den kompletterande belysningen är inte väl fungerande när den inte ger brukaren en 

upplevelse av trivsel och behag.  

 

 Den är inte heller väl fungerande när den inte ger stöd för vakenhet, koncentration, 

stabil dygnsrytm, stöd för väl fungerande synprestationer eller upplevelse av visuell 

komfort.  
 
Ljus, dagsljus och kompletterande belysning, icke väl fungerande interaktionssamband 
 

 Samverkan fungerar inte väl när fotonflödet i dagsljus och kompletterande belysning 

inte är nära varandra vad gäller spektralprofil, tidpunkt och tidsperiod. 

 

 Samverkan fungerar inte heller väl om inte dagsljusets prioriteras.  

 

 Samverkan fungerar inte heller väl om den kompletterande belysningen inte fyller upp 

när det blir för låg nivå på dagsljuset för att ge ett bra stöd för brukaren psykologiskt, 

fysiologiskt och visuellt. 
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INTERAKTIONSSAMBAND, FÄRG 
 
Färg, ytfärg, väl fungerande interaktionssamband 

 Ytfärgen fungerar väl när den samverkar med fotonflödet genom TAR på ett sätt som 

ger en yta som upplevs som är behaglig och vacker att betrakta.  

  

 Den är också väl fungerande när ytan eller delar av ytorna i rummet svarar på foton-

flödet på ett sätt som skapar trivsamma rum med en visuellt komfortabel och väl fun-

gerande ljusnivå/er. 
 
Färg, ytfärg, icke väl fungerande interaktionssamband 
 

 Ytfärgen samverkar inte väl med fotonflödet genom transmission, absorption och re-

flektion (TAR) när ytan inte upplevs som visuellt behaglig eller färgen inte är vacker 

att betrakta.  

 

 Ytfärgen samverkar inte heller väl när ytan eller delar av ytorna i rummet inte är an-

passade till fotonflödet/alternativt fotonflödet inte anpassat till rummets ytor på ett sätt 

som skapar trivsamma rum med en visuellt komfortabel och väl fungerande ljusnivå 

eller nivåer.  

 

 När mötet fotonflöde och ytfärg och materialegenskaper hos ytan inte är noga utformat 

bidrar inte mötet till en levande och attraktiv visuell miljö utan riskerar istället att bi-

dra till att bland annat bländning uppstår och att färgen upplevs som oattraktiv.  
 
 
Rum, väl fungerande interaktionssamband 
 

 När rummet utformats med öppningar för dagsljus som gör att dagsljuset når långt in i 

rummet utan att ge bländning i fönsternisch eller fönsterbågar.  

 

 När rummets utformning går att förena med en väl fungerande kompletterande belys-

ning. 

  

 När rummets ytor hanterar dagsljuset på ett levande och estetiskt tilltalande sätt.  

 

 När rummets utformning bidrar till att ge förutsättningar för dagsljuset att fördelas på 

ett sätt i rummet som är trivsamt, vackert och behagligt.  

 

 När rummets utformning bidrar till att den kompletterande belysningen sprids i rum-

met på ett vackert och behagligt sätt.     
 
Rum, icke väl fungerande interaktionssamband 
 

 Rummet öppnas inte mot dagsljus på ett sätt som ger en vacker, trivsam och behaglig 

ljusmiljö.  

 

 Utformning av rum och fönster tillåter inte att dagsljuset når långt in i rummet.  

 

 Rummets utformning gynnar inte spridningen av den kompletterande belysningen på 

ett vackert och harmoniskt sätt.       
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INTERAKTIONEN BESKRIVEN UTIFRÅN MÄNNISKANS SINNEN 
  
Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) beskriven utifrån männi-
skans sinnen 
  

 Interaktionen mellan människa ljus, färg och rum upplevs via vårt synsinne.  

 

 Hur visuellt komfortabelt ett rum är, relateras i huvudsak till samverkan mellan rum-

mets dagsljus, kompletterande belysning, ytfärger och övriga ytegenskaper.  

 

 Om dessa faktorer utformas väl kan möten mellan rum, ytfärg och belysning på de ni-

våer som uppstår under dagen, som regel också dimensioneras på ett visuellt komfor-

tabelt sätt. 

 

 Det ljussatta rummet värderas och beskrivs utifrån den enskilda brukarens sinnesupp-

levelse. 
 
 
INTERAKTIONEN BESKRIVEN UTIFRÅN EN FYSIKALISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) beskriven utifrån en fysika-
lisk utgångspunkt 
 

 Interaktionen mellan människan, fotonflöden, ytfärg och rum upplevs av människan. 

Fotonflöden kan mätas utifrån en fysikalisk utgångspunkt 

 
INTERAKTIONEN BESKRIVEN UTIFRÅN EN FYSIOLOGISK UTGÅNGSPUNKT 
 
 
Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) beskriven utifrån en fysio- 
logisk utgångspunkt 
 

 Människan står fysiologiskt i kontakt med fotonflöden som genom transmission, ab-

sorption och reflektion (TAR) mot huden vilket bland annat stimulerar D-vitamin pro-

duktion.  

 

 Fotonflöden når via transmission, absorption och reflektion (TAR) ögonen och mela-

nopsin släpper igenom specifika våglängder vilket ger upphov till aktionspotentialer 

mot hjärnan som i sin förlängning ger hormonell utsöndring i blodet. Fotonflödet som 

fungerar som trigger för fysiologiska processer. 
 
OM INTERAKTIONEN 

 
9.3. Om interaktionen människa, ljus, färg och rum 
Interaktionen MLFR kan ses utifrån många aspekter. Gemensamt har de att de på olika sätt 

belyser samband mellan faktorerna. Läs några delar i taget och reflektera över hur du som 

planerare kan använda informationen.  
 
Uppmätning av interaktionsfaktorer och effekter av interaktionen  
Två mätsystem gäller. Radiometri mäter elektromagnetisk strålning. Fotometri mäter med 

 Luxmätaren Vlambda filtrerat och delar av fotonflödet. De våglängder som producerar D- 

vitamin kan mätas med radiospektrometer. D-vitamin halten i blodet kan mätas med blodprov.  
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Hormonell utsöndring i blodet kan mätas med saliv/ blodprov. Ytfärgen bestäms i natural co-

lour system (NCS). Ytans spektrala reflektionsegenskaper förmåga till transmission, absorp-

tion och reflektion kan bestämmas. 

 

Interaktionen som utgångspunkt för planering                                                                 

Målet för belysningsplanering är att möta människans seende och ipRGC med dagsljusets och 

den kompletterande belysningens fotonflöden, psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV). 

Det är viktigt att det utformas visuellt komfortabelt och på ett sätt som stödjer människans 

rytmer. Eftersom dygnsrytmens början och avslut är högst personlig [Roenneberg 2007] krävs 

i särskilda fall individuell anpassning för att stödja rytmerna väl. Synkronisering med dagslju-

set bör eftersträvas.  

 
Den mänskliga upplevelsen av visuell komfort  
Upplevelsen av vad som för stunden är visuell komfort varierar stort mellan olika brukare 

vilket i sin tur går tillbaka till känsligheten i kanalerna in till CNS. Skillnaden mellan brukares 

val av ljusnivå som de upplever är behaglig när de betraktar belysta ytor, är mycket stor [Säter 

2011].  

 
Utforma den kompletterande belysningen 
För att åstadkomma goda anläggningar krävs att den praktiska applikationen bidrar till en 

upplevelse av visuell komfort för brukaren och inte motverkar dygnsrytmen. Dagsljuset prio-

riteras för allmänljus och kompletterande belysning används bara när dagsljuset inte räcker 

till. Belysningens bidrag till allmänljuset följer dagsljusets kvalité och nivåer så långt det är 

ekonomiskt, tekniskt möjligt och rimligt och utifrån de specifika våglängder som fungerar väl 

för människan. Den kompletterande belysningen följer dagsljuset utifrån vad som är lämpligt 

vad gäller kontraster i en given inomhus miljö och utifrån de nivåer man inte bör understiga 

av trivsel, effektivitets och säkerhetsskäl.  
 
Brukarens upplevelse som underlag för planering  
Information om den kända brukarens preferenser och spridning i preferenser bland brukare 

kan fungera som underlag för planeraren att göra goda anläggningar men eftersom att vistas i 

dagsljus är att ha en stor variation omkring sej kan preferensstudier inte ge information om 

något annat än den situation som studien genomfördes i. 

  
Möta föränderligheten i dagsljuset 
Att ha ett väl utformat dagsljus som allmänljus stödjer brukaren psykologiskt, fysiologiskt 

och visuellt (PFV). Breda spann för platsbelysningen möjliggör att brukaren har teknisk möj-

lighet att möta föränderligheten i allmänljuset på bästa sätt.  
 
9.4. Ett etiskt förhållningssätt till belysning 
Den som utformar belysning kan utforma en belysning som blir stödjande eller störande när 

det gäller brukarens ljusrelaterade behov psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV). Triv- 

sel, en stabil dygnsrytm och ett visuellt komfortabelt ljus är nära kopplat till förbättrad hälsa.  

 
Utforma den förbättrade belysningen 
Efter upptäckten av melanopsin och ipRGC är informationsbehovet stort om hur man utfor-

mar den förbättrade belysningen. Det är viktigt att varje belysningsplanerare inhämtar och 

vidareförmedlar kunskaper på området. Resurser som satsas på belysning ska självfallet bidra 

positivt till brukaren såväl vad gäller en väl fungerande dygnsrytm, visuell perception och 

visuell komfort.  
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Det tekniska systemet utformas med dagsljuset som mall  
Människan är utvecklad i interaktion med dagsljusets kontinuerliga spektrum och varierade 

fotonflöde. Det tekniska systemet bör efterlikna att bidra till en interaktion människa, ljus,  

färg och rum (MLFR) nära den som finns i naturen. Samma sak gäller utformandet av belys- 

ning för djur och växter i inne och utemiljö samt för ekosystem. Ju mindre skillnad mellan 

dagsljusets fotonflöde och den kompletterande belysningen desto mindre problem kommer 

det att generera vid användning.  

 
Dagsljus både positivt och negativt  
Givetvis genomförs efterliknandet av dagsljuset med fokusering på dagsljuset positiva sidor 

och med undvikandet av dess negativa sidor. I artiklar idag kan man ofta läsa att ingen ännu 

bevisat att dagsljuset är det ljus vi mår bäst av att vistas i. Kanske kommer ingen någonsin att 

kunna knyta en specifik foton till en viss mänsklig respons. Individens dygnsrytm, individuell 

förmåga att ta emot fotonflöden, känslighet i kanalerna in till centrala nervsystemet, dualistis-

ka förhållanden hormonellt, homeostatisk balans, kamp och flyktsystemet, lugn och ro-

systemet är några fysiologiska skäl till individuella och komplexa reaktioner på samma trig-

ger.  

 
Mönster för hälsa och ohälsa  
När man betraktar mönster för hälsa finns en större sjuklighet bland de som arbetar natt än 

bland de som arbetar dag och då har en bättre kontakt med dagsljus. När effekter av att resa 

till andra tidszoner studeras ses problem hos de som reser som ett resultat av att man avviker 

från de dagsljusförhållanden man vanligtvis lever i. Att människan genom evolutionen ut-

vecklats i dagsljus och att vi har kroppsklockor är ytterligare skäl till att vi bör leva i dagsljus.  
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 Röd bild. Tempera på trä. Monica Säter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

Del 4 

Att tillämpa Belysningsvetenskaplig teori i praktisk planering  
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Kapitel 10  

Att tillämpa Belysningsvetenskaplig teori i praktisk planering 
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10.0. Att tillämpa Belysningsvetenskaplig teori i praktisk planering 
Med en väl fungerande planeringsinriktad forskning behöver inte planerarna lägga ner tid på 

att söka svar på komplexa ämnesrelaterade frågeställningar inom pågående projekt. De kan då 

få hjälp av vetenskapligt verifierad forskning till att sortera upp komplex planeringsproblema-

tik. Inte till planering den görs specifik för varje projekt men i principiella utgångspunkter 

som underlättar arbetet.  

 
Utvärdera forsknings resultat 
Det är viktigt att värdera belysningsrelaterad forskning utifrån ett planeringsperspektiv. Byg-

ger artikeln på studier av verkliga förhållanden eller är det en mer teoretisk studie som prövar 

principiella frågeställningar.  
 
Värdera belysningsrelaterad forskning 
Av stor vikt för planeraren är studier som tar fram hur man hanterar skillnader mellan brukare 

och hur man bör hantera den föränderliga verklighet som brukaren vistas i. Studier som ökar 

kunskapen om hur man synkroniserar dagsljus och kompletterande belysning är värdefulla för 

planeraren? Studier som prövar vilka metoder man använder och vilken process man arbetar 

sig igenom för att planera en anläggning som fungerar väl i rummet och ger bra stöd för bru-

kare är också värdefulla. Forskarens arbete kan då bidra till att underlätta arbetet för planera-

ren.  

 
Forskning med belysningsplanerarens perspektiv 
Genom att leta efter studier som har planering som utgångspunkt hittar man de studier och de 

forskningsresultat som kan bidra till ökad planerarkompetens. Forskningen kan också ge 

grundprinciper för planering. 

 
Forskning kring modeller för planering 
Det finns ingen perfekt belysningslösning som ger ett bra stöd åt alla hela tiden. Planerings-

forskningen kan inte söka modeller för planering. En statisk modell kan inte tillämpas på en 

föränderlig värld. Istället är det en antimodell (ingen lösning given) eller en modell som är 

föränderlig och ansluter till verkligheten som kan användas.  
 
Forskning för ökad måluppfyllelse 
Med forskning kan formas vägledning för planeraren.  Planeraren kan få hjälp att i den stora 

komplexitet som planering av dagsljus och kompletterande belysning innebär, se det allmän-

giltiga och bli mer säker på vilken process man bör följa för att vara effektiv i arbetet och 

kunna förverkliga uppsatta mål.  
 
Forskning som visar på en ökad måluppfyllelse 
Med forskning i den gestaltande belysningsplaneringsprocessen kan påvisas hur gestaltning 

kan bidra till ökad måluppfyllelse för belysning. 

 
10.1. Forskning inom olika planeringsprocesser för ljusdesign 
Olika ljusdesignprocesser kan beskrivas i sina grundläggande steg och sen utvärderas utifrån 

om de leder till fördefinierade mål för inne och utemiljö. Processerna kan ses övergripande 

eller utifrån att de definierats mer i detalj.  

 
Forskning i hur man lär ut ljusdesign 
Forskning inom ämnet kan även beröra pedagogik och utveckla hur man formar undervisning 

som ger djupinlärning i ämnet. Den pedagogiska forskningens resultat kan användas för att 

utveckla material lämpligt för inlärning av Belysningsvetenskap och den praktiska tillämp-

ningen av ljusdesignprocessen.  
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10.2. Forskning inom Belysningsvetenskapens pedagogik 
Det är angeläget att utveckla metoder som leder till en utbildningssituation som är motsatsen 

till atomistisk ytinlärning. Med detta menas kunskaper som är fragmentariska, ligger på ytan, 

lätt glöms och inte är förankrade i en verklig förståelse för ämnets helhet. Motsatsen kallas 

djupinlärning och representerar en kunskap som är väl integrerad hos studenten och bildar 

förståelse för ämnets helhet. Djupinlärningen ger goda verktyg för tillämpning av kunskaper-

na i praktiken.  
 
En trygg studiesituation 
När studiesituationen är trygg och du som student har god vägledning i studierna gynnas djup-

inlärningen. Genom ett ständigt samtal mellan den som studerar och handledaren ökar förstå-

elsen för ämnet successivt.  

 
Utbilda lärarna  
Även utbildning och vidareutbildning av lärare i ämnet är ett viktigt mål för forskning i peda-

gogik med ämnesinriktning. För ett ämne i uppbyggnadsfas både nationellt och internationellt 

är utveckling av kursplaner, undervisningsmaterial och lärarutbildning av hög prioritet.  
 
Pedagogik grunden för att rekrytera forskare med ämnesbakgrund 
Utbildningen skapar via ämnesutbildade, förutsättningar för den fortsatta ämnesforskningen. 

Den planeringsinriktade forskningen och den pedagogiska är två inriktningar inom Belys-

ningsvetenskaplig forskning som har stor betydelse för den som studerar. Pedagogisk forsk-

ning bidrar både till kvalitetshöjning av utbildning och forskning.   
 
Ta del av forskningens resultat 
Genom att lära sig att selektera bland artiklar och söka de som artiklar som prövar viktiga 

planeringsutgångspunkter kan studenten hitta de artiklar som bidrar till nyttig kunskap i arbe-

tet med planering. När belysningsplanerarna som yrkeskår utvecklar en nära kontakt med det 

som sker inom den ämnesforskningen skapas samtidigt förutsättningar för att planerare och 

forskare hjälps åt med att åtgärda systematiska hinder av olika slag för utformning av belys-

ning.  
 
Ta bort hinder för praktisk tillämpning av teoretiska resultat  
Hindren för planering kan vara avsaknad av resurser i tid och pengar för omsorgsfull belys- 

ningsplanering. Det kan vara avsaknad av kunskap inom byggprocessen om människa och ljus 

som omöjliggör satsning på vettiga resurser för planeringen av dagsljus och kompletterande 

belysning och styrning. Det kan vara konflikter inom placering av installationer i rum inom 

byggprocessen. Arbetet med att metodiskt undanröja hinder för utformning av väl fungerande 

belysningsanläggningar är angeläget för beställare, utförare och brukare. 
 
Läsa vetenskapliga artiklar 
Att använda studietiden till att ta fram och läsa vetenskapliga artiklar är väl investerad tid. 

Utöver att man lär sig att ta in det som görs i form av studier (globalt), ringar man även in de 

namn på forskare som man framåt kan kommunicera med om viktiga frågor man behöver svar 

på. Man kan även via artiklar hitta fram till de forskare som man kan leverera problemställ-

ningar till och samarbeta med i framtida projekt. 
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        Bild16. Bildcollage från Mariatorget. Monica Säter Foto Thomas Wester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 11  

Att forma dagsljus och kompletterande belysning i rum för psyko-

logiskt, fysiologiskt och visuellt stöd för individen 
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11.0. Att forma dagsljus och kompletterande belysning i rum för psykologiskt, fysiolo-
giskt och visuellt stöd för individen. 
I det här avsnittet abstraherar jag planeringsprocessen. Det kan kännas främmande att se på 

planering som en process och ta in olika förkortningar. Jag rekommenderar att man reflekterar 

över en process i taget. När man har tagit in den abstraherade beskrivningen och kan använda 

sig av den är nästa steg att pröva skillnader mellan olika processer. Man bör då reflektera vil-

ka kriterier planeringen strävar mot. För och nackdelar med detta analyseras. Det utvärderas 

vilka mål man uppnår alternativt inte kan uppnå .   

      
 
  
   Rum      brukare  design     teknik 

 

 
11.1. Datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) 
Datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) är en metod för dimensionering av fotonflöden för 

visuell synprestation. Processen berör steg 4 i ljusdesignprocessen (LDP).   
 

 DBLDP dimensionerar fotonflödet för visuell synprestation utan anpassning mot 

rummet och utan ambition att ge fysiologiskt stöd för brukaren.  
 

 DBLDP dimensionerar fotonflödet för visuell synprestation utan anpassning mot 

rummet eller med ambitionen att ge ett individuellt visuellt stöd för brukaren. Stödet 

utformas generellt. 

 

 Styrkriterie DBLDP: uppfylla fördefinierade belysningstekniska mätvärden för all-

mänljus och generellt stöd för seendet. 

 

 
 
  
   Rum        brukare     design        teknik 

 
11.2. Brukarcentrerad ljusdesignprocess BCLDP 
Med brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP) dimensioneras fotonflöden för psykolo-

giskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) stöd för brukaren. När processen används anpassas den 

kompletterande belysningen till rummet och till den individuella brukaren. Processen skiljer 

på allmänljus och platsljus. Allmänljuset består av dagsljus och synkroniserad kompletterande 

belysning. Platsbelysningen har ett brett spann för att passa brukares preferenser. 

 

 Den planerare som använder BCLDP, utformar den kompletterande belysningen för 

att vara nära dagsljus på den plats där brukaren vistas på vad gäller spektralprofil, 

ljusnivå och rytm.  

 

 Platsbelysningen utformas nära brukarens individuella behov för att ge ett gott stöd för 

arbetsuppgifter. Processen använder steg 1, 2, 3, 4 i LDP. 
 

 Den planerare som använder BCLDP dimensionerar fotonflöden från dagsljus så det 

möter rummets ytor genom TAR på ett sätt som bidrar till ett trivsamt och visuellt 

komfortabelt rum. 

 

  Dagsljuset släpps in på ett effektivt och oförvanskat sätt.  

1 

 
2 3 4 

1 2 3 4 3 
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 Dagsljuset avskärmas med ett minimum av förlust av utsikten och för upplevelsen av 

visuell komfort i rummet.  

 

 Den kompletterande belysningen utformas synkroniserat med dagsljuset för att ge lik-

artat stöd som dagsljuset för trivsel och estetik.  

 

 Dagsljuset ger även stöd för väl fungerande dygnsrytm, vakenhet, koncentration och 

att göra få fel, på rätt tid av dygnet. 

 

  Den kompletterande belysningen utformas för att vara nära dagsljus och ge ett liknan-

de stöd. 

 

 När brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP) används utgår planeraren från dags-

ljuset som allmänljus för bäst fysiologiskt stöd för brukaren.  

 

 Fotonflödet i den kompletterande belysningen utformas nära dagsljusets spektralkom-

position och rytm under dagen och utformas för att under dagen stimulera vakenhet 

och under eftermiddagen bidra till en avkopplande ljusmiljö.  

 

 Nivån på den kompletterande belysningen går från en högsta (solavskärmning) och 

fortfarande visuellt komfortabel nivå ner till en lägsta nivå som är trivsam och ger sä-

ker visuell orientering.  

 

 När dagsljuset försvinner formas anläggningen för mörkerförhållanden på en nivå som 

ger ett trivsamt rum och säker visuell orientering. 

 

 Allmänljuset är gemensamt. Stor omsorg visas platsbelysningen som utformas nära 

den enskilda brukarens behov.     
 

 Planeraren som använder brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP) formar foton-

flödet för att stimulera vakenhet på ett visuellt komfortabelt sätt på förmiddagen. Se-

nare på eftermiddagen sjunker nivåerna ner mot en lägsta acceptabla nivå för trivsel 

och säker visuell orientering.  

 

 Dagsljuset fungerar som allmänljus och platsbelysning i stor utsträckning under dagen. 

När ljusnivåerna sjunker på eftermiddagen kompenserar individen sej med sin 

platsarmatur som utformas nära brukarens individuella behov. 

 

 Styrkriterie BCLDP: Allmänljus: bevakar att dagljuset är tillräckligt för allmänljus i 

rummet fyller i med kompletterande belysning för att upprätthålla lägsta nivå för ett 

trivsamt rum baserad på kontrastsituationen i rummet. Platsbelysning: individuellt stöd 

för brukaren med hjälp av breda spann. 

 
 
11.3. Jämförelse datorbaserad ljusdesign process DBLDP och brukarcentrerad ljusde-
signprocess BCLDP 
 

 Datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) är ett effektivt verktyg för dimensionering 

av fotonflöden. 
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 Dimensioneringen görs ofta mot ett förbestämt värde (europastandard) och då utan att 

kopplas till rummets förutsättningar eller den individuella brukarens behov. 

 

 Datorbaserad ljusdesignprocess (DBLCD) har då bara kontakt med steg 4 i processen. 

 Jämförelsen mellan de två metoderna datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) och 

brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP) görs via måluppfyllelse för ett psykolo-

giskt, fysiologiskt och visuellt (PFV) stöd för brukaren via en väl fungerande interak-

tion människa, ljus, färg och rum (MLFR) som ger ett trivsamt rum och en energief-

fektiv belysningsanläggning.  
 
 
DBLDP och BCLDP kompletterar varandra 
 

 Metoderna kan kombineras genom att datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) är en 

fortsättning på arbetet med steg 1, 2, 3 och tillhör steg 4.  

 

 När datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) används som enda verktyg för utform-

ning av samverkan mellan dagsljus och kompletterande belysning och dimensioneras 

mot ett förbestämt värde saknas helt kontakt med den verklighet som dagsljuset, rum-

met och brukaren representerar och är då bara en dimensionering av fotonflöden.  

 

 Måluppfyllelsen vad gäller planeringen av ett trivsamt rum, ett gott brukarstöd och 

energieffektivitet blir inte optimal om utformningen inte bygger på de förhållanden 

som råder i rummet och vad gäller brukaren. 
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12.0. Planeringsprocessen.  
Här skriver jag mer allmänt om ljusdesignprocessen som ett hantverk och de steg man arbetar 

med. Man kan ha olika mål för sitt arbete. Det kan vara att göra bra ljus för synskadade barn, 

gamla eller för ett växthus. Det mål man har för processen formar hur man arbetar som ljusde-

signer och gör att man lägger särskild vikt vid vissa delar av processen. Jag rekommenderar 

att du som läser tar in ljusdesignprocessen allmänt först och reflekterar över processens 4 steg.  
 
Steg 1-4 i LDP 
När information från steg 1-3 fungerar som underlag för utformandet av belysningsanlägg-

ningen, görs steg 4 i kontakt med rummet och den aktuella brukaren alternativt generellt för 

en okänd framtida brukare. Processen går fort att genomföra för den som tränat in momenten. 

Följande förteckning är exempel på vad man kan behöva göra i steg 1-4 i ljusdesignprocessen 

(LDP). Vad som exakt görs avgörs från fall till fall. Sammanhanget avgör. 
 
Ljusdesignprocessen (LDP) steg 1.  
 
Analys av rummet 
 

 Steg 1 i ljusdesignprocess (LDP) består av analyser av rummet, rummets utformning, 

rummets förhållande till väderstrecken, hur rummet öppnar sig mot andra rum, ytma-

terial i rummet, färger på ytor.  

 

 Hur rummet används studeras.  

 

 Eventuella planerade förändringar framåt av rummet följs upp.  
 
Analys av dagsljus 
 

 Dagsljuset i rummet analyseras.  

 

 Hur dagsljuset förändras i rummet under dagen utvärderas.  

 

 Hur dagsljuset sprids i rummet under dagen, årstiden och året analyseras och uppskat-

tas grovt.  
 
Dagsljusets max och min nivå 
 

 Vilka ljusnivåer dagsljusets ger upphov till studeras.  

 

 Hur dagsljuset förhåller sig till rummets kontrastsituation analyseras.  

 

 Information kring hur dagsljusavskärmning bör utformas och var den bör placeras 

samlas in. 

 

 Hur stort behovet är för avskärmning analyseras.  

 

 Om externa eller interna bländningskällor finns, analyseras.  

 

 Det bedöms hur bländningskällorna bör hanteras.  
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Synkronisera dagsljus och kompletterande belysning 
 

 Hur dagsljus och kompletterande belysning kan synkroniseras i rummet undersöks. 

 

  Förutsättningar för upplevelsen av visuell komfort när man vistas i rummet, studeras. 
 
Analys av befintliga kompletterande anläggningen 
 

 Den befintliga kompletterande belysningen i rummet undersöks.  

 

 Information kring hur fotonflödet sprids i rummet, vilka ljusnivåer det ger upphov till 

och dess karaktär samlas in. 

 

 Anläggningen analyseras vad gäller ljuskällor, användarvänlighet, brukarstöd, energi-

effektivitet samt underhåll.   

 
Analys av förutsättningar för en framtida belysningsanläggning 
 

 Hur ser förutsättningarna ut för installation av armaturer och styrsystem i en framtida 

anläggning?  

 

 Fästpunkter identifieras.  

 

 Hur kabeldragningar kan genomföras på ett estetiskt tilltalande sätt, undersöks.  

 

 Storlek på nerpendlade armaturer uppskattas, avstånd mellan armatur och bord etc. 

bedöms.  

 

 Var i rummet armaturer kan placeras, studeras. 

 
Känna in rummet med sina sinnen 
 

 Man känner med sina sinnen in rummets volym och var i rummet armaturer kan pla-

ceras så de ansluter till rummets utformning på ett vackert sätt. 

 

  Möjliga platser för fästpunkter för armaturer noteras detaljerat. 

 
Om rummet inte är byggt sök upp ett liknande rum 
 

 Om rummet du arbetar med bara finns på ritning söker du upp ett liknande rum vad 

gäller höjd i tak och proportioner försöker laborera på plats och tänka in den anlägg-

ning du arbetar med för ett annat rum.  

 

 Att laborera med ljus är att göra det omöjliga möjligt. På olika sätt försöker man ska-

pa sig en bild av armaturens ljusdistribution på plats och hur nära armaturer behöver 

placeras på en viss takhöjd för att möta varandra på ett väl fungerande sätt ljusmässigt 

och ge ett vackert ljus i tak, på vägg och på bord eller golv   
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Dokumentation av rummet och sammanställning av information 
 

 Ritningar, anteckningar, skisser, foton samt övrig information man samlat in om 

rummet sparas på ett överskådligt sätt.  

 

 Materialet används till stöd för fortsatt planering.  

 

 Innan man avslutar steg ett förvissar man sej om att den information man samlat in är 

komplett och att man i efterhand kan hitta i den och tolka informationen. 
 
Tidslinje 
 

 Längst fram i den insamlade informationen om projektet placeras den tidslinje som 

projektet har till förfogande.  

 

 De fyra stegen i LDP och allt övrigt arbete inom projektet markeras på tidslinjen och 

ska klaras av inom angiven tid. Tidslinjen är planerarens ramar tidsmässigt.  

 

 Inget steg i processen kan få ta mer tid i anspråk än som faktiskt finns angivet i de 

ekonomiska ramarna samt tid för projektet.  

 

 Som student är det istället schemat som sätter tidsmässiga ramar.  

 

 Starttid är när projektet startar, stopptid är när ska det ska levereras.  

 

 Som student bör du träna in momenten omsorgsfullt så de sitter som enkla rutiner. Det 

kommer att göra det lättare att hålla deadlines i kommande projekt.  

 

 Steg 1 är avgörande för fortsättningen av projektet. Med bra data från steg 1 in i plan- 

eringsprocessen kommer den fortsatta processen att underlättas.  

 

 Att analysera är svårt i början. Steg 1 kan ta mycket tid men ska man hålla tidsinter-

vallen i tidslinjen måste man vara effektiv i analyserna. Varje gång man kör fast foku-

serar man på att definiera problemet och snabbt leta upp den som kan hjälpa en med 

problemet. 

 

 Utan god vägledning under arbetets gång är risken stor att de många komplexa och 

omfattande momenten blir oöverstigliga.  

 

 Med insiktsfull handledning kommer man mer och mer att stå på säker mark. Det som 

varit diffust, oklart, svårgreppbart blir med tiden något man hanterar med större lätt-

het. Man landar med tiden i arbetet med ljusdesignprocessen.  

 
Ljusdesignprocessen (LDP) steg 2.  
 
Analys av den kända brukarens behov av ljus 
 

 Om brukaren är känd är en intervju en bra start på steg 2.  

 

 Vad ska göras på arbetsplatsen?   
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 Hur ser preferenserna ut?   

 

 Hur ser behovet av dagsljus och kompletterande belysning ut?  

 

 Ser de sig som sensitiva eller robusta brukare? 

 

 Har de särskilda önskemål?  

 

 Allmänljuset är gemensamt och består av dagsljus och kompletterande belysning syn-

kroniserat med dagsljuset. Högsta respektive lägsta nivå på allmänljuset planeras in.  
 
Planera utifrån visuell komfort 
 

 Planeringen utgår från vad som bedöms ge visuell komfort på den högsta nivån och 

fungera i rummets kontrast situation.  

 

 Den lägsta nivå planeras för att ge trivsel och säker visuell orientering.  

 
Placera brukaren rätt i förhållande till fönstren 
 

 De brukare som snabbt känner obehag vid höga dagsljusnivåer placeras längre ifrån 

fönstren än de som är mer robusta och kan placeras närmare. 

 

  Platsbelysning utformas med breda spann för att kunna ansluta till brukares olika be-

hov av platsljus och dagsljusets förändrade nivåer under dagen och året.  

 
Värna brukaren från ljusrelaterade problem 
 

 De brukare som anger sig som sensitiva bör värnas från all bländning och planeringen 

bör baseras på att undvika det som, utifrån brukarens upplevelse, ger för skarpa kon-

traster i synfältet. 

 

  De platser i rummet där fotonflöden mot rummets ytor genom TAR, ger upphov till 

skarpa kontraster på väggar, på bordsytan eller i fönster i brukarens synfält, ses över 

och åtgärdas.  

 

 Brukarna på en arbetsplats som delar samma rum, uppmuntras att samarbeta med var-

andra och placera sig närmare eller längre ifrån fönstret i rummet beroende på var det 

känns bäst att sitta.  

 
Planeraren måste se till att rummet och platsbelysningen är visuellt komfortabel 
 

 Både den kände och den okände brukaren måste själv hitta visuell komfort genom att 

ställa in tekniken efter sina egna behov för stunden. Planeraren gör detta möjligt ge-

nom att ringa in behovet i steg 2. 
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Ljusdesignprocessen (LDP) Analys av den okända brukarens behov av ljus 
 

 Om brukaren är okänd planeras på samma sätt som ovan.  

 

 Allmänljuset är gemensamt för alla brukare och består av dagsljus och kompletterande 

belysning.  

 

 Detta synkroniseras med dagsljuset.  

 

 Den högsta respektive lägsta ljusnivån i rummet planeras så den fungerar i rummets 

kontrastsituation och ger visuell komfort på den högsta nivån och trivsel och säker vi-

suell orientering på den lägsta nivån. 

 
Platsbelysningen 
 

 Platsbelysningen utformas med breda spann för att kunna ansluta till olika brukares 

behov och dagsljusets förändrade nivåer under dagen och året.  

 

 Brukare som delar samma rum på en arbetsplats, uppmuntras att samarbeta med var-

andra och placera sig närmare eller längre ifrån fönstret i rummet beroende på var det 

känns bäst.  

 

 Både den kände och den okände brukaren måste själv hitta visuell komfort genom att 

ställa in tekniken efter sina egna behov för stunden. Planeraren gör detta möjligt ge-

nom att ringa in behovet i steg 2. 
 
Ta hjälp med steg 2 

 Belysningsplanering handlar ytterst om att göra att brukaren trivs och får stöd för syn-

prestationer.  

 

 Det gör att steg två är lika viktigt för den som levererar armaturer som för den som är 

konsult eller brukare.  

 

 Alla vinner på att brukaren är nöjd.  

 

 Om detta steg innebär svårigheter av något slag, leta omedelbart upp den som kan 

hjälpa dig så du inte tappar tid och får svårt att hålla tidsramarna.  

 
Ljusdesignprocessen (LDP) steg 3.  
 
Design av dagsljuset i rummet 
 

 Design av dagsljuset handlar bland annat om att studera hur man kan öka mängden 

dagsljus långt in i rummet.  

 

 Det berör även att utforma avskärmningar som fungerar väl och inte förvränger utsik-

ten.  

 

 Inom steg 3 designas dagsljuset väl fungerande i förhållande till kontrastsituationen i 

rummet och bör på sin högsta nivå ge visuell komfort åt brukarna.  
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Design av den kompletterande belysningen i rummet 
 

 Designen av den kompletterande belysningen kan börja med att man utgår från att den 

kompletterande belysningen utformas antingen för dag eller för kvällsförhållanden. 

 

  Vid vilka nivåer behöver dagsljuset kompletteras med belysning?  

 

 På vilket sätt behöver allmänljuset fyllas i när dagsljuset är på en för låg nivå? 

 

  Vilken nivå behövs för att säkerställa att nivån inte går under nivån för trivsel och sä-

ker visuell orientering? 

 

  Upplevelsen av detta är relativ och har att göra med proportioner på ljusheter i synfäl-

tet.  

 

 När dagsljuset inte längre bidrar till allmänljuset formas den kompletterande belys-

ningen mot mörkerförhållanden.  

 

 Sen återstår utformningen av platsbelysningen.  
 
Platsbelysningen 
 

 Platsbelysningen utformas med rejäla spann för att passa de flesta brukares önskemål. 

 

 Platsbelysningen utformas både för dag samt kvällsarbete.  

 

 Brukarna tar själva ansvar för att de placerar sig i rummet där de känner att de funge-

rar bäst.  

 

 Brukarna uppmanas att samarbeta med varandra för att lösa ev. problem vad gäller 

upplevelsen av visuell komfort.  

 

 Stor hänsyn bör visas den brukare som är känslig för att ha starkt belysta ytor i synfäl-

tet.  
 
Design av möte mellan dagsljus och artificiellt ljus i rum 
 

 Dagsljus är i ständig förändring.  

 

 För att kunna fylla i dagsljuset på ett sätt som inte upplevs som främmande bör man 

titta på väderstrecken och anpassa val av ljuskällor efter om det är ett varmt dagsljus 

från söder eller ett dagsljus från norr av en mer sval karaktär.  

 

 Rum mot norr kan behöva ett varmare ljus och varmare färger för att bli trivsamt. 
 
En ständig balansgång 
 

 Ljusdesign är en ständig balansgång mellan motstridiga önskemål.  
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 Här gäller att forma en kompletterande belysning som är trevlig att vistas i när dags-

ljuset är helt borta men som inte avviker allt för mycket från dagsljuset när det kom-

mer tillbaka. 

 
Väderstreck och dagsljus 
 

 Hur detta genomförs avgörs slutgiltigt av om det är en extrem situation vad gäller vä-

derstreck och dagsljus i rummet.  

 

 Planeraren kan behöva möta dagsljus med en uttalad kall eller varm ton med plane-

ringsåtgärder och då särskilt om ytfärgerna i rummet förstärker dagsljusets karaktär.  

 
Design av fotonflöden som möter rummets färger och ytmaterial 
 

 Det är i extrema fall stora skillnader på dagsljuset beroende på om det tas in från norr 

eller söder.  

 

 Om rummets färgsättning förstärker dessa skillnader riskerar vissa rum eller delar av 

rum att bli otrivsamma att vistas i.  
 
Utforma rummets ytfärger med stor omsorg 
 

 För att mildra oacceptabla skillnader kan man möta dagsljuset med varmare färg och 

ett varmare ljus på norrsidan och se till att söderljuset möter en ytfärg som är visuellt 

komfortabel även vid höga ljusnivåer.  

 

 När detta är motiverat avgörs från fall till fall. 

 

 Även när det inte rör sig om extrema möten mellan rummets ytor och dagsljus från 

norr eller söder finns skäl att utforma rummets ytfärger med stor omsorg.  

 
Ljusa färger en fördel 
 

 En väl fungerande färgsättning som är visuellt komfortabel i höga dagsljusnivåer lik-

väl som attraktiv i låga, underlättar ett utökat användande av dagsljus och en komplet-

terande belysning som följer dagsljuset.  

 

 När energieffektivitet eftersträvas, bör de ljusa färger användas som reflekterar både 

dagsljus och artificiell belysning på ett effektivt och visuellt komfortabelt sätt. 

 
Färger i samverkan 
 

 För att planera in goda möten mellan ytfärger, dagsljus och kompletterande belysning 

behöver planeraren inte arbeta med stora skillnader i ytfärger.  

 

 Fina nyanser av ljusa ytfärger som görs något varmare mot norr och något mer visu-

ellt komfortabelt mot söder som kan vara lösningen.  
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Väl valda ytfärger, en del av en väl fungerande belysningsanläggning 
 

 Ytfärgen kan mildra mötet med dagsljus och kompletterande belysning i extrema lä-

gen och bidra till visuell komfort.  

 

 Den valda ytfärgen bör fungera väl estetiskt, både i höga och låga ljusnivåer.  

 

 Särskilt uppmärksam bör man vara på ljuskällan i den kompletterande anläggningen.  

 

 Det skiljer stort mellan ljuskällor även om de har samma beteckning.  

 
Dagsljusets karaktär föränderlig inom vissa ramar 
 

 Dagsljuset karaktär kommer alltid att vara föränderlig men inom vissa väl kända ra-

mar.  

 

 Det gäller som planerare att ta in det som är generellt i dagsljusets variation och han-

tera det klokt.  

 

 När de ljuskällor som används i kompletterande belysning mer uttalat liknar dagsljus 

minskar svårigheterna i planeringen för ljusdesignern. 

 

 Fokus blir då istället att möta dagsljus och en dagsljusliknande kompletterande belys-

ning med en väl fungerande färgsättning som ger ett bra möte med dagsljus från norr 

och dagsljus från söder, är attraktivt både i höga och låga ljusnivåer och bidrar på ett 

vackert sätt till en visuellt komfortabel miljö.        

 
Design av dagsljus och kompletterande belysning 
  

 När man tillämpar ljusdesignprocessen (LDP) har man inte hjälp av lathundar eller 

schabloner. 

 

 Information samlas in om rummets förutsättningar för dagsljus och kompletterande 

belysning, information samlas om brukaren.  

 

 De kända brukarna specifikt och de okända brukarna generellt.  

 

 Baserat på informationen möter man behovet av belysning i rummet med kloka val 

när det gäller avskärmning av dagsljus och karaktär hos ljuskällan, ljusnivå, ljusför-

delning och styrning av kompletterande belysning.  

 
Ljusnivå och kontrastsituation 
 

 Valen av ljusnivå för allmänljuset handlar om att man väljer den ljusnivå som funge-

rar väl med rummets kontrastsituation.  

 

 Vilken är den högsta ljusnivå som dagsljus inte bör överskrida och vilken är den lägs-

ta nivå som dagsljuset kan vara på utan att allmänljuset fylls i med hjälp av komplet-

terande belysning?  
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Allmänljusets spann  
 

 Den kompletterande belysningen utformas för att kunna hålla dessa nivåer om dags-

ljuset inte räcker till.  

 

 När ett lämpligt spann för ljusnivå med data om lämpliga max och min nivå i rummet 

är definierat för allmänljuset är nästa steg platsbelysningen.  
 
Platsbelysningen 
 

 Brukarens platsbelysning definieras i samarbete med den kända brukaren och baserat 

på information i steg 2.  

 

 De okända brukarnas belysning baseras också på information från steg 2 vad gäller 

brukares generella behov av platsbelysning, vad man gör i rummet och rummets kon-

trastsituation.    

 
Ljusdesignprocessen steg 4.  
 
Planering av belysningsanläggningen 
 

 Först görs inom steg 4, tekniska val av dagsljusavskärmning för att inte överskrida 

högsta acceptabla nivå för ljushet i delar av eller hela rummet.  

 
Tekniska val 
 

 Nästa steg är tekniska val av ljuskälla och effekt och de armaturer som behövs i rum-

met.  

 

 Efter detta kommer val av antal ljuskällor som behövs för att klara högsta och lägsta 

nivå samt fylla i dagsljuset för att inte understiga säkerhetsnivån.  
 
Styrsystem 
 

 Sen kommer val av styrsystem som kan styra ljuskällorna och länka det artificiella 

ljuset mot dagljuset.  

 

 Sist kommer val av de armaturer som fungerar i sammanhanget rumsligt och fungerar 

med ljuskällevalet och styrsystemet.  
 
Underhållsplan 
 

 Slutligen görs en utveckling av schema för underhåll av anläggningen (rengöring, 

byte av armatur och/ eller ljuskälla).  
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                        Bild 4. Tors Fiske Maria Torget Sthlm Arrangemang och ljussättning Monica Säter Foto: Thomas Wester 
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13.0.Om att arbeta med ljusdesignprocessen 
Ljusdesign är ett hantverk. Genom att metodiskt träna sej i samtliga steg i ljusdesignprocessen 

tillägnar man sej den praktiska delen av yrket.  

 
Trial and error 
Att med hjälp av trial and error och via projekt lära sej planering är en slitsam process som tar 

lång tid. Med hjälp av laborationer tränar man in hur man löser problem i planering. Att vara 

metodisk och ta väl vara på tiden när man är i utbildning och arbeta effektivt hjälper dig att 

via laborationer och sjävstudieuppgifter hinna pröva och reflektera över komplexa plane-

ringsval och utvärdera vad de ger visuellt.   

 
 
ASPEKTER PÅ BELYSNINGSPLANERING 
 
Planeringen börjar med visuell komfort 
 

 All planering av belysning börjar med att forma förutsättningar för att brukaren ska 

uppleva trivsel och visuell komfort och att utformningen ska stödja arkitektens och 

inredarens intentioner.  

  

 Även det fysiologiska stödet från dagsljus och kompletterande elbelysning måste upp-

levas som visuellt komfortabelt av individen för att fungera väl. Detta gör att generel-

la aktiverande belysningsåtgärder slår fel.   

 

 Du är i din roll som belysningsplanerare, en av många konsulter som hjälper arkitek-

ten och inredaren att fullfölja den estetiska vision som de tagit fram för rummet.  

 

 Det är viktigt att belysningsplaneraren är lyhörd inför de ansträngningar som redan är 

nedlagda i utformandet av rummet och går in som gestaltare och estet när det särskilt 

efterfrågas. 

 
Ljusdesigners roll i projektet 
 

 Att ljusdesignern kommer med ett eget ljusdesignkoncept efterfrågas ibland och som 

ett exempel kan nämnas arbetet med varumärkesbyggande.  

 

 Att belysningsplaneraren får bidra med avancerad ljusanalys in i planeringsprocessen 

på ett tidigt stadium underlättar samarbetet och bidrar på ett positivt sätt till att an-

läggningen blir väl fungerande.  

 
Design av dagsljus och elljus 
 

 Avskärmningar för dagsljuset utformas för att släppa igenom så mycket ljus som möj-

ligt på ett visuellt komfortabelt sätt.  

 

 Avskärmningen ska medföra så liten påverkan som möjligt på utsikten genom fönstret.  

 

 Insatsen ska bidra positivt till den visuella upplevelsen av rummet, både ute och inne. 
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Utformning av allmänljuset  
 

 Allmänljuset som erhålls med hjälp av den kompletterande belysningen utformas så 

den fyller i dagsljuset när det behövs utifrån en i förväg definierad lägsta nivå.  

 

 Den kompletterande belysningen utformas för att lyfta fram rummet på ett tilltalande 

och trivsamt sätt.  

 

 När inget dagsljus finns i rummet bör arbetsytorna i rummet vara de ytor som har den 

högsta ljusheten i rummet och väggarna bör i jämförelse upplevas som mindre ljusa.  

 

 Den kompletterande belysningen utformas för att fylla i och inte köra över dagsljuset.  

 

 Dagsljuset och den kompletterande belysningen bör formas för att lyfta fram rummet 

på ett levande och vackert sätt. 

 
Utformning av platsbelysningen 
 

 Platsbelysningen bör ha dimmerfunktion och breda spann för ljusnivå för att fungera 

bra för så många brukare som möjligt. 

 
Visuell komfort 
 

 Visuell komfort är ett grundläggande begrepp och står för upplevelsen av visuellt be-

hag och behagliga konstrastförhållanden i synfältet för den enskilde.  

 

 Visuell komfort är en viktig del av en väl fungerande arbetsplats och gör det lättare att 

vara uthållig i arbetet.  

 

 Det är ansträngande att vistas i ljusförhållanden som inte är optimala och brukaren ris-

kerar att snabbt bli trött.  

 
 
Störande kontrastförhållanden 
 

 Kontrastförhållanden som är störande ger lätt gruskänsla i ögonen, huvudvärk eller 

trötthet.  

 

 Om man försöker undvika bländning och vrider på huvudet för att se ur den vinkel där 

man inte känner obehag kan det leda till att man har kroppen i ett läge där man ser bra, 

men inte sitter på ett vilsamt sätt.  

 

 Strategier för att undvika störande visuella upplevelser kan leda till statisk belastning 

av nacke, axlar och rygg. 

 
Platsljus och visuell komfort 
 

 Eftersom behovet av platsljus för att göra en synprestation varierar stort mellan indivi-

der kan den enskildes behov av platsljus bara mötas med att var och en kan ställa in 

den ljusnivå som de upplever som behaglig för stunden.  
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Upplevelsen av visuell komfort ändras under dagen 
 

 Upplevelsen av vad som är visuell komfort förändras under dagen [Säter 2011].  

 

 Förändringen i upplevelsen leder till att den anläggning som på ett flexibelt sätt kan 

anpassas till behovet för stunden är den anläggning som har bäst förutsättningar för att 

ge brukaren en upplevelse av visuell komfort. 

 
Allmänljuset är lika för alla  
 

 Allmänljuset baseras på dagsljuset och kompletterande elbelysning och är lika för alla 

men kan sänkas eller höjas i inplanerade lägsta, nivå.  

 

 Den kompletterande belysningen synkroniseras mot dagsljuset. Platsbelysningen ut-

formas nära individens behov.   

 
Allmänljus och visuell komfort 
 

 Ett visuellt komfortabelt allmänljus under dagen står för att rummets ytor i dagsljus 

och kompletterande belysning är behagliga att betrakta.  

 

 Här kommer brukare att vara olika känsliga.  

 

 För att möta dessa på bästa sätt är det lämpligt att utgå från den brukare som snabbt 

känner obehag vid höga ljusnivåer eller starkt belysta ytor.  

 

 Detta kan kompletteras med en solavskärmning med om möjligt två lager transparent 

tyg eller om det är motiverat en solavskärmning med t.ex. kromatiska fönster.  

 
Brukaren behöver tillgång till en flexibel teknik 
 

 Alla brukare, men särskilt de som är ljusrelaterat fysiologiskt och/eller visuellt sårbara, 

behöver ha tillgång till en kompletterande elbelysning som följer dagsljuset rytm på ett 

väl fungerande sätt och att kunna ställa in nivåer mot visuell komfort.                                                                          

 
Ljusdesignerns upplevelse av ljusnivå ljuskaraktär och visuell komfort 
 

 Det ligger nära till hands att låta personliga visuella preferenser styra val av planering.  

 

 Erfarenheter från tidigare design kan göra att man vet att det brukar fungera väl.  

 
Sensitiv och insensitiv brukare 
 

 Man bör vara medveten om att det är stor skillnad mellan att vara sensitiv eller insen-

sitiv när det gäller att betrakta belysta ytor och kontraster.  

 

 Det som den visuellt insensitiva brukaren knappt märker kan vara outhärdligt för den 

visuellt sensitiva.  
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Forma flexibla system 
 

 Det är klokt att alltid ha den sensitiva brukaren i åtanke. 

 

  Planeraren bör forma flexibla system som gör det möjligt för nuvarande och/ eller 

framtida brukare att hitta sina individuella preferenser och möta en ständig förändring 

i ljusbehov under dagen eller i takt med åldrandet på ett skickligt sätt, tekniskt.  
 
Även visuell upplevelse påverkar vakenhetsgraden 
 

 Utöver dagsljusets och det artificiella ljusets förmåga att ge en visuell upplevelse av 

rummet kan även fotonflödet från en belysningsanläggning påverka brukarens vaken-

hetsgrad.  

 

 För den planerare som ofta har en hög vakenhetsgrad (stress, kreativitet, personlig 

läggning) kan höga ljusnivåer och ett aktiverande ljus vara positivt men det kan också 

vara motsatsen för andra personer med samma läggning.  

 

 Planeraren har ingen möjlighet att avgör vilken upplevelse en anläggning ger upphov 

till eller hur upplevelsen förändras. 

 
Aktivitet och vila 
 

 För den som behöver komma ner i vakenhetsgrad är generella insatser som aktiverar 

negativa.  

 

 Insatserna kan förhindra att den stressade klarar att minska sin stressnivå.  

 

 Om planeraren har som ett första mål att se till att allmänljuset bidrar till en trivsam 

miljö och dagsljuset bidrar till en väl fungerande dygnsrytm för samtliga brukare i 

rummet, får de som kan behöva en aktiverande belysning kompensera sig via platsbe-

lysningen för att undvika att påverka andra brukare negativt.  

 
Rekommendationer om aktiverande belysning, lika för alla 
 

 Rekommendationer om en aktiverande belysning fungerar som tidigare nämnts inte 

väl för okända brukare.  

 

 De brukare som har en för låg vakenhet under dagen och upplever välbehag när den 

ökas med hjälp av ljus, bör själva styra hur de hanterar detta behov.  

 

 Brukaren avgör när på dygnet och under hur lång tid som en ökad vakenhet upplevs 

som komfortabel.  

 

 Samma förhållande gäller för den som ligger för högt i vakenhet, preferensen varierar 

under dagen och året, varför en flexibel platsbelysning som lätt ställs in mot behovet 

för stunden är det som möter brukaren i ett kontorslandskap, på ett väl fungerande sätt.  
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Egen preferens som grund för ljusdesign 
 

 Att utgå från sig själv som planerare och det som ger en själv ett eget visuellt upplevt 

behag, kan innebära att planeraren skapar en anläggning som påverkar brukaren nega-

tivt.  

 

 Samma situation kan uppstå om ljusdesignern formar en anläggning som avviker från 

dagsljusets ökande nivåer på morgonen och fallande nivåer på eftermiddagen.  

 

 Ljusdesignern bör utgå från att möta individen med det som ansluter till dagsljuset och 

det som upplevs som visuellt komfortabelt i ett specifikt rum.  

 

 Dagsljuset efterliknas bäst med ett allmänljus som följer dagsljuset i nivå, spektralpro-

fil, karaktär och ljusfördelning och med ett flexibelt platsljus där individen ställer in 

det som för stunden upplevs som mest behagligt.  

 
Ljudesigner vet inte vad brukaren vill ha  
 

 Ljusdesignern vet inte och kommer aldrig att veta vid vilken ljusnivå brukaren för 

stunden upplever visuellt behag.  

 

 Även om brukaren är otränad i att peka ut visuell komfort, ska man göra det man kan, 

för att brukaren ska ha teknisk möjlighet till och information om hur man ställer in 

platsbelysningen för att uppleva visuell komfort.  

 

 Brukaren ska även ha information om hur man påverkar systemet för allmänljus för att 

lösa eventuella problem med ljusnivåer.   

 
Ljusdesignerns uppgift att skapa en upplevelse av behag åt brukaren 
 

 All planering av belysning för brukare har behag för individen som mål.  

 

 Belysningen ska vara visuellt komfortabel och stödja dygnsrytmen samt ge en behag-

lig nivå på vakenheten under dagen.  

 

 Här kan man med hjälp av anläggningen parera att vissa dagar är man mer trött och 

andra är man mer uppe i varv.  

 

 Brukaren parerar med att sänka eller höja ljusnivån på platsbelysningen.  

 
Behag och obehag hos brukaren  
 

 Det finns ingen statisk ljusnivå eller statisk spektralprofil som enbart ger behag eller 

obehag. 

 

 Det som vid en tidpunkt ger behag för en individ kan vid en annan tidpunkt ge samma 

brukare starkt obehag.  

 

 Människan behöver leva i dagsljusets förändring vad gäller spektralprofil och rytm.  
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 Förändringar i ljusnivå, spektralprofil och ljusfördelning fungerar som extern trigger 

för hormonell utsöndring, stödjer dygnsrytmen och ger avlastning mot sinnena.  

 

 Människan behöver förändringen för att fungera väl.  

 

 Detsamma gäller för djur och växter.  
 
Efterlikna dagsljus 
 

 Dagsljus har både goda och negativa effekter.  

 

 När dagsljuset efterliknas tar man bort de specifika våglängder som kan ge skador på i 

första hand ögon och hud.  

 

 Att skapa en anläggning som på ett behagligt sätt efterliknar dagsljus och ger männi-

skor en utsöndring av ljusrelaterad hormon när de vistas inne, som liknar den de har 

när de vistas ute, är ett viktigt mål för ljusdesignerns planering.  

 
D-vitamin 
 

 Det vore idealiskt att med ljusdesign åstadkomma produktion av D-vitamin.  

 

 Det är svårlöst, eftersom de specifika våglängder som när de når huden bidrar till pro-

duktionen av D-vitamin, är skadliga för både hud och synen.  

 
Efterlikna dagsljus 
 

 Att efterlikna dagsljus bör göras utifrån ljusnivåer, spektralprofil och ljusfördelning 

samt armaturposition.  

 

 Nivåer bör följa hur dagsljuset uppträder i rummet under året och bidra till komfortab-

la kontrastförhållanden i rummet.  

 

 Spektralprofilen bör förändras under dagen från större andel långvågig strålning på 

morgonen mer kortvågig strålning mitt på dagen och till större andel långvågig strål-

ning på eftermiddag och kväll.  

 
Väckande och avkopplande belysning 
 

 En kompletterande belysning som efterliknar dagsljuset omfattar nivå, spektralfördel-

ning, ljusfördelning i rummet.  

 

 Den kompletterande belysningen synkroniseras mot dagsljuset på platsen där man bor.  

 

 Tidiga försök till ”mimicking daylight” har ofta bestått av generella rekommendatio-

ner om höjning av allmänljusnivån och har många gånger resulterat i utformandet av 

ljusa tak.  
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Ljusa tak 
 

 Ljusa tak fungerar sällan bra.  

 

 Skälet är att de ger samma ”alerting effect” och uppträder som dagsljuset klockan 12 

på dagen mitt i sommaren från tidig morgon till sen kväll.  

 

 Det är tröttsamt att vistas i samma aktiverande fotonflöde hela tiden.  

 

 Ett aktiverande ljus ska introduceras mjukt och försiktigt på morgonen och följas av 

ett avkopplande ljus på eftermiddagen för att fungera väl. 

 

 Armaturpositionen bör vara låg på morgonen, gå högre under dagen och sen vara låg 

igen.  

 

 Spektralkompositionen bör följa dagsljusets förändring under dagen.  

 
Tanken bakom ljusa tak 
 

 Tanken bakom ljusa tak kan möjligen vara en association till himlen.  

 

 Men i rummet är det både taket och väggarna som visuellt representerar himlen och de 

bör utformas luftigt och ljust och vara belysta på ett milt sätt, för att fungera väl.  

 

 Det innebär inte att man inte kan gestalta rummet med färg på väggarna utan är mera 

en fråga om rummets visuella helhetsintryck. 

 
Statiskt belysta rum 
 

 När en speciell del av rummet är statiskt belyst riskerar den att upplevas som främ-

mande delvis beroende på att den inte är i synk med dagsljuset och då upplevs som an-

tingen över eller underbelyst.  

 

 Ju närmare vi kan skapa en dag inomhus som påminner om den vi har utomhus, 

desto mindre befinner sig brukaren i konflikt med dygnsrytmen. 

 

 Det handlar inte om stora skillnader i ljusnivå, det ska genomföras knappt märkbart 

för brukaren och ge en känsla av en naturlig förändring av ljusmiljön.  

 

 De ljusnivåer som finns i rummet begränsas via solavskärmning och styrsystem för att 

vara inom en zon av nivåer som ger en upplevelse av visuell komfort. 

 
Dagen en stillsam platå mellan morgon och kväll 
 

 Dagen är ljusmässigt en platå mellan morgon och kväll.  

 

 Vi har stor beredskap för variation i dagsljuset under dagen.  

 

 Stora skillnader i ljusnivå och ytors ljushet kan accepteras av brukaren under dagen.  
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 Samtidigt är det viktigt att upprätthålla ett närmst omärkligt mönster av ökande ljusni-

våer under morgonen och fallande ljusnivå på eftermiddagen.  

 

 Dagsljuset gör det åt oss.  

 

 När den kompletterande belysningen används fyller den i dagsljuset när det behövs 

med en låg nivå under natten, lågt på morgonen, tas bort när dagsljuset räcker, kom-

mer tillbaka när dagsljuset är för lågt igen och upprätthåller lägsta nivå när det är 

mörkt ute.  
 
Följa dagsljuset 

 

 Att följa dagsljuset ska inte innebära att följa förändringen i ljusnivå som genereras av 

tillfällig variation i mängden infallande dagsljus.  

 

 Förändringen ska istället vara trög, långsam och följa det generella mönstret av ökande 

och stigande nivåer och ge ett enhetligt stöd för visuell synprestation från allmänljuset.  

 
Brukarens behov av belysning 
 

 Brukaren parerar vid behov sjunkande allmänljusnivåer med sin platsbelysning.  

 

 När ljusnivån utanför fönstret sjunker påverkas upplevelsen av ljusnivå.  

 

 Den nivå som upplevs som låg på dagen upplevs som hög på kvällen.  

 
Allmänljuset nära dagsljusets rytm  
 

 Den kompletterande belysningen bör formas för att fungera väl utan dagsljus och fyl-

ler i när dagsljuset inte räcker till morgon och kväll i dagsljusbelysta rum.  

 

 I rum utan fönster formas den kompletterande belysningen utifrån rummets kontrastsi-

tuation och länkas i sin utformning mot de ljusrum som finns i brukarens synfält.  

 
Ljusrelaterad hälsa i innemiljö 
 

 I ämnet fotobiologi studeras både positiva och negativa effekter av dagsljuset och 

kompletterande belysning.  

 

 Ljusrelaterad hälsa kan delvis beskrivas som tillräcklig D-vitaminnivå i blodet.  

 

 Ljusrelaterad hälsa kan även vara att få en god dygnsrytm av att man vistas i dagsljus 

och att dagsljuset effektivt trycker ner nivåerna av melatonin under dagen och därmed 

leder till en väl fungerande vakenhet på dagen och mörkret gör att meltoninnivån är 

hög på natten och ger djup sömn.  

 
Dagsljus och kompletterande belysning 
 

 Dagljuset ger en mjuk start på dagen och vilsam avslutning inför kvällen.  
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 Med hjälp av kompletterande belysning som är dagsljusefterliknande förstärks dags-

ljuset vid behov med målet att ge livskvalité, effektivitet i arbete och säkerhet.  

 

 Kompletterande elbelysning används då för att öka de ljusa timmarna på dygnet tidig 

morgon, dagtid vid behov och sena kvällar och under den mörka delen av året.  

 

 Kompletterande elbelysning bör utformas på ett säkert sätt så den inte ger störningar 

av dygnsrytmen eller genererar andra hälsoproblem.   

 
 
Ljusdesign för innemiljö 
 

 Ljusdesign innebär att forma dagsljus och kompletterande belysning efter brukarens 

behov. 

 

 Ljusdesign inbegriper såväl utformning av avskärmning av dagsljus, dimensionering 

av dagsljus och kompletterande belysning, föränderlig allmänljusnivå, föränderlig 

ljusfördelning, ljuskaraktär, brukaranpassad platsbelysning, val av ljuskälla, armatur, 

styrsystem, teknisk utformning av belysningsapplikation samt utformning av under-

hållsplaner.  

 

 Målet för ljusdesignprocessen kan exempelvis vara en robust, energieffektiv och bru-

karvänlig (user friendly) anläggning.   

 
Ljusgestaltning 
 

 Ljusgestaltning är ett mer begränsat begrepp än ljusdesign.  

 

 Det står mer precist för att gestalta med ljus.  

 

 Det kan vara i ett rent konstnärligt sammanhang där ljuskällor används som eget 

konstnärligt medium eller som en del av en visuell ljuskomposition på operan, teatern 

i film eller i foto.  

 
Ljusgestaltning, ett verktyg för att forma den visuella upplevelsen av rummet 
 

 Men ljusgestaltning är också ett verktyg för att forma rummet.  

 

 Ljusgestaltning står för att man med ljusnivå, ljusfördelning och ljuskaraktär som 

verktyg formar ett ljus i rummet som fungerar som en övergripande gestaltare och lyf-

ter fram rummet visuellt.  

 

 Med gestaltning förstärks, lyfts fram eller tonas rummets olika delar ner, visuellt.  

 

 Här kan ljusgestaltningen ansluta till det arkitektoniska uttrycket, visuellt följa upp 

rummets utformning, förtydliga rummet, alternativt motverka rummets utformning, el-

ler skapa ett motstridigt intryck.  
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Skapa hela rum 
 

 När ljusgestaltningen understödjer orienteringen och ansluter till det arkitektoniska ut-

trycket, bidrar ljusgestaltningen till ett rum som är trivsamt och lätt att orientera sig i.  

 

 När ljusgestaltningen inte understödjer orienteringen och inte ansluter till arkitekturen 

skapas motstridiga intryck visuellt, som försvårar orienteringen.    

 
 
 
13.1. LJUSDESIGNPROCESSEN STEG 1, ANALYSERA RUM 
 
LDP Steg 1 
 

 När man talar om det visuellt upplevda rummet menas det rum vi har omkring oss i 

synfältet.  

 

 Rummet kan vara ute eller inne, det kan vara en del av ett rum eller flera rum koppla-

de till varandra.  

 

 Rummet kan också vara det som abstraherat redovisas på en planritning eller i en sek-

tion.  

 

 I sitt första förberedande steg samlas med hjälp av analyser, information in om rum-

met, dess utformning, bärande och vilande delar i rummet, ytmaterial, färg, rummets 

karaktär och hur rummet ansluter till andra rum.  

 

 Sen analyseras hur rummet är öppnat för dagsljus, i vilka väderstreck fönster place-

rats, fönstertyper definieras, utformning av nischer samt befintlig avskärmning av 

dagsljus analyseras.  

 
Beskriva rummet i innemiljö 
 

 Det är en komplex uppgift att beskriva ett rum.  

 

 Det tar en kort stund att kliva in i det och uppfatta det med sina sinnen men att sätta 

ord på det man ser och upplever tar längre tid.  

 

 Beskrivningar av rum går snabbt när man tränar in metodiken. Man väljer det som tyd-

ligt karaktäriserar rummet och beskriver det på ett sakligt sätt. 

 
Litteraturanvisning 

 

 Sven Hesselgren (1967). The language of architecture. Studentlitteratur 1967. 
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BESKRIVNING OCH ANALYS AV RUM I INNEMILJÖ 
 
Exempel på beskrivning av rum i innemiljö-steg 1 
 

 Genom att läsa olika beskrivningar av rum skaffar man sej erfarenhet av hur man med 

hjälp av väl valda ord, på ett effektivt och precist sätt, målar upp hur rummet ser ut, 

för en tänkt läsare/publik.  

 

 Genom att följa en given process för rumbeskrivningen underlättas planerarens arbete.  
 
Rumsanalys för innemiljö 
 

 Analysens första steg är rummets olika delar, nästa steg är att gå över till att beskriva 

hur ljuset uppträder i rummet.  

 

 Dagsljusförhållandena beskrivs. 

 

 Uppskatta vilket väderstreck fönstret/ fönstren/ öppningar för dagsljus, är vända emot.  

 

 Man samlar data om omgivande natur samt om byggnader utanför fönstret avskärmar 

dagsljuset eller ej.  

 

 Bedöm om solen kommer att ligga på hårt i rummet frekvent under året och i stora de-

lar av rummet. Bedöm om det kommer att uppstå besvärligt höga ljusnivåer under nå-

gon del av året och då i någon begränsad del av rummet.  

 
Dagsljusets uppträdande 
 

 Dagsljusets uppträdande vid analystillfället tecknas ner.  

 

 En uppskattning görs utifrån väderstreck och hinder utanför fönstret om hur dagsljuset 

kommer att uppträda under resten av året.  

 

 En inventering görs om det finns externa eller interna bländningskällor i miljön.  

 

 Planeraren analyserar om och hur bländningen externt, dvs. utanför rummet eller in-

ternt, i fönsternischen eller inne i rummet, behöver åtgärdas.  

 
Hur den kompletterande belysningen uppträder i rummet 
 

 När dagsljuset inventerats analyseras den kompletterande belysningens karaktär, färg-

ton, dess ljusfördelning, den ljusnivå den ger i rummet samt hur den fungerar visuellt i 

rummet. 
 
Bli mer effektiv i arbetet 
 

 Genom att följa den givna processen blir arbetet mer effektivt.  

 

 Listan kan modifieras för olika typmiljöer men bör följa planeringsprocessens upp-

lägg, steg 1-4.  
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 Genom att följa processens olika moment får man en konsekvent datainsamling och 

det blir lättare att i efterhand hitta i materialet.  

 

 
Analys av innemiljö 
 

 Bärande (väggar, pelare) och vilande (tak och golv) delar i rummet. 

 

 Grundform. 

 

 Öppningar för dagsljus, fönstertyp. 

 

 Väderstreck, placering, omgivande byggnader. 

 

 Hur rummet ansluter till andra rum. 

 

 Ytmaterial. 

 

 Ytfärger. 

 

 Inredning, material, karaktär. 

 

 Arkitektens ambitioner. 

 

 Inredarens ambitioner. 

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under arbetsdagen. 

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under året (uppskatta). 

 

 Hur dagsljuset samverkar med den kompletterande belysningen. 

 

 Hur rummet uppträder i den kompletterande belysningen. 

  

 Lämpliga armaturplaceringar. 

  

 Lämpliga kabeldragningar. 

  

 Iakttagelser viktiga för utvecklingen av underhållsplanen.  
 
 
Exempel på beskrivning av rum i innemiljö 
 

 Byggnaden är byggd 1954. Den har fungerat som kontor under 30 år. 

  

 Fastigheten är en byggnad med två våningar. 

  

 Byggnadens huvudentré är vänd mot söder. 
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 Det rum analysen berör är placerat nära entrén på byggnadens första våning. 

  

 Rummet är helt kvadratiskt. 

 

 2 fönster öppnar upp rummet mot söder. 

  

 Rummets väggar är målade i brutet vitt (NCS X) med matt kaseintempera. 

 

 Rummet har ett vitt undertak och är försett med undertaksplattor på 600mm x 600mm. 

 

 Rummet öppnar sig mot korridorer via dörrar mitt på rummets långsidor.  

 

 Ett inglasat burspråk öppnar för visuell kontakt med den park som omger fastigheten. 

 

 Rummet är väl sammanhållet i färgskala och utformat med gedigna ytmaterial. 
 
 
Beskriva dagsljus och kompletterande belysning 
 

 Börja helt visuellt. 

  

 Beskriv hur dagsljus och den kompletterande belysningen uppträder i rummet var för 

sej och sen tillsammans. 

 

 Sätt ljusfärg, ljuskaraktär, ljusfördelning, och ljusnivå i ett första steg. 

 

 Komplettera med glitter, blänk, skuggor och gradienter. 

 
Hur ljuset uppträder i rummet 
 

 Skillnader i ljus och mörker på väggar, tak och golv bildar tillsammans ett mönster av 

kontraster. 

 

 Det mönster av kontraster dagsljuset bildar förändras under dagen.  

 

 Vid sidan av fönstret är väggens ljushet lägre än inne i rummet.  

 

 Allmänljusets nivå utvärderas visuellt och mäts som horisontell belysningsstyrka ver-

tikalt eller horisontellt.  

 
Ljusanalys  

 

 Ljusanalysen är ett grundläggande verktyg i belysningsplanering.  

 

 Med hjälp av ljusanalys studeras dagsljuset och den kompletterande belysningen åt-

skilt från varandra. 

 

 I ett nästa steg studeras hur dagsljus och kompletterande belysning samverkar med 

varandra.  
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 Sist analyseras hur överväxlingen mellan dagsljus och kompletterande belysning ser 

ut.  

 
Hur blir det för brukaren 
 

 Utöver detta studeras hur dagsljus och belysningsförhållandena blir i rummet för bru-

karen. 

 

 Dagsljusanalysen bildar underlag för utformning av den kompletterande belysning 

som fyller i när dagsljuset inte räcker till och tar över när dagsljuset försvunnit.  

 

 Externa och interna bländningskällor analyseras.  

 

 Gradienter, ljuskaraktär, ljusfärg, ljusspridning, ljusfördelning, jämnhet i ljuset och 

ljusnivåer identifieras och beskrivs.  

 
Med träning ser du helhet och detalj 
 

 Med träning lär du dig att analysera och utvärdera både helheten i mönstret av ljusare 

och mörkare delar i innemiljön och lär dig att samtidigt se detaljer i hur ljuset uppträ-

der i delar av rummet.  

 

 Med träning i metodisk ljusanalys görs allt mer precisa visuella bedömningar.  

 

 Du kommer med tiden att kunna göra bedömningar som skiljer på de ljusförhållanden 

som fungerar väl och tillför liv och skönhet till rummet och de som gör rummet oroligt 

och splittrat.    

 
Exempel på beskrivning av dagsljus och kompletterande belysning i ett rum 
 

 Dagsljusets tas in via fönster och ett stort burspråk.  

 

 Dagsljuset sprids med mjuka gradienter i rummet.  

 

 Dagsljusförhållandena i rummet är goda och ger tillräckligt allmänljus under dagen 

under den största delen av året. 

 

 När dagsljuset inte längre räcker till används den kompletterande belysningen. 

 

 Kompletteringen består av symmetriskt placerade armaturer monterade dikt mot tak. 

  

 Armaturerna bestyckade med x-x ljuskällor, gör samtliga ytor i rummet mycket ljusa.  

 

(M. Säter 2012) 
 
Värdera det beskrivna rummet i innemiljö 
Efter att beskrivningen av rummet genomförts (sakligt och korrekt och utan värderingar) 

kommer nästa steg i processen vilket är att utvärdera det som analyserats. 

 

 Är rummets utformning väl fungerande eller inte?  



207 

 

 Fullföljs arkitektens intentioner med rummet i inredarens design?  

 

 Är utformningen av befintlig kompletterande elbelysning kongenial med arkitektens 

och inredarens designkoncept eller motverkar de varandra?  
 
Göra en tydlig analys 
 

 Genom att beskriva rummet på ett klart och tydligt sätt och sen komplettera med en 

välformulerad värdering blir analysen tydlig.  

 

 Det material du tagit fram blir då lättare att använda i det fortsatta arbetet med att ut-

forma belysningsanläggningen.  

 

 En välformulerad analys av aktuella rumsliga förhållanden är grunden i kommunika-

tionen kring ett framtida förslag.  

 
Värdera beskrivningen av dagsljuset och den kompletterande belysningen 
 

 Är utformningen av dagsljus och kompletterande elbelysning väl fungerande? 

 

 Fullföljs arkitektens intentioner med rummet eller motverkas designkonceptet i rum-

met av avskärmningen av dagsljus och utformningen av den kompletterande elbelys-

ningen?  

 

 Fungerar dagsljuset väl i rummet?  

 

 Samverkar dagsljuset med färgskalan i rummet eller finns brister?  

 

 Fungerar dagsljus och den kompletterande belysningen väl tillsammans eller motver-

kar de varandra?  

 

 Fungerar den kompletterande elbelysningen väl i rummet utan dagsljus? 

 

 Genom att först beskriva rummet och de ljusförhållanden som finns i rummet och sen 

komplettera med en välgrundad värdering av det man beskrivit, blir analysen tydlig.  

 

 När materialet är väl strukturerat blir det lättare att använda i det fortsatta arbetet med 

utformningen av belysningsanläggningen.  

 
Exempel på en värderande ljus och rumsanalys 
 

 Ytfärgerna i rummet är ljusa och tonade i ockra. Färgsättningen upplevs som varm. 

 

 Fönstren mot söder släpper in dagsljus på ett trivsamt och visuellt komfortabelt sätt. 

  

 Den kompletterande belysningen samverkar inte med dagsljuset och fyller inte i de 

sjunkande dagsljusnivåerna på ett energieffektivt sätt. 

  

 De ljuskällor som armaturerna bestyckats med återger färger på ett för en innemiljö 

trovärdigt sätt. 
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 Armaturavstånden är för glesa och placeringen bidrar till upplevelsen av ett visuellt 

oroligt rum och ger en uppsplittrad och disharmonisk ljusfördelning i rummet. 

  

 Valet av en helt avskärmad armatur förstärker upplevelsen av skarpa ljusfläckar i tak 

och på golv. 

 

 Ljusnivån är statisk och följer inte dagsljuset under dagen.  

 

(M. Säter 2012) 

 
 
Termer för beskrivning av rummet 

 

 Ljusdesignerns samarbete, inom byggprocessen, med byggare, hantverkare, inredare 

och arkitekter behöver baseras på en tydlig och detaljerad kommunikation.  

 

 Detta gäller särskilt för ljusanalys men även för arbete som inbegriper arkitektur, 

rumsbeskrivningar, placeringar, kabeldragningar och tillbehör. 

 

 I ljusdesignprocessen är det viktigt att beskriva rummet och de delar som finns i rum-

met på ett tydligt sätt.  

 
Rummet i inne och utemiljö 
 

 Begreppet rummet står för rummet både i inne och i utemiljö.  

 

 I innemiljö kan rummet vara ett enskilt rum.  

 

 I utemiljön kan rummet vara större och stå för stadsrummet dvs. de centrala delarna av 

staden eller mer perifera delar eller det gröna rummet vilket i sin tur kan vara trädgår-

den eller den anlagda parken eller naturen generellt.  

 

 Uterummet kan även vara ett glasat rum i anslutning till en byggnad.    

 
Beskriva färg 
 

 Planeringen av en innemiljö som är visuellt komfortabel utan att vara tråkig kräver 

goda val av färger på rummets väggar.  

 

 Planeraren behöver träning i att bedöma hur ljuskällan påverkar ytfärgerna i rummet 

och att definiera lämplig färg.  

 

 Färgerna kan beskrivas via sin beteckning i t.ex. Natural Colour System (NCS) eller 

RAL.  

 

 Färgen kan även beskrivas utifrån rena pigment som finns i naturen (zinkvitt, grön-

jord, ockra, ebenholtssvart, zinkgult, koboltblått etc.) eller med tillverkarens försälj-

ningsnamn exempelvis Falurött, Herrgårdsvit, Stockholmsgrått.  
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Termer för material 
 

 I en detaljerad kommunikation om rummet behövs termer för olika ytmaterial som 

finns i rummet samt för material som används i armaturer, för tillbehör och kringut-

rustning.  

 

 På samma sätt behövs ord för material, som används i utemiljön, i staden och i det 

gröna rummet samt för material i armaturer och tillbehör.   

 
Litteraturanvisning 
 

 Jan Torsten Ahlstrand: Arkitekturtermer. ISBN 9789144028521. 

 

 Thomas Thiis- Evensen. Arkitekturens uttrykksformer. Universitetsförlaget. ISBN 82-

00-06298-8.    

 K. G. Nilson (2004) K.G: Nilssons färglära. 

 

 J. Sisefsky (1995) Om färg 

 

 Anders Liljefors (2005). Seende och ljusstrålning. KTH, Arkitekturskolan.         

  

 Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr, Henrik Wannfors. (2010) Byggnadsmåleriets fär-

ger, Material och användning. Arkus. 

 

 Karin Fridell Anter (2006). Forskare och praktiker om färg - ljus – rum. Formas. 

 

 Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr (2001). Färgen på huset. Formas. 

  

 Wikipedia/Arkitektur. Under rubriken arkitektur samlas på Wikipedia texter om arki-

tektur, arkitekturteori, arkitekturhistoria, landskapsarkitektur, inedningsarkitektur och 

en förteckning över arkitektoniska ord och begrepp med förklaringar och bilder. Tex-

ten leder vidare till ytterligare läsning. 

 

 Litteratur inom området materialvetenskap samt teknisk information från tillverkare. 
 
 
Dagsljus 
 

 Dagsljusavskärmningen och den befintliga kompletterande belysningen beskrivs över-

gripande tekniskt.  

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under dagen studeras och hur dagsljuset kommer 

 att förändras under året anges.  

 

 Dagsljuset utvärderas utifrån hur det formar rummet.  

 

 Den färgton dagsljuset upplevs ha studeras och dagsljuset bedöms om det är visuellt 

komfortabelt eller inte och var och när dagsljuset inte är visuellt komfortabelt.  
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 Vidare analyseras hur dagsljuset möter kompletterande belysning och hur den kom-

pletterande belysningen uppträder i rummet.  

 
Ljuskällan bidrar med en färgton 
 

 En utvärdering görs angående den färgton den tända ljuskällan bidrar med till rummet.  

 

 Information samlas in om rummets färgsättning och ytmaterial.  

 

 Möjliga fästpunkter för och placeringar av armaturer analyseras.  

 

 En utvärdering görs av placering av belysningsteknik i tak, golv och på vägg.  

 

 En utvärdering görs av om armaturer kan försörjas med el på ett estetiskt tilltalande 

sätt.  

 

 Bedömningar görs om tänkta armaturplaceringar är förenliga med rimligt underhåll.  

 

 
13. 2. LJUSDESIGNPROCESSEN STEG 2-BRUKAREN  

 
LDP Steg 2 

 Brukarens behov av allmänljus utvärderas generellt.  

 

 Lämpligt spann av ljusnivåer som är estetiskt tilltalande och visuellt komfortabla i 

rummet definieras och relateras till rummets kontrastsituation. 

 

 Lägsta ljusnivå som bidrar till ett trivsamt rum och en säker visuell orientering i rum-

met fastställs.  

 

 Lämpligt spann för ljusnivåer för platsarmaturen för den brukare som behöver låga, al-

ternativt höga, ljusnivåer definieras. 

 

 Där brukaren är känd prövar brukaren ut om spannet ger behag.  

 

 När brukaren inte är känd är platsarmaturer med brett spann för ljusnivåer att föredra.  

 

 Den brukare som föredrar höga ljusnivåer kan behöva ha tillgång till två platsarmatu-

rer.  

 

 När belysningsplaneraren ska forma en väl fungerande interaktion för brukaren kan 

brukaren vara känd (en synsvag person t.ex.) eller helt okänd.  

 

 Oavsett hur brukarsituationen är behöver belysningsplaneraren leva sig in i brukarens 

situation och göra sitt bästa för att skapa en visuellt komfortabel miljö för brukaren.  
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Brukarens behov av ljus i det specifika rummet 
 

 I en första etapp av steg 2 i ljusdesignprocessen undersöks hur dagsljuset tas in i rum-

met via fönster/öppningar och det analyseras vilket behov av solavskärmning brukaren 

har.  

 

 Avskärmningen används för att säkra upp att rummet har ett visuellt komfortabelt 

dagsljus.  

 
Planeraren, en ställföreträdande brukare 
 

 Planeraren bör studera på vilket sätt olika brukare skiljer i upplevelse av ljusnivå. 

 

 Eftersom ljusförhållanden ändras inte bara under dagen och under året och även bru-

karens förmåga till visuell synprestation förändras under dagen och med tiden, behövs 

en flexibel teknisk lösning som möter förändringar i allmänljus och brukarens växlan-

de behov med breda spann för ljusnivå.  

 
En flexibel teknisk lösning 
 

 En flexibel teknisk lösning kan ställas in för brukarens önskemål för stunden både för 

den kände och okände brukaren.  

 

 Är brukaren robust kommer det med stor sannolikhet fungera väl.  

 

 Är brukaren supersensitiv för ljusnivåer eller synsvag behövs fler åtgärder för att få ett 

bra brukarstöd.  
 
Dagsljuset stödjer människans dygnsrytm 
 

 Dagsljuset stödjer människans dygnsrytm.  

 

 Dagsljuset avskärmas för att inte i delar av rummet ge upphov till bländning eller 

överstiga en översta nivå.  

 

 I nästa etapp analyseras hur dagsljuset kan utformas visuellt komfortabelt i rummet för 

både de som sitter nära ett fönster och för de som sitter en bit ifrån.  

 

 Det utvärderas om externa bländningskällor finns som kan ses via fönster.  

 

 Åtgärder beskrivs som anger hur dagsljuset kan användas som allmänljus.  
 
Generellt stöd via allmänljus i innemiljö med kompletterande elbelysning 
 

 När dagsljuset är utformat visuellt komfortabelt utformas den kompletterande elbelys-

ningen.  

 

 En del av belysningsanläggningen, utformas för att tända upp enbart de inre delarna i 

rummet, när dagsljuset är på en för låg nivå i rummet.  
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 Den del av anläggningen som är placerad mitt emot fönstret jämnar ut dagsljuset och 

gör att dagsljuset används som allmänljus under längre tid på dagen.  

 

 Först när ljusheten på väggarna närmast fönstret, blir otrivsamt låg, tänds den kom-

pletterande belysningen i taket.  

 

 Takbelysningen ger då tillsammans med den inre kompletterande elbelysningen väg-

gar som upplevs som jämnt belysta samtidigt som väggen motstående mot fönstret blir 

belyst på ett vackert och levande sätt. 

 

 Den kompletterande elbelysningen utformas mot mörkerförhållanden i rummet. 

 
Dagsljus, den inre belysningen och anläggningen i taket 
 

 När dagsljusnivån i den inre delen av rummet blir för låg aktiveras den kompletterande 

elbelysningen mitt för fönstret.  

 

 När ljusnivån i de delar av rummet som är närmast fönstret blir så låga att rummet kan 

upplevas som otrivsamt går anläggningen i taket på.  

 
Den inre belysningen 
 

 Den kompletterande belysningen i de inre delarna av rummet har som funktion att er-

sätta det bortfallande dagljuset på väggen mitt för fönstret.  

 

 Dagsljuset gör under dagen denna yta ljus (relaterat till ytfärg).  

 

 Den kompletterande elbelysningen lyfter fram väggen på ett likartat sätt, möter dags-

ljuset och tar samtidigt bort upplevelsen av för låga ljusnivåer på väggarna vinkelrätt 

mot fönstret, i rummets inre delar.  

 
Den inre väggen 

 

 Den inre delen i rummet får med placeringen av väggarmaturer en visuellt likartad roll 

som på dagen i dagsljus.  

 

 När belysningsanläggningen är i gång i samtliga delar ger de ett allmänljus när inget 

dagsljus finns att tillgå.  

 

 Den kompletterande belysningen kan slås på manuellt vid behov.  

 

 Den kan också slås på av sensorer vid för stora skillnader mellan ljusheter i fönster 

och på vägg och på en i förväg bestämd lägsta trivsel och säkerhetsnivå. 

 
Rum utan dagsljus 
 

 I rum där inget dagsljus finns kommer ljuset från vägg och tak och utformas för att ge 

en ljusfördelningen som gestaltar rummet på ett helt och trivsamt sätt. 
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Välja ljusnivå 
 

 När den kompletterande belysningens samtliga delar används ger anläggningen en 

ljusnivå som är dimensionerad lämpligt utifrån rummets kontrastsituation när inget 

dagsljus finns i rummet.  

 

 Vid dimensionering av ljusnivå för rum som saknar fönster gäller denna lägsta ljusni-

vå utformad utifrån rummet.  

 

 I planeringen av ljusnivån tas hänsyn till om dessa rum angränsar till rum med dags-

ljus och utformas då med belysta ytor som möter högre ljusnivåer och då fungerar som 

bryggor.  

 

 Utifrån information om rummet avgörs var brukarna behöver platsbelysning för arbete 

och extrabelysning för olika funktioner i rummet.  

 
Individuellt stöd via platsbelysning 
 

 Platsbelysningen utformas omsorgsfullt och med målet att ge brukaren visuell kom-

fort.  

 

 Platsbelysningen ska bidra till väl fungerande kontraster på arbetsytan både för de 

brukare som föredrar att vistas i låga ljusnivåer, och för de som behöver högre ljusni-

våer.  
 
 
Platsbelysningens spann av ljusnivåer 
 

 Det spann från lägsta till högsta ljusnivå som ljuskällan från skrivbordsarmaturer ger 

är ofta begränsat.  

 

 Två skrivbordsarmaturer kan behövas för att möjliggöra att de som föredrar högre 

ljusnivåer får det visuella stöd och den kontrastsituation de behöver, för att göra väl 

fungerande synprestationer. 

 
Dagljusbelysta rum 
 

 I dagsljusbelysta rum vistas alla brukare under förmiddagen i höga ljusnivåer och får 

då en bra vakenhet.  

 

 När ljusnivån på eftermiddagen går ner, ökar möjligheten för individen att via platsbe-

lysningen få den ljusnivå på arbetsbordet som han/hon upplever som mest ergono-

misk.   

 
Analys av brukarens behov av ljus 
 

 Som ett första steg i analysen av brukarens behov av ljus psykologiskt, analyseras hur 

rummet kan utformas på ett trivsamt och harmoniskt sätt.  
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 Brukarens behov av ljus fysiologiskt består bland annat av stöd till dygnsrytmen 

(vakenhet och vila) från dagsljus.  

 

 Det visuella stödet till brukaren hänger samman med att allmänljuset i rummet utfor-

mas på ett sätt som ger ett rum som är visuellt begripligt och följer upp arkitekturens 

utformning på ett trivsamt och tilltalande sätt. Det visuella stödet berör även stöd för 

arbetsuppgifter med hjälp av en platsarmatur.  

 
Max och mina nivåer för allmänljus 
 

 I processen att forma brukarens ljusmiljö utgår man till att börja med från beslut om 

vilka max (visuell komfort) och min (säker visuell orientering) nivåer som ska gälla 

för allmänljuset i rummet dels på dagen och vid mörkerförhållanden.  

 

 Solavskärmningar dimensioneras för att vid behov mildra mötet mellan solen och 

fönsternischens och rummets ytor. 

 

 Platsbelysningen utformas för att ge stöd för individens behov av att komplettera dags-

ljuset under morgonen, dagen och kvällen. 

 
Dagsljuset prioriteras 
 

 Den kompletterande elbelysningen ska för att stödja brukaren kopplas in vid ett förde-

finierat minvärde för ljusnivå anpassat för kontrastsituationen i rummet vid mörker-

förhållanden.  

 

 Den kompletterande belysningen används också för att jämna ut skillnaderna mellan 

fönster och rummets inre delar.  

 

 Dagsljuset prioriteras och den kompletterande anläggningen fyller i vid behov. 
 
Fysiologiska aspekter på belysning  
 

 För att stödja brukaren fysiologiskt bör den ljuskälla som kompletterar dagsljuset 

emittera ett fotonflöde nära dagsljusets föränderliga spektralkomposition under dagen.  

 

 Den kompletterande belysningen, bör utifrån rummets kontrastsituation och i förväg 

definierade max och minvärden för ljusnivå i rummet, följa dagsljusets rytm under da-

gen och året på den plats där brukaren lever.    

 
Ljus för förbättrade intellektuella prestationer  
 

 Det finns ingen statisk god belysningslösning för alla som alltid gör oss mer kreativa, 

vakna eller intellektuellt presterande.  

 

 Vi har utvecklats i solens förunderliga spektralprofil och växlande ljusnivåer under 

dagen.  

 

 Solen ger oss information om dygnet för perioder av vakenhet och vila. 
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 Vi strävar mot det som för stunden ger balans och behag.  

 

 Vad balans och behag är skiljer mellan brukare och varierar under dagen och året.  

 
Brukarens känslighet för elektromagnetisk strålning 
 

 Inte bara solens spektralprofil varierar under dagen, även brukarens känslighet för in-

terna och externa triggers (t.ex. elektromagnetisk strålning i form av osynliga foton-

flöden) varierar. 

 

 När en trigger (t.ex. elektromagnetisk strålning, ljud, doft) går ner i styrka kan en ökad 

känslighet för triggern ge samma input till brukaren som en trigger med högre styrka   
 
Öka eller minska vakenhetsgraden hos brukare  
 

 Spektralprofil och ljusnivå kan höja eller sänka en persons vakenhetsgrad och därmed 

påverkas brukarens prestation.  

 

 Den som redan ligger för högt i vakenhet riskerar att bli än mer aktiverad och blir 

okoncentrerad och göra fler fel.  

 
Koncentration och belysning 
 

 Med ökad utsöndring av stresshormon minskas fokus på det som ligger nära och riktas 

i stället ut mot omgivningen.  

 

 Utmärkt för strid men sämre om man ska utföra arbetsuppgifter som kräver koncentra-

tion.  
 
Bara brukaren känner sitt eget optimum 

 För den som ligger för lågt i vakenhet innebär en höjning av vakenheten att man får 

förbättrad prestation till en viss gräns när den försämras igen.  

 

 Vid stress riktas fokus utåt mot omgivningen istället för att riktas inåt mot arbetet. 

 

 Bara brukaren känner sitt eget optimum, varför det är en fördel att alla brukare vistas i 

dagsljusets höga nivåer på morgonen och under den tidiga delen av dagen. 

 

 Om de behöver öka sin vakenhetsnivå utöver vad allmänljuset ger, kan de aktiveras 

genom att höja nivån på sin platsbelysning vid behov.  

 
Stora skillnad i mönster av sömn 
 

 En studie av start och avslut av dygnsrytmen visar på stora skillnader bland människor 

[Roenneberg et al. 2007] en del går och lägger sig när andra går upp varför en statisk 

generell, aktiverande åtgärd med ljus inte kommer att fungera väl.  

 

 Roennebergs studie visar på att många försökspersoner har en dygnsrytm som är fri-

kopplad från naturens ljus och mörkercykel. 
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Ansluta till ljuset där du bor 
 

 För att ha en väl fungerande dygnsrytm och göra goda prestationer på arbetet krävs att 

brukaren ansluter till dagsljuset på den plats där man lever och känner av vilken nivå 

på den kompletterande elbelysningen och platsbelysningen som för stunden ger behag.  

 

 Generella aktiverande åtgärder riskerar att förvärra situationen för stressade och utsat-

ta brukare. 

 

 Istället är det en bättre lösning att följa dagsljusets rytm och designa nivåer som är 

lämpliga vad gäller hur ljust det är ute och i kombination med rummets kontrastsitua-

tion.    

 
Tidsminne 
 

 Tidsminne innebär att kroppen ”minns” det ljus man vistades i tidigare och utsöndrar 

hormoner som gör att man vaknar och somnar vid ungefär samma tider varje dag. 

 

 Det tar cirka 6 dagar för tidsminnet att ställa om till nya förutsättningar och föränd-

ringarna går med cirka en timme om dagen enligt Jens Hannibal (överläkare i Dan-

mark) och forskare kring seendet och ipRGC.  

 
Dagen är neutral 
 

 Att start och avslut av dagen ansluter till dagsljuset på den plats där anläggningen är 

installerad är viktigt när det gäller att stödja en väl fungerande dygnsrytm.  

 

 Den tid som finns mellan start och avslut av dagen är mer neutral men bör ha ett över-

gripande mönster av att vara högre på förmiddagen och sjunka på eftermiddagen, för 

att förbereda för den djupa sömnen på natten.  

 
Ökad sensitivitet för ljus 

 

 Människan anpassar sig till triggers av olika styrka med att öka eller minska sin sensi-

tivitet för triggern.  

 

 Detta innebär att elektromagnetisk strålning av låg intensitet kan ge likartad fy- 

siologisk respons hos en brukare som elektromagnetisk strålning på en högre nivå om 

kroppen ökar sin sensitivitet för triggern. 

 
Att beskriva den mänskliga upplevelsen av dagsljus och kompletterande belysning 
 

 Den mänskliga upplevelsen av en ljussatt miljö är en individuell utvärdering.  

 

 Den som har hög känslighet i kanalerna in till CNS och lätt känner obehag när man 

betraktar belysta ytor kommer att värdera ljusnivå, bländning, ljusfördelning och kon-

traster annorlunda än den som är mer robust och mindre känslig för samma företeelse.  
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Visuell utvärdering 
 

 Det finns ingen visuell utvärdering som kan sägas vara objektivt utförd eftersom det är 

enskilda personer som sätter ord på sin egen upplevelse.  

 

 Den brukare som är tränad i visuell utvärdering kommer att kunna ställa in anlägg-

ningen nära sina individuella preferenser och den som är ovan kan successivt träna 

upp sin förmåga till att ställa in ljusnivåer för upplevelsen av visuellt behag.  

 
Träna sin upplevelse 
 

 Alla brukare beskriver utifrån sin egen förmåga sin upplevelse av dagsljus och kom-

pletterande belysning i rummet.  

 

 Det är en förmåga som går att träna upp och övning ger färdighet.  

 

 Upplevelsen av behag vägleder brukaren mot goda individuella val.  

 

 Planeraren är ställföreträdande brukare och utgår från sina egna preferenser för ljusni-

vå och lägger till sin erfarenhet av det som brukar fungera väl för de flesta andra bru-

kare.      

 
Att kartlägga den mänskliga upplevelsen av dagsljus och kompletterande belysning 
 

 Det finns inget instrument som mäter människans visuella upplevelse när man vistas i 

ett rum.  

 

 Människan samläser det som finns i synfältet och uppfattar relativt kontraster i ytors 

ljushet, ytfärg och ljusnivå.  

 

 Fotonströmmar som flödar mot ytor, är i interaktion med människan och rummets ytor 

i transmission, absorption och reflektion och levererar information till seendet, en del 

av informationen förs vidare till människans hjärna och till den tolkningsprocess som 

sker i hjärnan.  

 

 Det är så självklart att vara seende att det är svårt att tänka sig att det är en process 

som bygger på att fotoner bär information till ögat som sen tolkas av hjärnan. 

 
Utveckla metoder för att samla in data 
 

 När man i studier samlar in information om människors upplevelser av ljus och rum 

behöver metoder utvecklas som fångar det relativa i upplevelsen.  

 

 Individers förmåga att beskriva sin upplevelse kan vara mer eller mindre tränad.  

 

 Man behöver utveckla metoder som fångar det relativa i den mänskliga upplevelsen av 

ljus i rum.  
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 Utöver detta behöver man bedöma kvalitén på data som samlas in och göra bedöm-

ningar om försökspersonen har förmågan att göra visuella bedömningar eller tycker till 

i största allmänhet. 

 
Den visuella upplevelsen av rummet 
Den information som fotonflödet bär till seendet är beroende av: 

 

 den mängd fotoner som faller in mot en yta 

 

 de specifika våglängder som finns i fotonflödet 

 

 ytans egenskaper och förutsättningar för transmission, absorption och reflektion 

(TAR) 

 

 det som individen har i synfältet  

 

 individens förmåga att göra synprestationer 

 

Ljusdesignerns visuella upplevelse av ett rum kan skilja sig stort från brukarnas, vilket man 

bör ha i åtanke när man planerar ljus för olika miljöer.  

 
Fokusera på känsliga brukare 
 

 Genom att i planeringen av solavskärmning och i utformningen av kompletterande el-

belysning, fokusera på de brukare som har stor känslighet för att betrakta ljusa ytor 

och då snabbt upplever obehag, formas visuellt komfortabla rum som fungerar väl för 

de flesta brukare. 

 

 De få brukare som är supersensitiva bör sättas i särskilda rum, utformade utifrån deras 

upplevelse av visuell komfort. 

 
Att beskriva hur dagsljus och kompletterande belysning uppträder i rummet 
 

 Hur ljuset uppträder i rummet kan beskrivas med ord som ljushet, ljusa ytor, gradien-

ter, skuggor, mörker, ljusnivå, ljusfördelning, ljuskaraktär och ljusfärg.  

 

 Detta är exempel på ord som beskriver den enskilda individens visuella upplevelse av 

ljus och rum. 

 
Brukarna är olika 
 

 I grunden är man alltid ensam om att definiera vad som är ljust, mörkt, lagom eller för 

mycket ljus eftersom vi har olika förutsättningar för visuell perception och känslighet i 

kanalerna in till centrala nervsystemet (CNS) och därmed för att betrakta belysta ytor.  

 
Dygnets ljusnivåer en grov allmän referens 
 

 Ljusnivåer på olika tider på dygnet och ljusförhållanden under olika tider på året, kan 

användas för att kommunicera med en grov allmän referens.  
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 Planeraren utvecklar med tiden en känsla för vad som brukar fungera väl för de flesta 

brukare.  

 

 Med flexibla system för solavskärmning och kompletterande elbelysning kan ljusnivå-

er justeras utifrån platsens förutsättningar för att ge visuell komfort.  

 
Litteraturanvisning 
 

 Anders Liljefors (2005). Seende och ljusstrålning. KTH Arkitekturskolan.  

 
 
13.3. LJUSDESIGNPROCESSEN STEG 3, DESIGN AV DAGSLJUS OCH KOMPLE-
TERANDE ELBELYSNING  
 
Design 
 

 Design av dagsljus börjar med en bedömning av hur dagsljuset tas in i rummet.  

 

 Onödiga fasta eller lösa hinder för dagsljus ses över och avlägsnas.  

 
Dagsljusets avskärmning 
 

 Väl fungerande avskärmning för dagsljus utformas dimensionerat för den nivån på 

dagsljus som är komfortabel i relation till kontrastsituationen i rummet.  

 

 Sen tas en lägre nivå fram. Den kan kallas lägsta trivselljusnivån.  

 

 En kompletterande belysning formas för att kunna användas när dagsljuset i rummet 

fortfarande är tillräckligt för att ge stöd för säker visuell orientering, men ljusnivån för 

låg för att vara trivsam i hela rummet.  

 

 När dagsljuset och trivselljuset (den inre belysningen) inte längre räcker för att ge stöd 

för ett trivsamt rum och säker visuell orientering i hela rummet, tänds anläggningen i 

taket för att bidra till att rummet blir trivsamt igen.  

 
13.4. LJUSDESIGNPROCESSEN STEG 4, UTFORMNINGEN AV DET TEKNISKA 
SYSTEMET 
 
LDP Steg 4 
 

 I steg 4 avslutas ljusdesignprocessen för innemiljö och planeringen omsätts i ett tek-

niskt system. 

 

 Belysningsanläggningen utformas utifrån den information som hämtats in i steg 1 och 

2 samt utifrån den design som gjordes i steg 3.  

 

 Den önskade designen tolkas över till tekniska val. 

 

 Det första beslut man tar är solavskärmningen.  

 

 Sen kommer val av ljuskälla och effekt baserat på den design som är gjord i steg 3.  



220 

 

 

 Den ljuskälla som väljs ut ska ha en lämplig effekt och kunna styras med valt styrsy-

stem. 

 

 Placeringar av armaturer kontrolleras för att säkerställa att armaturerna inte bländar på 

inplanerad höjd.  

 

 Ljuskällor som emitterar fotonflöden som slår in i armaturens reflektor eller andra ly-

sande delar av armaturen utvärderas utifrån vad som är ett lämpligt avstånd från bru-

karen.  

 
Design av belysningsanläggningen och underhållsplanen 
 

 Informationen om rummet, ljuset i rummet och om människans behov av dagsljus och 

kompletterande elbelysning i det specifika rummet, fungerar som underlag för steg 4.   

 

 Steg 1 och 2 kompletteras med den design av dagsljus och kompletterande elbelysning 

som genomförts i steg 3. I steg 4 tas slutgiltiga val av solavskärmning, ljuskäl-

la/ljuskällor och styrsystem fram. 

 

 Sen fastslås ljusnivåerna för allmänljus med dagsljus och kompletterande elbelysning 

samt för platsbelysning.  

 

 Tänkt ljusnivå och ljusfördelning kopplas till definitivt val av solavskärmning, arma-

turtyp, antal armaturer, armaturtillbehör, placering och avstånd mellan armaturer.  

 
Belysningens tekniska system 
 

 De armaturer som finns med vald ljuskälla, eventuella tillbehör, fungerar med styrsy-

stemet och stämmer väl med designkonceptet i arkitektur samt inredning i rummet 

väljs ut för att ingå i den slutgiltiga anläggningen.  

 
Underhållsplan 
 

 Avslutningsvis formuleras en plan som beskriver hur anläggningen bör underhållas.  

 

 Planen anger när och hur byte av ljuskälla eller armatur bör ske.  

 

 Hur armaturer var riktade anges så anläggningen är likvärdig även efter rengöring och 

byte av ljuskälla och/ eller armatur  

 

 Anläggningen bör även rengöras med lämpliga intervall och planen formulerar hur 

rengöringen bör gå till (armaturtillverkarnas råd följs för den specifika armaturen). 

 
Belysningsteknik 
 

 Belysningsteknik är ett samlingsnamn för det ämne som berör tekniska aspekter på be-

lysning.  
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 Den internationella vokabulär som används inom Belysningsteknik är utvecklad av 

CIE.  

 

 CIE har av ISO (International Organization for Standardization) utsetts som expertor-

gan inom belysning.  

 

 CIE har tillsammans med IEC (International Electrotechnical Commission) ut- 

vecklat International Lighting Vocabulary (CIE 17.  4- 1987;  IEC Publ. 50).  

 

 Belysningens multidisciplinära karaktär gör att vokabulär inom området behöver 

breddas och utvecklas. 

 
V-lambda kurvan 
 

 V-lambdakurvan är baserad på visuell utvärdering av monokromatisk strålning omfat-

tande 1 Nm bandbredd alternativt några Nm:s bandbredd.  

 

 Dagsljuset som är det ljus människan har utvecklats i, har ett kontinuerligt spektrum.   

 
Fotoner i interaktion med rummets ytor 
 

 Fotoner är osynliga.  

 

 Fotonflöden som faller in mot en yta eller reflekteras från en yta, ser vi inte.  

 

 Fotoner bär information till näthinnan.   

 

 I nervlagret på näthinnan produceras information om kontrastskillnader genom att re-

ceptorparen short, middle and long (SML) jämförs inbördes och alla registrerade lik-

heter avförs bara de jämförelser som redovisar lägesbestämda skillnader förs vidare till 

hjärnan för tolkning.  
 
 
TRANSMISSION, ABSORPTION OCH REFLEKTION (TAR) 
 

 Infallande fotoner mot rummets ytor transmitteras igenom, absorberas in i och reflek-

teras från ytor (TAR) i olika stor omfattning beroende på ytans färg och övriga yt-

egenskaper.  

 

 Ett rum med helt glasade ytor har hög transmission och ytorna släpper igenom foton-

flödet i hög grad. 

 

 Ett rum med svarta väggar absorberar fotonflödet i hög grad.  

 

 Rum med vita väggar reflekterar fotonflödet i högre grad än rum med väggar av glas 

och det rum som har svarta väggar.   

 
Att mäta fotoner 
 

 Fotonflöden mäts med radiospektrometer.  
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 Med Luxmätaren mäts de delar ur fotonflödet som passerar Vlambda filtret som ligger 

över mätcellen.   

 

 Hur stor del av fotonflödet som reflekteras från en yta mäts med en luminansmätare.   

 

 Även luminansmätaren mäter den del av fotonflödet som passerar det Vlambda- filter 

som ligger över mätcellen. 

 

 Det finns två sätt att mäta fotoner som finns är, radiometri och fotometri.    

 

 Radiometri mäter fotonflödet som det är.  

 

 Fotometri utgår från mätsystemet radiometri som anpassas till belysningsteknisk teori 

om ljuskänslighetskurvan för ögat.  

 
Mäta fotoner och beskriva upplevelsen av att vistas i fotonflödet 
 

 Att mäta infallande (för människan osynliga) fotonflöden har ingen direkt koppling till 

det vi ser. 

 

 Det som människan upplever visuellt kan inte mätas med något fysikaliskt instrument. 

 
Upplevelsen av ljusnivå är relativ 
 

 Ljusnivån i ett rum uppfattas som hög eller låg av brukaren beroende på hur ljusnivån 

värderas i relation till det som för övrigt finns i synfältet.   

 
Att mäta horisontell belysningsstyrka 
 

 Horisontell belysningsstyrka används som begrepp för hur stort fotonflöde (elektro-

magnetisk strålning) som faller in mot en horisontell yta.  

 

 Den metod som används för att mäta belysningsstyrka mäter bara delar av det infal-

lande fotonflödet och anger den del som passerar det Vlambdafilter som ligger över 

mätcellen.  

 

 Mätsystemet är fotometri.  

 

 Fotometri utgår från mätsystemet radiometri som anpassas till belysningsteknisk teori 

om ljuskänslighetskurvan för ögat.  

 

 En ljuskänslighetskurva som är baserad på monokromatisk strålning som inte svarar 

mot synsinnets fysiologi.  

 
Belysningsstyrka på mätpunkter i rummet motsvarar inte den mänskliga upplevelsen  
 

 Mätcellen representerar en liten punkt på en yta i rummet.  

 

 Genom att mäta på fler mätpunkter i rummet kan man få fram skillnader i fotonflöden 

mellan mätpunkterna.  
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 Dessa mätningar saknar koppling till synsinnets fysiologi och representerar inte hur 

brukaren uppfattar rummet.  

 

 Fotonflöden i rum baserat på dagsljus har stor variation under dagen.  

 
Människan läser av hela rummet 
 

 Mätningen av horisontell belysningsstyrka motsvarar inte den mänskliga visuella upp-

levelsen av hur dagljuset och den kompletterande belysningen uppträder i rummet på 

en horisontell yta.  

 

 Människan läser av hela rummet och uppfattar en yta relativ i förhållande till omgiv-

ningen. 

  
Att mäta vertikal belysningsstyrka 
 

 Vertikal belysningsstyrka mäts på samma sätt som horisontell belysningsstyrka.  

 

 Svårigheter finns med att mäta dagsljus och kompletterande belysning.  

 

 Flöden fluktuerar och stora skillnader ses i mätvärden från samma plats och olika delar 

av rummet.  

 
Planeraren är ställföreträdande brukare 
 

 Planeraren prövar hur nära brukaren kan ha armaturerna utan att uppleva obehag.  

 

 Slutligen görs en underhållsplan för rengöring och ljuskälle/ armaturbyte. 

 
13.5. LJUSDESIGNPROCESSENS STEG 1, RUM I UTEMILJÖ 
 
LDP Steg 1-UTE 
 

Att arbeta i utemiljö ställer höga krav på belysningsplaneraren. I naturen samsas människor, 

djur och växter. Här finns känsliga ekosystem. Det är planerarens uppgift att väga samman 

människans behov av ljus för livskvalitet med människors, djurs och växters behov av mör-

ker. Uppgiften är komplex och kräver kunskaper om hur motstridiga önskemål kan vägas mot 

varandra på ett väl fungerande sätt. Rummet saknar väggar och avgränsas inte som i innemil-

jön. Påverkan på naturen när det gäller förändringar av naturens ljus och mörker cykel blir 

därför mycket större från de ljuspunkter som placeras utomhus.  

 
Beskriva rum  
Det är lärorikt att läsa utvärderingar av utomhusmiljöer och ta del av hur dagsljusförhållanden 

och kompletterande belysning i utemiljö beskrivs.  

 

 Ditt första steg i analysen är att övergripande beskriva det gröna rummet och var det är 

placerat. 
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Beskriva rummets utformning 
 

 Nästa steg är att beskriva dess utformning, växtval och byggda element som vägar, 

gångar, stigar, stenläggningar, spaljéer, pergolor, växthus, murar etc.    

 
Analys av utemiljön  
                                                                                  

 Det väderstreck parken, trädgården är placerad i 

 

 det gröna rummets form, utsträckning, riktning, omgivning 

 

 växtval, byggda element 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 hur parken, trädgården, ansluter till andra rum 

                                                                                                    

 dagsljusförhållanden 

 

 kompletterande belysning 

 

 landskapsarkitektens intentioner med rummet 

 
 
Rumsbeskrivning  
 

 Beskriv var parken/ trädgården är placerad geografiskt, vem som ritat den och anlagt 

den om det är känt  

 

 Bygg med ord rummets horisontella och vertikala linjer så rummet blir tydligt 

 

 Ange sen hur rummet förhåller sig till omvärlden (öppnar sig mot, sluter sig för, samt 

riktat mot ett väderstreck) 

 

 Vilka byggda element finns i parken, vilka material, vilka ytfärger finns bland det 

byggda i trädgården/ parken och vilken natur och vilka växter finns där.  

 
Vad bygger den visuella upplevelsen av rummet 
 

 Vad är det som mest typiskt bygger den visuella upplevelsen av rummet?  

 

 När du format en tydlig bild av rummet kan man gå vidare och beskriva på en mer de-

taljerad nivå hur parken/ trädgården ser ut.  

 
Värdera anläggningen 
 

 Det behövs inte många ord för att precist måla upp bilden av en trädgård eller parkan-

läggning.  

 

 Beskrivningen görs fritt från värderingar.  

 

 Sist utvärderar du det du ser.  
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 Utvärderingen baseras på dina åsikter om det du ser.  

 

 Du beskriver vad som fungerar bra, vad som inte fungerar bra och hur detta kan åtgär-

das. 

 
Exempel på en beskrivning av rum i utemiljö 
 

 Parken är placerad i Stockholms innerstad i anslutning till Norr Mälarstrand och med 

en utbredning i öst/västlig riktning.  

 

 Parken är omgiven av trädalléer på parkens bägge långsidor.  

 

 Träden i alléerna är fullvuxna och ca 25m höga.  

 

 De strama trädalléerna inramar parkens plana gröna ytor och formar tydliga höga väg-

gar runt parkanläggningen.  

 

 De längsgående alléraderna öppnas upp mot en lägre trädplantering mot söder och 

norr. 

  

 Här möter de tunna, ljust gulgröna bladen på lövträden i trädplanteringen, de massiva 

barrträdens mer blåskimrande grönska. 

  

 Utplacerade på raka rader vid dammen i parken står grönmålade urnor i gjutjärn med 

pelargoner som blommar i en neonlysande ljust kadmiumorange färg.  

 

 Som kontrast till de plana ljusgröna gräsytorna och de blommande pelargonerna i sina 

grågröna urnor står det mörkt gröna bladverket av vildvin som klättrar på svarta me-

tallbågarna i de stramt formade pergolorna som utplacerats med 10 meters mellanrum 

och ramar in den gång som slingrar sig mjukt s-format genom parken. 

 

 Pergolor och gång är tillsammans med fontänen och en mur som omsluter entrén till 

parken från söder, anläggningens enda byggda element.  

 

(M. Säter 2012). 

 
Exempel på en beskrivning av kompletterande belysning i utemiljö 
  

 Dagljusförhållandena i parken är påverkade av två rader av barrträd på var sida om 

parken som effektivt stoppar solen att nå ner till marknivån i stora delar av parken. 

  

 Parkens mitt är intensivt solbelyst men de yttre delarna av parken ligger ofta i djup 

skugga. 

 

 Den kompletterande belysningen följer den slingrande gången i parken och är utplace-

rade med ett avstånd mellan stolparna på 30 meter. 

  

 Den valda armaturen har en jämn ljusfördelning.  

 

 Armaturens effektivitet möjliggör en placering med stora avstånd mellan stolparna. 
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(M. Säter 2012)  

 
Exemepel på frågeställningar vid utvärdering av rum i utemiljö  
När beskrivningen för utemiljön genomförts är nästa steg att värdera det man analyserat. 

  

 Är rummets utformning väl fungerande eller inte?  

 

 Samverkar landskapsarkitektens intentioner med det omgivande stadsrummet eller na-

turen?  

 

 Är skalan på anläggningen rimlig för platsen?  

 

 Motverkar platsens utformning helheten i den näraliggande stadsdelen/ naturen eller 

förstärker de varandra på ett positivt sätt. 

 

 Fungerar de byggda delarna väl i rummet eller finns brister?  

 
Exempel på att värdera dagsljusförhållanden och kompletterande belysning i utemiljö 
 

 Fungerar dagsljuset väl i trädgården eller parkrummet eller ligger solen på för hårt el-

ler är det för skuggigt i delar av trädgården/ parken?  

 

 Är dagsljus och kompletterande belysning väl synkroniserade eller tänds anläggningen 

för tidigt? 

 

 Fungerar den kompletterande belysningen väl i rummet utan tillgång till dagsljus?  

 
En tydlig analys  
 

 Genom att sakligt beskriva rummet och ljusförhållandena i rummet och sen komplette-

ra med en väl grundad utvärdering av det man beskrivit blir analysen tydlig och det 

material du tagit fram lättare att använda i det fortsatta arbetet med utformningen av 

belysningsanläggningen.  

 
Värderande rumsanalys  
 

 Parkens utformning och de växter som planterats i parken stämmer väl med varandra i 

färg, form och karaktär.  

 

 Parken och växterna i parken bildar en fungerande visuell helhet med väl samman-

hållna höjder.  

 

 Parken är inplacerad i omgivningen på ett sätt som fungerar väl mot det omgivande 

landskapet. 

 

 (M. Säter 2012) 
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Värderande analys för dagsljus och kompletterande belysning  
 

 Utformningen av anläggningen bidrar till en ljus gång men inte till att ge säker visuell 

orientering i parken för övrigt.  

 

 Parken är mörk och belysningen upplevs som otillräcklig.  

 

(M. Säter 2012) 

 
Litteraturanvisning 
Janet Lennox Moyer (1998). Landscape lighting design handbook. Verlag  George D.V. 

Callwey and ALS Landscape Design Institute. Inc. ISBN 3-7667-1346-9.   

 
13.6. LJUSDESIGNPROCESSENS STEG  2, BRUKARE I UTEMILJÖ 
 
Steg 2 LDP-Ute 
 

 Brukaren i innemiljön kan vara en människa, djur eller växter eller alla samtidigt.  

 

 Samma förhållande gäller för utemiljön.  

 

 Brukaren i utemiljö är inte bara en människa det är samtidigt djur eller växter som le-

ver på platsen och berör även hur fotonflöden samspelar med djur och växter i känsli-

ga ekosystem. 

 
Brukares behov av ljus  
 

 Människa, djur och växter har utvecklats i dagsljus.  

 

 De har anpassats till dagsljusets spektralkomposition, till föränderliga ljusnivåer under 

dagen och till den spektralkompostion och dagsljusnivåer som finns på kvällen.  

 

 Genom att forma utebelysningen nära dagsljus i skymning, skapas det fotonflöde 

människa, djur och växter utvecklats i, vilket minst står i konflikt med det vi sen ur-

minnes tider anpassats till. 

 
Säkra utemiljöer 
 

 I arbetet med att göra utemiljöer säkra och trygga är det en bra utgångspunkt för plane-

ringen att förlänga tiden för skymning på väg eller gatustråk.  

 

 Skymningsutformning är bättre än att belysa platsen för att efterlikna dagen och då 

göra natt till dag.    
 
Många olika brukare   
 

 Att forma belysning för människan i utemiljö kräver mycket av planeraren.  

 

 Vi befinner oss när vi är utomhus i den naturliga interaktionen med solens fotonflöde 

som vi liksom djur och växter utvecklats i.  
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 Den belysning som kompletterar dagsljuset för den mänskliga brukaren, skapar möj-

lighet att vara effektiv i arbete och ha säker visuell orientering men är samtidigt ett in-

trång i djurs och växters livsprocesser.  

 

 Människans behov av säker visuell orientering och djurs och växters behov av mörker 

behöver balanseras mot varandra. 

 
Påverkan från belysning 
 

 Hur påverkan från belysning ser ut och hur stor påverkan är på olika arter och ekosys-

tem är svårt att hitta samlad översiktlig information om.  

 

 De akuta tydliga exemplen när djur felfungerar är lätta att se, men sannolikt är de 

långsiktiga effekterna de svåraste [Holmstedt 2012].  

 

 Belysningsplaneraren behöver ta hänsyn till samtliga brukare av utemiljön och väga 

nytta mot risk på ett klokt sätt. 

 
13.7. LJUSDESIGNPROCESSEN STEG 3, DESIGN AV KOMPLETTERANDE ELE-
LYSNING  
 
Steg 3 LDP-Ute 
När planeraren arbetar i utemiljö skiljer sig förutsättningarna för att arbeta med ljusdesign 

stort. I utemiljön saknas väggar. Här finns istället berg, byggnader, träd och buskar som visu-

ellt fungerar som väggar. Men dessa element sluter sällan rummet helt och man sätts därför 

som brukare, visuellt i kontakt med övriga ljuspunkter i synfältet.  
 
Belysning en relativ upplevelse 
 

 Belysning är en relativ upplevelse och den påverkas av allt man tar in i synfältet när 

det gäller ljusnivå och ljusfördelning.  

 

 Den relativa upplevelsen av ljusnivå och ljusfördelning gör planering av ljusnivåer i 

utemiljö, till en komplex uppgift. 

 

Att planera tidstypisk belysning 

 

 Att återskapa en tidstypisk belysning är ett effektivt sätt att sätta en besökare i visuell 

kontakt med upplevelsen av hur det en gång var att vistas i en specifik miljö.  

 

 Tidstypisk belysning kan ge en känsla av hur det såg ut på platsen när byggnaderna 

uppfördes och användes dagligen.  

 

 I tidstypisk belysning är det lätt att föreställa sig hur det då var att vara besökare och 

att stå nära byggnaderna och uppleva hur byggnaden tecknade sig mot himlen.  

 
Designval relaterat till platsen 
 

 Att arbeta med ljusdesign ställer alla övriga designval av den offentliga miljön på sin 

spets.  
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 Hur ska platsen fungera idag, hur vill ansvariga att det ska se ut i morgon?  

 

 Vilken roll har platsen statusmässigt, ceremoniellt, turistmässigt etc. och på vilket sätt 

bör utformningen av kompletterande belysning stärka platsens önskade framtida ut-

tryck.  

 
Vårda med ljus 
 

 Ett sätt att vårda med väl utformad belysning är då att visa byggnaden på det sätt som 

den alltid tecknat sig mot landskapet eller staden.  

 

 Står byggnaden i naturen är månljus den ljusnivå kvällstid som byggnaden betraktats i 

mest frekvent.  

 

 Månljusets nivå är också den som djur och växter på platsen är vana vid och kan an-

vändas som säkerhetsnivå.   

 
Brukarens upplevelse 
 

 Den tidstypiska ljusmiljön kan ge besökaren en upplevelse visuellt nära den som de 

som en gång bodde på platsen hade i sin vardag.  

 

 Man kan kanske uppleva samma rädsla för mörkret och samma skräck för att falla el-

ler snava som de som ursprungligen bodde på platsen.  

 

 Man kan kanske känna en liknande trivsel när man sitter i värmen vid brasan på går-

den.  

 

 Man kan kanske förnimma hur det var att dansa i balsalen under en enkel ljuskrona 

med stearinljus.  
 
Återskapa visuellt det som inte längre finns 
 

 Utöver byggnadsvårdande aspekter kan ljus också visuellt återskapa det som en gång 

varit på platsen utan att fysiskt bygga upp det.  

 

 Platsen där en byggnad en gång stod kan markeras ut, liksom murar eller andra arki-

tektoniska element som idag är förlorade. 

 

 Genomgående får ingen åverkan göras på byggnader eller på något står på eller ligger 

i mark och ingen teknik får synas.  

 

Bevara det tidstypiska 

 

 Att vårda med ljus innebär att vara extremt omsorgsfull i sin ambition att bevara det 

tidstypiska och att öka den visuella upplevelsen av det som en gång var.  

 

 Alla synliga tekniska installationer förminskar upplevelsen och bör undvikas helt.  
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 Installationer kan inte heller grävas ner eller döljas i väggar eller golv och istället bör 

tillägg som är förväntade och kan accepteras i sammanhanget användas.  

 
Att bevara det som en gång var 
 

 Att bevara det som en gång var kan ses från flera perspektiv.  

 

 Att bevara det tidstypiska för ett område eller en del av en stad kan ställas mot motsat-

sen att acceptera den blandning av stilar som staden visar upp under årens lopp.  

 

 Städernas utökas successivt och utformas i stilar typiska för tiden vid byggnationen.  

 
 
Olika förhållningssätt till stilhistoria  
 

 En motsatt tanke till att bevara det stilhistoriska sammanhanget kan vara att acceptera 

utvecklingen mot stilblandningar utan styrning och att gå in med insatser som stilty-

piskt bryter av den helhet som finns.  

 

 Här får man ta ställning till vilket förhållningssätt man själv har och lyssna in stadsar-

kitektens vägledning.  

 

 Vill man bevara sammanhållna platser på ett tidstypiskt sätt eller känns det mer ”äkta” 

att blanda stilarna som ”det kommer sig” utan styrning och som en del av en urban ut-

vecklingsprocess?  

 
Planerarens val 
 

 För min egen del är det ingen tvekan, jag vill hålla samman rester av tidstypisk bebyg-

gelse för eftervärlden och visa hur byggnaderna tecknade sig mot himlen och hur 

byggnaden upplevdes när den byggdes och i sin dåvarande ljusmiljö. 

 
Arkitektur en visuell rest av historien 
 

 Arkitektur är en del av vår byggnads historia. 

 

 Bland dessa byggnader kan vi få sinneskontakt med de miljöer människor levt i för 

hundratals år sen. 

 

 Via arkitekturen kan vi känna hur det var att leva på en plats och förflytta oss via våra 

sinnen upplevelsemässigt i tiden.  

 

 När arkitektur ses som design och moderna inslag placeras in, påverkas eller förloras 

en viktig visuell länk till historien.  
 
Ett estetiskt val av armaturer 

 

 När armaturer väljs av estetiska skäl för att de är tilltalande och moderna i sitt uttryck 

istället för att de är tidstypiska och placeras ut i stilmässigt väl sammanhållna miljöer 

går något värdefullt förlorat.  
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 Inte för alltid, felaktiga insatser går att ta bort.  

 

 Men det kostar stora summor att göra om och byta ut belysning.  

 
Byggnadsminnen 
 

 Byggnadsminnen har en stor betydelse som länk bakåt i tiden till vår gemensamma hi-

storia.  

 

 Värdet av att få vistas på en plats som stilhistoriskt håller samman väl är stor både vad 

gäller stadens som hembygd och utifrån turistens utgångspunkt.  

 

 När arkitektoniskt sammanhängande delar av staden vårdas genom att återskapa en 

tidstypisk ljusmiljö bidrar belysningen till att platsen blir bättre sammanhållen stilhi-

storiskt.  

 

 När andra mer splittrade stadsdelar vårdas genom att armaturer och ljuskällor utformas 

i anslutning till arkitekturens formspråk skapas en större helhet stilmässigt i stadsmil-

jön.  

 

 Moderna armaturer med effektiva reflektorer kan ta bort känslan av att vistas i en äldre 

byggnad eller i en äldre stadsmiljö.  
 
Sammanhållen arkitektur 
 

 Att möta stilmässigt sammanhållen arkitektur med tidstypiska material, färger och 

höjder skapar harmoniska stadsrum oavsett om det är 1800, 1900 eller 2000-tal och 

bidrar till att arkitekturens formelement kommer till sin rätt och visuellt förstärks.  

 

 När moderna element förs in i en stilmässigt väl sammanhållen miljö förminskas upp-

levelsen av den stilhistoria arkitekturen representerar och miljön drar visuellt och stil-

mässigt åt olika håll.  

 

 När människors hembygd och arkitektur som är sammanhängande byggnadsminnes-

märken, hanteras utifrån rena designaspekter fråntas både stadens boende och stadens 

besökare en viktig del av upplevelsen av det ursprungliga stadsrummet.  

 
Stadsrum med blandade stilar  
 

 Vissa delar av en stad kan vara stilmässigt blandade.  

 

 Det kan finnas byggnader som det är mindre motiverat att vårda och platsen kan sakna 

förutsättningar för att vara en helhet stilmässigt. 

 

 Många gånger har, vilket man kan se i t.ex. Barcelona, de inplacerade moderna stilele- 

menten en samhörighet med arkitekturens material, höjder och utformning och tillför 

då medvetet ett självständigt stilelement som samspelar med det som redan finns på 

platsen på ett estetiskt tilltalande sätt.  
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 Samhörigheten materialmässigt, i färg och form, höjder och karaktär, alternativt en väl 

utformad kontrast till det befintliga kan bidra till en visuellt väl fungerande helhet. 

 
Utforma stadsrummets belysning  
  

 Hur belysning bör utformas bygger på analyser av det specifika stadsrummet och ba-

seras på ett medvetet val av att antingen: 

 

 Hålla samman visuellt och komplettera stiltypiskt nära det befintliga på platsen 

 

 Utforma nära arkitekturens formspråk i färg, form och material och då fristående från 

befintlig stil 

 

 Utforma i kontrast mot den befintliga stilen för att skapa en kontrasterande och dyna-

misk visuell helhet.  

 
Det urbana rummet 
 

 Stadsrummet präglas visuellt av sin blandning av dels sköna, välvårdade och medvetet 

utformade partier, men även av fula och smutsiga delar samt av ett bristande under-

håll.  

 

 Det fula i kontrast till det sköna höjer upplevelsen av estetik hos det vackra.  

 

 Den ostädade, opåverkade icke tillrättalagda miljön är autentisk.  

 
Ett medvetet förhållningssätt till ljusdesign  
 

 Blandningen av sammanhållna välvårdade delar av staden och andra delar som vuxit 

fram på ett mer slumpartat sätt förstärker känslan av stadens kontakt med historien 

bakåt till en viss tidsepok och processen här och nu med att bygga det framtida stads-

rummet.  

 

 För belysningsplaneraren gäller det att ha ett medvetet förhållningssätt till staden och 

forma belysningen så att det lyfter fram arkitekturen och tillför stilelement så att olika 

delar av staden kommer till sin rätt.  

 

 En viktig utgångspunkt för utformningen av stadsrummets belysning är att den ska 

understödja stadsrummets linjer, skala, materialval och färgval. 

 

 När armaturer tillåts dominera i höjd, designuttryck eller färg spelar fel del av staden 

en huvudroll visuellt.  
 
 
Ansluta till arkitektur och natur 
 

 Det är arkitekturen, parken, naturen som ska ha huvudrollen och belysningen känsligt 

infogas i den visuella helheten för att understödja, tillföra stilelement och inte domine-

ra visuellt.  
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 Vissa platser har en skala eller en roll i staden som särskiljs från andra (centralt torg, 

förgården till ett slott eller stadshus t.ex.).  

 

 Här kan armaturen och dess bärverk av tradition bära platsens uttryck och tillåtas do-

minera visuellt.  

 

 Arkitekturen visar vägen för belysningsplanerarens val av armaturer och bärverk.  

 

 Det är det byggda, planeraren knyter an till, i sin utformning av belysning för utemiljö.   

 
Vårda siktlinjer 
 

 Att placera ut armaturer på ett medvetet sätt är en viktig del av yrkeskunnandet i be-

lysningsplanering.  

 

 Placeringen av ljuspunkter bör inte komma i konflikt med att ge möjlighet till visuell 

kontakt med viktiga vyer.  

 

 Det kan röra sig om utsikten mot havet, genom en stad, mot en specifik byggnad eller 

beröra första anblicken av en stad vid dess infart. 
 
Många olika brukare   
 

 Att forma belysning för människan i utemiljö kräver mycket av planeraren.  

 

 Vi befinner oss i den naturliga interaktionen med solens fotonflöde som vi liksom djur 

och växter utvecklats i. 

 

 Den belysning som kompletterar dagsljuset för den mänskliga brukaren och skapar 

möjlighet att vara effektiv i arbete och ha säker visuell orientering är samtidigt ett in-

trång i djurs och växters livsprocesser.  

 
Hur påverkan ser ut 
 

 Hur stor påverkan är och exakt vilken påverkan belysning har på olika arter och eko-

system är svårt att hitta samlad information om.  

 

 De akuta tydliga exemplen när djur felfungerar är lätta att se men sannolikt är de lång-

siktiga effekterna de svåraste [Holmstedt 2012].  

 

 Belysningsplaneraren behöver ta hänsyn till samtliga brukare av utemiljön och väga 

nytta mot risk på ett klokt sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 

 

LJUSDESIGNPROCESSEN STEG 4 FÖR UTEMILJÖ 
 
13.8. Ljusdesignprocessen steg 4, utforma det tekniska systemet 
 
Väder 
 

 Anläggningen utomhus utformas omsorgsfullt för att klara stora påfrestningar vad 

gäller väder och vind.  

 

 Ett exempel på detta är vissa utsatta platser nära stränder, åar och vattendrag där 

ibland en så kraftig höjning av vattennivån sker att armaturer installerade på marknivå 

riskerar att översvämmas regelbundet.  

 
Vandalism 

 

 Andra påfrestningar är vandalisering.  

 

 Genom att placera robusta armaturer på lämpliga platser och med lämpliga höjder mi-

nimerar man den typen av problem.  

 
Armaturpositioner 
 

 Armaturer måste monteras enligt föreskrifterna från armaturtillverkaren för att behålla 

sin IP Klass.   
 
 
Förtöjning av båtar. 
 

 Ytterligare exempel på att armaturer har en hård tillvaro utomhus är när pollare monte-

rade vid bryggor används som förtöjning för båtar. 
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14.0. Belysningsvetenskaplig pedagogik  
 Det här kapitlet har jag utvecklat laborationer som berör belysningsplanering, teoretiskt och 

praktiskt. De är inte lätta att genomföra men om du arbetar dig metodiskt igenom dem kom-

mer du ha mer kunskap om frågor som planeraren möter idag och kommer att möta i morgon. 

Framförallt kommer du att komma in i det komplexa planeringstänkande som är ljusdesig-

nerns vardag och som alltid berör människans, djurens och växternas interaktion med dagsljus 

och kompletterande elbelysning. Det handlar inte om att hitta det perfekta svaret på en fråga 

utan mer att träna sig i att tänka i planering. 
 
Ljusdesign process för inne och utemiljö 
I laborationerna ljusdesignprocessen, utformandet av belysningsanläggningen både för ute 

och innemiljö, belysningsteknik samt forskning som kan associeras till de fyra stegen i belys-

ningsplaneringsprocessen. 

 
Hur du bör förhålla dig till laborationerna 
När man är i början att ta in ett ämne letar man ofta efter ett facit, och ett svar. Du undrar kan-

ske vad läraren förväntar sig att du ska svara. Försök tänka bort känslan av att prestera utifrån 

rätt och fel. Fokusera på att gå in i tanken på planering. Svaren på laborationerna hittar du 

genom att pröva dig fram och utvärdera det du läser och planerar. 

 
Hur förhålla sig till att vissa uppgifter är svårare än andra 
Beroende på din bakgrund är vissa uppgifter lättare än andra att genomföra. Ta hjälp med att 

ta dig igenom de uppgifter som känns svåra. Har man bara fått gå igenom det som känns svårt 

att göra några gånger, brukar det gå bra. Kräv hjälp när du känner att du inte tar dig fram 

själv. Du förlorar viktig tid annars. Börja med att förvissa dig om att du förstår hur laboratio-

nen ska genomföras. 

 
Rättningar 
Arbetet i en kurs ska hållas samman så att rättningarna kommer i anslutning till kursen. An-

nars motverkar uppgifterna sitt syfte och blir en belastning istället för en utvecklande pedago-

gisk resurs. 
 
14.1. Översikt över laborationer för innemiljö 
 

 Rum i innemiljö (beskriva, värdera, reflektera) 

 

 Brukaren normalseende/ synskadad  

 

Belysningsapplikation normalseende/ synskadad 

 

 Teorilaborationer  
 
14.2. Översikt över laborationer för utemiljö 
  

 Rum i utemiljö (beskriva, värdera, reflektera) 

  

 Brukaren normalseende/ synskadad  

 

 Belysningsapplikation normalseende/ synskadad 

 

 Teorilaborationer 
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14.3. Om laborationer i Belysningsvetenskap 
 

Laborationerna följer ljusdesignprocessen och tränar förståelsen för att: 

 

 analysera rummet 

 

 planera dagsljus och kompletterande belysning för den individuella brukaren 

 

 design av dagsljus och kompletterande belysning 

 

 utformning av belysningsanläggningen 

 

 Belysningsvetenskaplig teori.  
 
Laborationer för innemiljö 
Underlag för laboration kring rumsanalys för innemiljö 

 

 Bärande, vilande delar i rummet 

 

 Grundform 

 

 Öppningar för dagsljus, fönstertyp 

 

 Väderstreck, placering, omgivande byggnader 

 

 Hur rummet ansluter till andra rum 

 

 Ytmaterial 

 

 Ytfärger 

 

 Inredning, material, karaktär 

 

 Arkitektens ambitioner 

 

 Inredarens ambitioner 

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under arbetsdagen 

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under året (uppskatta) 

 

 Hur dagsljuset samverkar med den kompletterande belysningen 

 

 Hur rummet uppträder i den kompletterande belysningen 

  

 Lämpliga armaturplaceringar 

 

 Lämpliga kabeldragningar  
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 Iakttagelser viktiga för utvecklingen av underhållsplanen  

 

De moment som här anges för att metodiskt gå igenom rumsanalysen görs på ett sakligt sätt. 

När beskrivningen är klar gör du din utvärdering, kortfattat och precist. 
 
14.4. BELYSNINGSVETENSKAPLIG PEDAGOGIK 
– PRAKTISKA OCH TEORETISKA LABORATIONER 
 
14.5. Rumsanalyser för innemiljö laboration 1-8 
 
Laboration 1. Rumsanalys för innemiljö  
Gör en analys av ett offentligt rum i innemiljö. Börja med att beskriva, värdera sen rummet. 

Reflektera sen över vad som du ser som typiskt för ett offentligt rum och vad det är som skil-

jer det från ett privat rum.  

 

Inlämning: Redogör för din analys i text och bild (enkel skiss och foto). 
 
 
Laboration 2. Rumsanalys för innemiljö  
Gör en analys av ett privat rum i innemiljö. Börja med att beskriva, värdera sen rummet och 

reflektera över vad som du ser som typiskt för ett privat rum och som skiljer det från ett of-

fentligt.  

 

Inlämning: Redogör för din analys i text och bild (enkel skiss och foto). 

 

 
Laboration 3. Rumsanalys för innemiljö   
Reflektera övergripande kring vilka skillnader man kan se mellan ett offentligt och privat rum 

i innemiljö. Beskriv skillnaderna vad gäller hur rummet ser ut, används och den roll belysning 

har i rummet. Hur påverkar dessa skillnader din planering av anläggningar för de två valda 

typmiljöerna? Generalisera. Utgå från de erfarenheter du har.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 

 

 
Laboration 4. Rumsanalys för innemiljö 
Studera ett offentligt rum i innemiljö där interaktionen människa, ljus, färg och rum (MLFR) 

fungerar väl. Motivera ditt val och peka ut vilka samband som fungerar väl i rummet. Analy-

sera, värdera det du får fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för din analys i text och bild (enkel skiss och foto). 
 
 
Laboration 5. Rumsanalys för innemiljö  
Studera ett offentligt rum i innemiljö där interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) fungerar dåligt. Motivera ditt val och peka ut vad som fungerar dåligt. Analysera, 

värdera det du får fram och reflektera kring det du iakttagit. 

 

Inlämning: Redogör för din analys i text och bild (enkel skiss och foto). 
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Laboration 6. Rumsanalys för innemiljö 
Studera ett privat rum i innemiljö där interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) fungerar väl. Motivera din slutledning och peka ut vad som fungerar väl i rummet. 

Analysera och värdera det du får fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för din analys i text och bild (enkel skiss och foto). 

 
Laboration 7. Rumsanalys för innemiljö 
Studera ett privat rum i innemiljö där interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) fungerar dåligt. Motivera din analys och peka ut vilka samband som fungerar dåligt. 

Analysera och värdera det du får fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för din analys i text och bild (enkel skiss och foto). 

 
Laboration 8. Rumsanalys för innemiljö 
Beskriv övergripande och kortfattat, det rum som skulle vara skräddarsytt för dig och ge dig  

stor trivsel. Utgå från ett rum, dagsljus, kompletterande belysning och färgsättning. Reflektera 

över vad det är som får dig att göra dina val. Är det ett rum som passar din personlighet, dina 

estetiska preferenser eller är det ett rum du känner passar din läggning och dina sinnen eller är 

det en kombination?  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
 
 
14.6. Brukaranalyser för innemiljö laboration 9-12 
 
 
BRUKARANALYSER FÖR INNEMILJÖ LABORATION 
NORMALSEENDE BRUKARE 
 
 
Laboration 9. Brukaranalys för innemiljö. Normalseende brukare  
Utgå från 5 personer som du känner, sätt dem i samma testsituation i innemiljö och ta fram 

deras preferenser för ljusnivå (utveckla en egen metod eller se metodbeskrivning i min av-

handling).  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt.  
 
 
Laboration 10. Brukaranalys för innemiljö. Normalseende brukare  
Gör en utvärdering utifrån dessa 5 personers preferenser hur du skulle ordna dessa personers 

belysning vad gäller allmänljus och platsbelysning i ett cellkontor. Ange detta på ett övergri-

pande sätt.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 

 
Laboration 11. Brukaranalys för innemiljö. Normalseende brukare 
Ange hur du skulle placera dina 5 brukare i ett kontorslandskap. Det tänkta kontorslandskapet 

har stora fönster på ena sidan och skarpt vita målade väggar förövrigt. Motivera var du place-

rar person 1-5 och varför.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt 
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Laboration 12. Brukaranalys för innemiljö. Normalseende brukare 
Formulera råd till brukarna hur de ska använda anläggningen för att få ett bra stöd för seendet 

och för att uppleva visuell komfort. Ange vad de ska göra om de får problem med allmänlju-

set.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 

 

BRUKARANALYS FÖR INNEMILJÖ- SYNSKADAD BRUKARE  
 
Laboration 13. Brukaranalys för innemiljö. Synskadad brukare 
Definiera vilka verktyg ljusdesignern har för att hjälpa en synskadad.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 

 

 
Laboration 14. Brukaranalys för innemiljö. Synskadad brukare 
Genomför en laboration där du använder fingerad optik, välj de glasögon som har helt opaka 

glas. Prova de verktyg du i din tidigare analys angett som lämpliga att använda för att hitta 

dörren i ett rum. Analysera, värdera, reflektera över de metoder du använde och hur väl de 

fungerade för uppgiften.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
 
Laboration 15. Brukaranalys för innemiljö. Synskadad brukare 
Genomför en laboration där du använder fingerad optik, välj de glasögon som har helt opaka 

glas. Prova de verktyg du i din tidigare analys angett som lämpliga för att kunna äta vid ett 

bord, se tallriken, glaset och besticken. Analysera, värdera, reflektera över de metoder du an-

vände.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
 
Laboration 16. Brukaranalys för innemiljö. Normalseende och synskadad brukare  
Reflektera kring hur du utformar allmänljus och platsbelysning i ett rum där både normalse-

ende och synskadade arbetar tillsammans.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt.  
 
 
LJUSDESIGN FÖR INNEMILJÖ LABORATION NORMALSEENDE BRUKARE 
 
 
14.7. Ljusdesign för innemiljö laboration 17-35 
 
Laboration 17. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från verkliga förhållanden i ett rum med dagsljus. Designa ett komfortabelt dagsljus. 

Beskriv din åtgärd.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
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DESIGN AV DAGSLJUS NORMALSEENDE BRUKARE 
 
Laboration 18. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från samma rum som i laboration 17. Bedöm på vilken nivå dagsljuset blir störande och 

ange var detta uppträder i rummet. Gör en beskrivning av ljusnivå visuellt och redogör för 

uppmätta luminanser.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 19. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från samma rum som i laboration 17. Beskriv hur dagsljuset ska avskärmas för att inte 

gå över ett i förväg angett värde för visuell komfort. Ange ljusheter på kritiska platser i rum-

met före och efter avskärmning. Utgå från dina egna preferenser.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
 
Laboration 20. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Definiera vilken ljusnivå dagsljuset inte bör överstiga i rummet för att den normalseende bru-

karen ska kunna uppleva visuell komfort. Utgå från din egen känslighet som ställföreträdande 

brukare.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 21. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Definiera vilken ljusnivå dagsljuset inte bör understiga i rummet för att den normalseende 

brukaren fortfarande ska kunna uppleva rummet som trivsamt. Utgå från dina egna preferen-

ser.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 22. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Definiera vilken ljusnivå dagsljuset inte bör understiga i rummet för att den normalseende 

brukaren ska kunna uppleva säker visuell orientering. Utgå från din egen förmåga till synpre-

station. Säker visuell orientering definieras som att man tydligt ser och kan avvärja en fara i 

luften, på vägg eller på golv.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder. 
 
 
Laboration 23. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från verkliga förhållanden och utvärdera hur ljuset blir i rummet med utvändig fast av-

skärmning av dagsljus. Beskriv positiva och negativa aspekter med användning av utvändig 

solavskärmning. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder. 
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Laboration 24. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från verkliga förhållanden och utvärdera hur ljuset blir i rummet med invändig avskärm-

ning i fönstret av olika slag. Beskriv positiva och negativa aspekter med användningen av 

invändig solavskärmning. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 25. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från verkliga förhållanden och utvärdera hur ljuset blir i rummet med invändig avskärm-

ning i form av tyggardiner i ett eller flera lager framför fönstret. Beskriv positiva och negativa 

aspekter på användning av tyger. Bedöm hur rummet påverkas av avskärmningen. Utgå från 

dina egna preferenser för ljusnivå. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 26. Design av dagsljus för innemiljö. Normalseende brukare 
Utgå från verkliga förhållanden och utvärdera invändig avskärmning i fönstret i form av 

mörkläggningsgardin. Beskriv positiva och negativa aspekter på användning av mörklägg-

ningsgardin. Bedöm hur rummet påverkas av avskärmningen. Utgå från dina egna preferen-

ser.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
 
DESIGN AV DAGSLJUS FÖR INNEMILJÖ- SYNSKADAD BRUKARE  
 
 
Laboration 27. Design av dagsljus för innemiljö. Synskadad brukare 
Analysera hur du bör göra din planering av dagsljus för en synskadad brukare.  

Använd fingerad optik, samtliga glasögon, för att vara ställföreträdande brukare. Reflektera 

kring de problem du upplever som synskadad och hur dessa kan lösas av en väl utformad 

ljusdesign. Utgå från din egen känslighet som synskadad via fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
 
DESIGN AV KOMPLETTERANDE ELBELYSNING FÖR INNEMILJÖ 
ALLMÄNLJUS -NORMALSEENDE BRUKARE 
 

 
Laboration 28. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Allmänljus, normal-
seende brukare  
Utgå från dagsljus i ett rum med intressanta dagsljusförhållanden. Beskriv när kompletterande 

belysning behövs för att dagsljuset inte räcker till som allmänljus under analysdagen. Utgå 

från egna preferenser för ljusnivå.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie.  
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Laboration 29. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Allmänljus normalse-
ende brukare 
Utgå från tidigare laboration. Forma den kompletterande belysningsanläggningen vad gäller 

ljusnivå, ljusfördelning och ljuskaraktär på ett sätt som fungerar väl när inget dagsljus finns i 

rummet. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå. Reflektera över hur den kompletterande 

belysningen bör utformas för att vara en förlängning av dagen.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
 
DESIGN AV KOMPLETTERANDE ELBELYSNING 
PLATSBELYSNING NORMALSEENDE BRUKARE 
 
 
Laboration 30 . Design av kompletterande belysning för innemiljö. Platsbelysning, nor-
malseende brukare  
Utgå från dagsljus i ett rum med intressanta ljusförhållanden. Beskriv när en kompletterande 

platsbelysning behövs för att dagsljuset inte räcker till att arbeta i under analysdagen. Välj den 

platsarmatur med ett spann som på ett väl fungerande sätt kompletterar dagsljuset. Utgå från 

dina egna preferenser för ljusnivå. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 31. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Platsbelysning, nor-
malseende brukare 
Välj den platsarmatur som har ett spann som kompletterar dagsljuset under analysdagen. Utgå 

från dina egna preferenser för ljusnivå.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
DESIGN AV KOMPLETTERANDE ELBELYSNING ALLMÄNLJUSNIVÅ  
NORMALSEENDE BRUKARE 
 
 
Laboration 32. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Allmänljus nivå, 
normalseende brukare 
Analysera vad som är en väl fungerande ljusnivå för allmänljuset när du har dagsljus på en låg 

nivå utanför fönstret och för lite dagsljus för att uppleva trivsel i rummet. Ange nivå. Utgå 

från din egen upplevelse.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 33. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Platsbelysning, nivå, 
normalseende brukare 
Analysera vad som är en väl fungerande ljusnivå för allmänljuset när dagsljuset är helt borta 

både ute och inne i rummet. Ange nivå. Jämför dina val av ljusnivå med och utan dagsljus 

utanför fönstret och den tidigare laborationens resultat. Utgå från din egen upplevelse.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
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Laboration 34. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Platsbelysning, nor-
malseende brukare  
Lista de krav du bör ställa på en väl fungerande platsbelysning. Var ställföreträdande brukare. 

Tänk dig in i hur man använder armaturen, inte bara hur armaturen påverkar dig utan även hur 

den påverkar de som sitter omkring i ett kontorslandskap.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 

 
Laboration 35. Design av kompletterande belysning för innemiljö. Allmänljus, synska-
dad brukare 
Analysera om du ser skillnader i prefererad ljusnivå för allmänljuset när du har dagsljus utan-

för fönstret och när dagsljus saknas. Ange nivåer. Utgå från dina egna preferenser när du an-

vänder fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
14.8. Design av belysningsanläggningen 36-46 
 
 
Laboration 36. Design av belysningsanläggningen för innemiljö. Dagsljus, normalseende 
brukare 
Utgå från en dagsljusutvärdering. Lista tekniska val för solavskärmning. Koppla de tekniska 

valen till din utvärdering. Visa att du får de nivåer på ljushet som du utvärderat som lämpliga.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
 
Laboration 37. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, allmänljus, normalseende brukare 
Utgå från din dagsljusutvärdering. Beskriv när kompletterande belysning behövs för att kom-

pensera att dagsljuset inte räcker till som allmänljus under analysdagen. Forma den anlägg-

ning som ljusmässigt kompletterar dagsljuset. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga en enkel skiss. 
 

 
Laboration 38. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Dagsljus, synskadad bru-
kare 
Utgå från din dagsljusutvärdering. Lista tekniska val för solavskärmning och koppla de tek-

niska valen till din utvärdering så du visar att du får de nivåer på ljushet som du utvärderat 

som lämpliga när du använt fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 39. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, allmänljus, synskadad brukare 
Forma den kompletterande belysningsanläggning som ersätter dagsljuset när inget dagsljus 

finns i rummet. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå när du använder fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
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Laboration 40. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, platsbelysning, normalseende brukare 
Utgå från den information du samlat in om rummet, brukaren, dagsljus i ett specifikt rum och 

kompletterande belysning. Gör en tydlig koppling mellan det du analyserat vad gäller platsbe-

lysning och de tekniska val du gör för att möta det behov du tagit fram. Välj platsarmaturer 

som möter behovet hos de 5 test personer du mätt upp.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 41. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, platsbelysning, synskadad brukare 
Utgå från dagsljus i ett rum med intressanta ljusförhållanden. Beskriv när en kompletterande 

platsbelysning behövs för att dagsljuset inte räcker till som arbetsbelysning under analysda-

gen. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå när du använder fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 42. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, platsbelysning, synskadad brukare  
Utgå från dagsljus i ett rum med intressanta ljusförhållanden. Beskriv när en kompletterande 

platsbelysning behövs för att dagsljuset inte räcker till att arbeta i under analysdagen. Välj den 

platsarmatur som har ett spann som på ett väl fungerande sätt kompletterar dagsljuset. Utgå 

från dina egna preferenser för ljusnivå när du använder fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt med bilder från din studie. 

 
 
Laboration 43. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, platsbelysning, nivå, synskadad brukare 
Analysera om du upplever att en väl fungerande ljusnivå för allmänljuset skiljer sig i nivå när 

du har dagsljus utanför fönstret och när dagsljuset är helt borta. Ange de nivåer du upplevt 

som väl fungerande. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivå när du använder fingerad 

optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 

 
Laboration 44. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, platsbelysning, synskadad brukare  
Var ställföreträdande brukare. Lista de krav du bör ställa på en väl fungerande platsbelysning. 

Tänk dig in i hur man använder armaturen och inte bara hur armaturen påverkar dig utan även 

dem som sitter runt omkring, om brukaren vistas i ett kontorslandskap. Utgå från dina egna 

preferenser för ljusnivå när du använder fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
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Laboration 45. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Dagsljus, underhållsplan  
Forma en underhållsplan för dagsljusavskärmningen. Ta upp de vanligaste teknikerna för av-

skärmningar på marknaden.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt.  
 
 
Laboration 45. Design av belysningsanläggning för innemiljö. Kompletterande belys-
ning, underhållsplan  
Forma en underhållsplan för den kompletterande belysningen. Ta upp de tekniker du utvärde-

rat här. Utgå från armaturtillverkarnas råd om hur deras armaturer bör underhållas.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
 
 
14.9. Belysningsvetenskaplig pedagogik- praktiska och teoretiska laborationer- utemiljö  
 
 
14.10. Underlag för laboration kring rumsanalys för utemiljö.  
 

 Grundform 

 

 Väderstreck, placering, omgivande byggnader 

 

 Hur rummet ansluter till andra rum 

 

 Växter 

 

 Stenläggningar, berg  

 

 Byggda delar i rummet, gångar, rabatter, planteringar, spaljéer, pergolor, murar, bodar, 

hus, altaner, grindar etc. 

 

 Landskapsarkitektens ambitioner 

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under dagen 

 

 Hur dagsljuset uppträder i rummet under året (uppskatta) 

 

 Hur dagsljuset samverkar med den kompletterande belysningen 

 

 Hur ljuset från den kompletterande belysningen uppträder i rummet ensamt  

 

 Lämpliga armatur placeringar  

 

 Lämpliga kabeldragningar 

  

 Utsatthet för vandalism 

 

 Iakttagelser viktiga för utvecklingen av underhållsplanen  
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Förteckningen hjälper dig att metodiskt och sakligt genomföra rumsanalysen.  När beskriv-

ningen är klar gör du din utvärdering kortfattat och precist.    
 
 
14.11. Rumsanalyser för utemiljö 47-54 
 
 
RUMSANALYS FÖR UTEMILJÖ 
 
 
Laboration 47. Rumsanalys för utemiljö 
Gör en analys av ett offentligt rum i utemiljö nattetid  (en park t.ex.). Börja med att beskriva, 

utvärdera sen rummet och reflektera över vad som du ser som typiskt för ett offentligt rum i 

utemiljö.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie.  
 
 
Laboration 48. Rumsanalys för utemiljö  
Gör en analys av ett privat rum i utemiljö (en trädgård t.ex.) nattetid. Börja med att beskriva, 

utvärdera sen rummet och reflektera över vad som du ser som typiskt för ett privat rum i ute-

miljö.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 

 
Laboration 49. Rumsanalys för utemiljö  
Reflektera övergripande kring vilka skillnader man kan se mellan ett offentligt och ett privat 

rum i utemiljö nattetid vad gäller hur rummet används och den roll belysning har i rummet.  

Hur påverkar dessa skillnader din planering av anläggningar för de två valda typmiljöerna?  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 

 

 
Laboration 50. Rumsanalys för utemiljö 
Studera ett offentligt rum i utemiljö nattetid där interaktionen mellan människa, ljus, färg och 

rum (MLFR) fungerar väl. Motivera ditt val och peka ut vad som fungerar väl i rummet. Ana-

lysera och utvärdera det du fått fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 

 
Laboration 51. Rumsanalys för utemiljö  
Studera ett offentligt rum i utemiljö nattetid där interaktionen mellan människa, ljus, färg och 

rum (MLFR) fungerar dåligt. Motivera ditt val och peka ut vad det är som inte fungerar bra. 

Analysera och utvärdera det du fått fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
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Laboration 52. Rumsanalys för utemiljö 
Studera ett privat rum i utemiljö där interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) fungerar väl. Motivera ditt val och peka ut vad som fungerar väl i rummet. Analysera 

och utvärdera det du fått fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 

 
Laboration 53. Rumsanalys för utemiljö 
Studera ett privat rum i utemiljö där interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) fungerar dåligt. Motivera ditt val och peka ut vad som fungerar dåligt. Analysera och 

utvärdera det du fått fram och reflektera kring det du iakttagit.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 54. Rumsanalys för utemiljö 
Beskriv övergripande och kortfattat det rum i utemiljö, nattetid, som skulle vara skräddarsytt 

för dig och ge dig stor trivsel. Utgå från ett rum, kompletterande belysning och hur den kom-

pletterande belysningen samverkar med rummets utformning. Reflektera över vad det är som 

får dig att göra dina val. Är det ett rum som passar din personlighet, dina estetiska preferenser 

eller ett rum du känner passar din läggning och dina sinnen eller är det en kombination?  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 

 

 
14.12. Brukaranalyser för utemiljö 55-61 
 
Laboration 55. Brukaranalys för utemiljö. Normalseende brukare  
Utgå från 5 personer som du känner, sätt dem i samma testsituation och ta fram deras prefe-

renser för ljusnivå utomhus i totalt mörker (utveckla en egen metod eller se metodbeskrivning 

i min avhandling).  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 56. Brukaranalys för utemiljö. Normalseende brukare 
Gör en utvärdering utifrån dessa 5 personers preferenser hur du skulle ordna dessa personers 

belysning vad gäller ett offentligt (park)och privat (trädgård) rum i utemiljö. Ange svaren 

övergripande och med inriktning på ljusnivåer.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 
Laboration 57. Brukaranalys för utemiljö. Normalseende brukare  
1. Formulera råd till den underhållsansvarige för en offentlig anläggning och beskriv vad de 

ska göra vid ljuskällebyte och ev. vandalisering av anläggningen.  

 

2. Formulera råd till brukarna hur de ska använda den privata anläggningen för att få ett bra 

stöd för seendet och för att uppleva visuell komfort. Ange vad de ska göra om de får problem 

med sin anläggning. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt.  
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BRUKARANALYS SYNSKADAD BRUKARE UTEMILJÖ 
 
Laboration 58. Brukaranalys för utemiljö. Synskadad brukare  
Definiera vilka verktyg ljusdesignern har för att hjälpa en synskadad till bättre visuell orien-

tering i utemiljö.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
 
 
Laboration 59. Brukaranalys för utemiljö. Synskadad brukare 
Genomför en laboration där du har fingerad optik, välj de glasögon som har helt opaka glas. 

Prova de verktyg du angett i analys 58 som är lämpliga för att hitta ett mindre grått föremål på 

marken i utemiljö. Analysera, värdera, reflektera över de metoder du använde.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 60. Brukaranalys för utemiljö. Synskadad brukare  
Genomför en laboration där du har fingerad optik, välj de glasögon som har helt opaka glas. 

Prova de verktyg du angett i laboration 58 som lämpliga att använda för att kunna hjälpa en 

synskadad att bättre kunna se den person den möter. Analysera, värdera, reflektera över de 

metoder du använde. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
BRUKARANALYS FÖR UTEMILJÖ 
NORMALSEENDE OCH SYNSKADAD BRUKARE 
 
 
Laboration 61. Brukaranalys för utemiljö. Normalseende och synskadad brukare 
Reflektera kring hur du utformar belysning i offentlig utemiljö där både normalseende och 

lindrigt synskadade kan uppleva säker visuell orientering.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt.   

 

 
14.13. Design av kompletterande belysning 62-71 
 
DESIGN AV KOMPLETTERANDE ELBELYSNING FÖR UTEMILJÖ NORMAL-
SEENDE BRUKARE 
 
Laboration 62. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Utgå från verkliga förhållanden i en specifik utemiljö. Designa ljusmässigt komfortabel kom- 

pletterande belysning. Beskriv din åtgärd. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga en enkel skiss. 
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Laboration 63. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Bedöm på vilken nivå kompletterande belysning blir störande i totalt mörker. Utvärdera ljus-

het i armaturhus och på marken. Utgå från dina preferenser. Ange lagom nivåer och för höga 

nivåer. Motivera dina val. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie 

 

 
Laboration 64. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Utgå från verkliga förhållanden och laborera fram ditt förslag. Beskriv hur den kompletteran-

de belysningen bör avskärmas för att inte, i armaturhus eller på gångens yta, överstiga ett i 

förväg angett värde för visuell komfort. Utgå från dina egna preferenser.                                       

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 65. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Definiera vilken ljusnivå den kompletterande belysningen inte bör understiga i det offentliga 

rummet och i det privata, för att den normalseende brukaren ska kunna uppleva platsen som 

attraktiv. Utgå från dina egna preferenser.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 66. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Definiera vilken ljusnivå den kompletterande belysningen inte bör understiga i det offentliga 

och det privata rummet för att den normalseende brukaren ska kunna uppleva säker visuell 

orientering. Utgå från din egen känslighet.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 

 

 
Laboration 67. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Definiera ljusfördelning och ljuskaraktär för ljuset från 5 olika stolparmaturer. Ange lämpligt 

stolpavstånd. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 68. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Definiera ljusfördelning och ljuskaraktär för 5 olika typer av pollare.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 69. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Definiera ljusfördelning och ljuskaraktär för 5 olika väggarmaturer för utemiljö.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
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Laboration 70. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Normalseende brukare  
Definiera ljusfördelning och ljuskaraktär för 5 olika markstrålkastare.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 71. Design av kompletterande belysning för utemiljö. Synskadad brukare  
Analysera hur du planerar kompletterande belysning för utemiljö för en synskadad brukare. 

För att vara ställföreträdande brukare använder du fingerad optik, samtliga glasögon. Reflek-

tera kring de problem du upplever som tillfälligt synskadad och hur dessa kan lösas av ljusde-

signern. Utgå från din egen känslighet som synskadad via fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt med bilder från din studie. 
 
 
14.14. Design av belysningsanläggningen för utemiljö 72-80 
 

 

DESIGN AV BELYSNINGSANLÄGGNINGEN FÖR UTEMILJÖ  

 

 
Laboration 72. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
normalseende brukare 
Sätt samman (teoretiskt) den belysningsanläggning som ger de ljusnivåer du tagit fram som 

lämpliga för utemiljö. Utgå från din utvärdering av ljusnivåer på en specifik plats. Lista dina 

tekniska val och koppla dem till din analys så du visar att du får de nivåer på ljushet som du 

utvärderat som lämpliga. Utgå från dina egna preferenser för ljusnivåer.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt med bilder från din studie. 

 
 
Laboration 73. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
normalseende brukare 
Lista de krav du bör ställa på en väl fungerande belysning i utemiljö. Var ställföreträdande 

brukare i din utvärdering. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
 
 
Laboration 74. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
normalseende brukare 
Utgå från den information du samlat in om rummet i laboration 72. Gör en tydlig koppling 

mellan det du analyserat och de tekniska val du gör för att möta det behov du tagit fram. Välj 

armatur för de 5 test personer du mätt upp.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
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UTEMILJÖ SYNSKADAD BRUKARE 
 
 
Laboration 75. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
synskadad brukare  
Utgå från dagsljus i verkliga förhållanden i en utemiljö. Forma den anläggning som komplet-

terar dagsljuset på ett väl fungerande sätt. Utgå från dina egna preferenser när du använder 

fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 76. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
allmänljus nivå, synskadad brukare 
Analysera om du upplever skillnader i uppfattningen om vad som är en väl fungerande ljusni-

vå på den kompletterande belysningen för mörkerförhållanden när du har dagsljus i synfältet 

dels när dagsljuset är helt borta. Ange nivåer. Utgå från dina egna preferenser när du använder 

fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie. 
 
 
Laboration 77. Utformning av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande be-
lysning, synskadad brukare  
Utgå från den information du samlat in om rummet (utemiljön). Gör en tydlig koppling mel-

lan det du analyserat och hur du sen planerat belysningsanläggningen. Verifiera hur du uppnår 

önskat resultat vad gäller gestaltning av rummet och visuellt stöd för brukaren. Utgå från dina 

egna preferenser när du använder fingerad optik.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt samt bifoga bilder från din studie 
 
 
Laboration 78. Design av belysningsanläggningen för utemiljö. Kompletterande belys-
ning, synskadad brukare  
Lista de krav du bör ställa på en väl fungerande belysning för utemiljö. Var ställföreträdande 

brukare. Tänk dig in i hur man använder anläggningen. Utgå från dina egna preferenser när du 

använder fingerad optik. 

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
 
 
Laboration 79. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
underhållsplan 
Formulera råd för underhåll av den offentliga anläggningen och ange vad de ska göra om de 

får problem med anläggningen.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
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Laboration 80. Design av belysningsanläggning för utemiljö. Kompletterande belysning, 
underhållsplan  
Formulera råd för underhåll av den privata anläggningen och ange vad de ska göra om de får 

problem med anläggningen.  

 

Inlämning: Redogör för ditt resultat skriftligt. 
 
 

OM TEORETISKA LABORATIONER 
 
 
14.15. Teoretiska laborationer 
Här har jag skrivit laborationer som är mer teoretiskt inriktade än de praktiska laborationerna 

för inne och utemiljö. När man blandar praktiska laborationer kopplade till belysningsplane-

ring med teoretiska, kommer analyser om ljus i rum samt reflektioner över användningen av 

processer och metoder för planering komplettera varandra. De ger sammantaget större förstå-

else för arbetsuppgifterna i belysningsplanering. En svårighet för den som är ovan är att se det 

generella i belysningsprobematiken i en laboration. Det är därför klokt att försöka se det all-

mängiltiga i det enskilda exemplet.    
 
 
14.16. Belysningsvetenskap-delområden  
De teoretiska laborationerna berör viktiga belysningsvetenskapliga delområden och har som 

mål att öka förståelsen för dessa och för ljusdesignprocessen i sig själv och för de moment 

som är kopplade till processen. 

 

 

DELOMRÅDEN SOM DE TEORETISKA LABORATIONERNA VILAR PÅ 

 

 Teori om interaktionen människa, ljus, färg och rum (MLFR), djur, färg, ljus och rum 

(DLFR), växter, ljus, färg och rum (VLFR) samt ljus och ekosystemet. 

  

 Teori om ljusdesignprocessen (LDP) steg 1-4.  

                                                                                                                                    

 Forskning i ämnen relaterade till LDP.      

                                                                               

 Termer och begrepp som används i arbetet med ljusdesignprocessen (LDP).  

                                                               

 Förstå och analysera Belysningsvetenskaplig text.   

                                                                                 

 Att skriva Belysningsvetenskaplig text.  

 
 
LJUSDESIGNPROCESSENS STEG SOM DE TEORETISKA LABORATIONERNA 
VILAR PÅ 
 
 
Belysningsvetenskap ljusdesignprocessen (LDP) 1-4 
 

 Analys av rum och ljus      
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 Analys av brukarens behov av ljus 

                                                                                           

 Design av dagsljus 

 

 Design av ett kompletterande artificiellt ljus 

                                                                              

 Planering av belysningsanläggningen. 

 

De laborationer som jag formulerat här är inte lätta. Men laborationerna är lärorika och sätter 

igång tankarna. De visar upp ämnets komplexitet och klargör hur man kan lista upp olika frå-

geställningar och metodiskt söka svar. De kan fungera som tankespår som du drar igång och 

kanske inte löser här och nu utan mer anar, funderar kring och med tiden fyller på med mer 

information.  
 
 
Ta hjälp 
Se till att du har kunnig vägledning och hjälp nära till hands när du gör dessa uppgifter. An-

vänd även egna iakttagelser, intervjuer, E-tidskrifter, google schoolar, facklitteratur, inbundna 

branschtidskrifter, mässinformation, bilder på rum från 1900-talet och framåt. 
 
 
TEORETISKA LABORATIONER FÖR UTEMILÖ 
 
 
14.17. Teoretiska laborationer för utemiljö 81-110 
 
Laboration 81. Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) utomhus i 
dagsljus och en generell mänsklig respons  
För att få en orientering kring vad interaktionen människa, ljus färg och rum (MLFR) är, rita 

en skiss över hur människan triggas av fotonflöden. Utgå från dina egna erfarenheter och 

komplettera med följande utgångspunkter. På vilket sätt når fotonflöden människan i naturen 

och vilka processer berörs som du känner till? Forskningen på området har ännu ingen hel 

bild av hur vi påverkas av fotonflöden än. Kanske är den inte möjlig att påvisa den fullt ut. 

Övningen är en början till att samla verifierad fakta om hur fotonflöden påverkar människor.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning av la-

borationen. 
 
 
Laboration 82. Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) utomhus, en 
varierad mänsklig respons  
När du har ”schemat” klart för dig för hur fotonflöden (grovt) triggar människan till fysiolo-

gisk respons, reflektera över hur kroppen kan svara på fotonflöden från de tre vägar vi har 

tillgängliga. Reflektera över om en tigger alltid ger ett givet resultat eller om kroppen varierar 

i känslighet för triggern? Reflektera över hur homeostatisk balans, dygnsrytm, ökad och 

minskad sensibilisering påverkar effekten av triggern fotonflöden. Utgå i arbetsuppgiften från 

dina egna erfarenheter och komplettera med forskningsresultat som stödjer dina slutsatser. Ta 

hjälp med vägledning och intervju för uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
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Laboration 83. Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) utomhus, en 
individuell mänsklig respons 
Utgå från det översiktliga schema du skapat i den tidigare uppgiften. Du har nu en bild av hur 

fotonflöden triggar människan fysiologiskt, lägg till att triggereffekten kan vara varierad. Re-

flektera nu kring hur olika individer kan skilja sig i svar på triggern, fotonflöden.  

Utgå från dina egna erfarenheter och komplettera med t.ex. olika visuella förutsättningar, per-

sonlighet, dygnsrytm, kamp and flykt systemet, andra inre och yttre triggers för hormonell 

utsöndring. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning, ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 

 

 
Laboration 84. Interaktionen MLFR utomhus, dagsljus och artificiellt ljus, en generell 
mänsklig respons  
Reflektera kring hur människan påverkas av dagsljus och artificiellt emitterade fotonflöden i 

utemiljön som göra att en ljus dag inte längre följs av en mörk natt? Reflektera kring vilken 

kategori eller grupp av människor som man kan ana sämre klarar att blanda dagsljus och el-

ljus. Ange vilka miljöer som kan komma att bli problematiska och påverka brukaren negativt. 

Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 85. Tidslinje för belysningsplanering för utemiljö 
Beskriv hur belysning planerats i stora drag sen 1900-talet. Använd tidskrifter, bilder och, 

mässinformation som underlag. Gör en tidslinje från 1900-talets början fram till i dag av hur 

planering sett ut utomhus (överskådligt, generellt). Relatera till de ljuskällor som funnits på 

marknaden, teknik och hur belysning planerats. Reflektera kring hur brukarens situation sett 

ut, när det gäller hur stor del av den vakna tiden som de vistas i dagsljus och i artificiellt emit-

terade fotonflöden.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
Laboration 86. Teoretisk laboration om fotonflöden i konflikt med naturen 
Reflektera kring vilka åtgärder du kan rekommendera för att på sikt bygga upp en användning 

av fotonflöden i utemiljön som inte riskerar komma i konflikt med naturens ljus och mörker- 

cykel alternativt utformas med begränsad risk för konflikt. Ta hjälp med vägledning och in-

tervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Förbered för redovisning i Power Point. 
 
Laboration 87. Interaktionen MLFR inomhus, en generell mänsklig respons  
Utgå från din skiss över hur människan triggas av fotonflöden i naturen. Utgå från dina egna 

erfarenheter av hur fotonflöden triggar inomhus (generalisera) och komplettera med följande 

utgångspunkter: På vilket sätt når fotonflöden människan i inne miljön och vilka processer 

startas upp? Hur påverkas människan av att inte nås av dagsljus utan vistas i artificiellt emitte-

ras fotonflöden? Forskningen på området ger ingen heltäckande bild av påverkan än. Kanske 

är påverkan inte möjlig att överblicka och verifiera fullt ut. Övningen är en början till att sam-

la verifierad fakta om hur fotonflöden påverkar människor i innemiljö. Ta hjälp med vägled-

ning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
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Laboration 88. Interaktionen MLFR inomhus, en varierad mänsklig respons 
När du har ”schemat” klart för dig för hur fotonflöden (grovt) triggar människan till fysiolo-

gisk respons, reflektera över hur kroppen kan svara på fotonflöden från de tre typerna av re-

ceptorer, huden, seendet, ipRGC, inomhus. Är svaret att en trigger ger ett givet resultat eller 

varierar responsen på triggern? Reflektera över hur homeostatisk balans, dygnsrytm och ökad 

och minskad sensibilisering påverkar effekten av triggern (fotoflöden). Utgå i arbetsuppgiften 

från dina egna erfarenheter och komplettera med forskningsresultat som stödjer dina slutsat-

ser. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 89. Interaktionen MLFR inomhus, en individuell mänsklig respons 
Utgå från det översiktliga schema du skapat i den tidigare uppgiften. Du har nu en bild av hur 

fotonflöden triggar människan fysiologiskt, lägg till att trigger effekten kan vara varierad. 

Reflektera nu kring hur olika individer kan skilja sig i svar på triggern, fotonflöden. Utgå från 

dina egna erfarenheter och komplettera med t.ex. olika visuella förutsättningar, personlighet, 

dygnsrytm, kamp and flykt systemet, andra inre och yttre triggers för hormonell utsöndring 

och hur det kan slå inomhus.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial för redovisning samt ange källor. 
 
 
Laboration 90. Tidslinje för belysningsplanering för innemiljö 
Definiera hur belysning i stora drag planerats sen 1900-talet. Använd tidskrifter, bilder och, 

mässinformation som underlag. Gör en tidslinje från 1900-talets början fram till i dag av hur 

interaktionen sett ut inomhus (överskådligt, generellt). Relatera till de ljuskällor som funnits 

på marknaden, till teknik och hur belysning planerats. Reflektera kring hur brukarens situation 

totalt sett ut när det gäller hur stor del av den vakna tid som de vistas i dagsljus och i artifici-

ellt ljus och vad gäller fotonflöden.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 
 
Laboration 91. Dagens och framtidens anläggning  
Skapa en tidslinjen med början idag och definiera övergripande dagens belysningsanläggning 

och lägg till din bild av framtidens anläggning (helt fritt).  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 92. Samhällsnytta av belysningsplanering 
Utgå från det schema du tidigare gjort av interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) ute (den naturliga) och inne (man- made), värdera skillnaderna mellan dessa två. 

Associera till samhällsnyttan av att utforma interaktionen nära den som kan ses utomhus. 

Ange vetenskapliga referenser som underbygger din slutledning. Ta hjälp med vägledning och 

intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
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Laboration 93. Sammanställning av text och bild 
Sammanställ det du kommit fram till hittills när det gäller skillnader i interaktionen MLFR 

mellan ute och inne och ange vetenskapliga referenser. Formulera slutgiltigt skillnader mellan 

interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) som ses i naturen och den som kan 

ses inomhus med egna ord. Sätt samman materialet på ett lättöverskådligt sätt. Komplettera 

med fler samband som du eventuellt uppmärksammar framåt. Ta hjälp med vägledning och 

intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 
 
Laboration 94. Interaktionen djur, ljus, färg och rum (DLFR) utomhus, en generell re-
spons bland djur  
Utgå från flödesschemat över hur djur triggas av fotonflöden i naturen. Utgå från texter som 

beskriver detta (generalisera) och komplettera med följande utgångspunkter 1). På vilket sätt 

når fotonflöden djuren och vilka processer startas upp? 2). Hur påverkas djuren av att nås av 

fotonflöden som avviker från dagsljus? Forskningen på området har ingen hel bild av påver-

kan från artificiellt emitterade fotonflöden än. Kanske är den inte möjlig att påvisa påverkan 

fullt ut. Övningen är en början till att samla verifierad fakta om hur fotonflöden skapade av 

människan påverkar djurarter i naturen och är början till ett användbart verktyg för belys-

ningsplanering för utemiljö. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 95. Interaktionen djur, ljus, färg och rum (DLFR) utomhus, respons för oli-
ka arter  
Utgå från det översiktliga schema du skapat i den tidigare uppgiften. Du har nu en bild av hur 

fotonflöden triggar djur fysiologiskt. Triggereffekten från dagsljus/ fotonflöden kan vara va- 

rierad. Reflektera nu kring hur olika arter kan skilja sig i svar på fotonflöden. Lägg till att djur 

lever i rytmer och använder ljus för att navigera i natten. Utgå från dina egna erfarenheter och 

komplettera med t.ex. olika visuella förutsättningar eller olika dygnsrytm. Ta hjälp med väg-

ledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
 
 
Laboration 96. Påverkan från dagsljus och artificiellt emitterade fotonflöden på olika 
djurarter  
Reflektera kring hur djur påverkas av att vi använder artificiellt emitterade fotonflöden utom-

hus. Vilka positiva respektive negativa effekter kan ses? Exemplifiera med hur olika djurarter 

påverkas. Vilka känsliga situationer kan lyftas fram? Ta hjälp med vägledning och intervju för 

att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 97. Tidslinje, belysning för utemiljö  
Gör en tidslinje och rita ut när utomhusbelysning började användas och när problemen börjar 

uppmärksammas. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
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Laboration 98. Mål för belysning i utemiljö  
Sammanställ övergripande mål för användning av utomhusbelysning och åtgärder som leder 

till målet. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
 
 
Laboration 99. Interaktionen djur, ljus, färg och rum (DLFR) inomhus, en generell re-
spons bland djur  
Utgå från din skiss över hur djur triggas av fotonflöden i naturen. Beskriv hur interaktionen 

ser ut inomhus. Utgå från texter som beskriver detta (generalisera) och komplettera med föl-

jande utgångspunkter: 1) På vilket sätt når fotonflöden djuren och vilka processer startas upp? 

2). Hur påverkas djuren av att vara i kontakt med fotonflöden som avviker från dagsljus? 

Forskningen på området har ingen hel bild av påverkan än. Kanske är den inte möjlig att påvi-

sa fullt ut. Övningen är en början till att samla verifierad fakta om hur fotonflöden påverkar 

djurarter när de vistas inomhus. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 100: Interaktionen DLFR inomhus, respons för olika arter  
Utgå från det översiktliga schema du skapat i den tidigare uppgiften. Du har nu en bild av hur 

fotonflöden triggar djur fysiologiskt i innemiljö. Reflektera kring hur olika arter kan skilja sig 

i svar på fotonflöden. Lägg till att djur lever i rytmer. Utgå från dina egna erfarenheter och 

komplettera med olika visuella förutsättningar, olika dygnsrytm olika sätt att reproducera sig 

etc. Ta hjälp med vägledning och intervju för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 
 
 
Laboration 101. Påverkan från dagsljus och artificiellt ljus på olika djurarter  
Reflektera kring hur djur påverkas av att vi använder dagsljus och artificiellt ljus inomhus. 

Vilka positiva, respektive negativa effekter kan ses? Exemplifiera med hur olika djurarter 

påverkas. Vilka känsliga situationer kan du se? Ta hjälp med vägledning och intervju för att 

lösa uppgiften. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 103. Tidslinje för utveckling av belysning för djur i innemiljö 
Gör en tidslinje och rita ut när belysning började användas i stall av olika slag, hur den an-

vänts under åren.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
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Laboration 103. Sammanställning för belysning för innemiljö, mål samt åtgärder 
Sammanställ en bild övergripande över interaktion mellan djur och fotonflöden i naturen och i 

(man- made) innemiljö. Definiera skillnader och lyft fram problem med dessa. Skissera ett 

mål för användandet av dagsljus och elljus i innemiljö för djur och ange åtgärder för framti-

den som leder till uppfyllelse av det mål du formulerat. Ta hjälp med vägledning och intervju-

er för att lösa uppgiften.  

 

 Inlämning: Sammanställ power point för redovisning. 
 
 
Laboration 104. Interaktionen växter, ljus, färg och rum (VLFR) växter i naturen, gene-
rellt  
Skapa ett schema över hur växter triggas av fotonflöden i naturen. Utgå från texter som be-

skriver detta (generalisera)och komplettera med följande utgångspunkter: 1). På vilket sätt når 

fotonflöden plantor och vilka processer startas upp? 2). Hur påverkas plantor av att vara i kon-

takt med fotonflöden som avviker från dagsljus? Forskningen på området har ingen hel bild 

av påverkan än. Kanske är den inte möjlig att påvisa fullt ut. Övningen är en början till att 

samla verifierad fakta om hur fotonflöden triggar plantor i naturen. Ta hjälp med vägledning 

och intervjuer för att lösa uppgiften. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 
 
Laboration 105. Växter i naturen, olika arter  
Nu har du en skiss över samband mellan fotonflöden och plantor. Reflektera över hur olika 

arter kan svara på fotonflöden. Kan skillnader ses mellan olika arter. Hur påverkas tillväxten 

hos plantor av att ha utvecklats på en viss plats och sen förflyttas över jorden? Ta hjälp med 

vägledning och intervjuer för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 106. Fotonflöden och växter  
Reflektera över hur fotonflöden kan ge triggereffekt åt växter med olika mottaglighet under 

året. Är svaret alltid att triggern är den samma och ger ett givet resultat eller kan plantor vara 

mottagare till olika fotonflöden och samtidigt olika mottagliga för fotonflöden under olika 

tider under dygnet eller året? Utgå i arbetsuppgiften från dina egna erfarenheter och komplet-

tera med intervjuer och forskningsresultat som stödjer dina slutsatser. Ta hjälp med vägled-

ning och intervjuer för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 107. Växter i dagsljus och kompletterande belysning för innemiljö 
Reflektera över hur plantor kan påverkas av att vistas i en blandning av dagsljus och i artifici-

ellt ljus. Hur kan det se ut när växter drivs upp inomhus. Tänk på året som en minsta tidsen-

het. Ta hjälp med vägledning och intervjuer för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
 
 
 



263 

 

Laboration 108. Interaktionen växter, ljus, färg och rum (VLFR) i naturen och inomhus  
Utgå från det översiktliga schema du skapat i den tidigare uppgiften över interaktionen mellan 

växter, ljus, färg och rum (VLFR) i naturen och i innemiljön. Du har nu en bild av hur foton-

flöden triggar plantor. Sammanfatta skillnaderna mellan interaktionen som ses i naturen och 

den som kan ses inomhus. Definiera skillnaderna på årsbasis. Beskriv hur plantor påverkas av 

att vistas i både dagsljus och elljus i naturen och utomhus. Ta hjälp med vägledning och inter-

vjuer för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
 
 
Laboration 109. Tidslinje över förändringar i interaktionen växter, ljus, färg och rum 
(VLFR) i naturen 
Sammanställ en tidslinje över hur interaktionen växter, ljus, färg och rum (VLFR) påverkats 

av användningen av artificiella ljuskällor. Definiera ett mål för utvecklingen och definiera 

åtgärder som leder till måluppfyllelse. Ta hjälp med vägledning och intervjuer för att lösa 

uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
 
 
Laboration 110. Tidslinje MLFR, DLFR, VLFR  
Skriv en kort reflektion kring en tidslinje från 1900- talet och framåt över hur interaktionen 

mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR), djur, ljus, färg och rum (DLFR), växter, ljus, 

färg och rum (VLFR) påverkats av införandet av artificiellt emitterade fotonflöden. Associera 

kring till vad du som belysningsplanerare kan göra för att positivt bidra till att helhetsbilden 

blir mer positiv och bidra till minskad påverkan på ekosystemet. Ta hjälp med vägledning och 

intervjuer för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ en power pointredovisning. 

 
 
14.18. Planering av interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) inomhus 
lab.111- 146 
 
 
PLANERING AV INTERAKTIONEN MELLAN MÄNNISKA, LJUS, FÄRG och RUM 
INOMHUS 
 
Laboration 111. Interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) 
Utgå från det rum du sitter i. Beskriv hur interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

 (MLFR) planerats i det rum du valt. Utgå från ett dygn som tidsram. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 
Laboration 112. Skillnader i interaktion mellan människa, ljus, färg och rum MLFR 
ute, inne 
Utgå från samma rum som du valt i Teorilabb 111. Utvärdera på vilket sätt interaktionen mel-

lan människa, ljus, färg och rum (MLFR) skiljer sig från den du kan se i naturen. Beskriv på 

vilket sätt du som belysningsplanerare skulle kunna minska de skillnader du ser. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  
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Laboration 113. Kompletterande fotonflöden och livskvalitet, effektivitet och säkerhet  
Reflektera kring hur artificiellt ljus påverkar livskvalitet, effektivitet, säkerhet. 

Utvärdera om en ökad livskvalitet paradoxalt kan tänkas minska livskvaliteten, en ökad effek-

tivitet kan tänkas minska effektiviteten och en ökad säkerhet kan tänkas minska säkerheten? 

 Associera fritt kring hur fotonflöden triggar människan psykologiskt, fysiologiskt och visuellt 

(PFV).  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 
 
Laboration 114. Interaktionssamband  
Gå tillbaka till det rum du valt i Teorilaboration 111. Beskriv de samband mellan rum och ljus 

du kan se. Utgå från processen, fotonflöden, transmission, absorption, reflektion (TAR) och 

rummets ytor. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 115. Interaktionssamband människa, ljus färg och rum, psykologiskt, fysio-
logiskt och visuellt 
Utgå från det rum du valt i Teorilaboration 111. Beskriv de samband mellan människa, ljus, 

färg och rum du kan se. Utgå från påverkan psykologiskt, fysiologiskt och visuellt (PFV). 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor.  

 

 
Laboration 116. Interaktion och teknikval  
Utgå från det rum du valt i Teorilaboration 111. Beskriv samband mellan teknikval och ljus. 

Utgå från ljuskälle och armaturval samt styrning. Beskriv vad teknikvalen tillför till interak-

tionen. Värdera de tekniska valen. Vad är positivt, vad är negativt?  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 117. Förbättrad interaktion  
Gå tillbaka till det rum du valt i Teorilaboration 111. Förbättra interaktionen med existerande 

alternativt en tänkt framtida teknik. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 118. Analys människa, ljus, färg och rum (MLFR)  
Välj en artikel/ studie om människors upplevelse av belysning i ett rum. Ha med dig tanken 

om hur interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) ser ut i naturen. Läs ige-

nom studien. Frilägg den interaktion mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) som studi-

en bygger på. Definiera hur den skiljer sig från de samband som kan ses i naturen. Värdera 

utifrån din analys av interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) i naturen 

slutledningarna i studien på ett förenklat sätt. Reflektera kring hur du som belysningsplanerare 

hade kunnat förbättra interaktionen med dagsljus som grund och få en annan slutledning på 

studien. Ta hjälp med vägledning och intervjuer för att lösa uppgiften.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
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Laboration 119. Överväxling dagsljus, kompletterande belysning  
Utgå från interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) för innemiljö. Definiera 

på vilket sätt dagsljus bör kompletteras med artificiellt emitterade fotonflöden. Skissera över-

växlingen från dagsljus till kompletterande belysning. Beskriv de mest extrema perioderna 

under  sommar och vinter.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 

 
Laboration 120. Ljuskällans roll i interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 
(MLFR)  
Beskriv kort ljuskällans roll i interaktionen människa, ljus, färg och rum (MLFR). Rangordna 

dess betydelse för att ge ett dagsljusliknande fotonflöde. Det räcker om du anger lika viktig 

som x, viktig, inte viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 

 
 
Laboration 121. Styrsystemets roll i interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 
(MLFR)  
Beskriv kort styrsystemets roll för interaktionen mellan MLFR. Rangordna dess betydelse för 

att ge ett dagsljusliknande fotonflöde. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte 

viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 122. Färgens roll för interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 
(MLFR)  
Beskriv vilken betydelse färgen på ytorna i rummet har för interaktionen mellan MLFR. 

Rangordna deras betydelse för att ge en dagsljusliknande spektralkomposition i fotonflödet i 

rummet. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera din utvärde-

ring. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
Laboration 123. Fönstrens roll för interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 
(MLFR)  
Beskriv fönstrens betydelse för interaktionen mellan MLFR. Rangordna dess betydelse för att 

ge ett dagsljusliknande fotonflöde. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte vik-

tig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
Laboration 124. Solavskärmningens roll för interaktionen mellan människa, ljus, färg 
och rum (MLFR)  
Beskriv solavskärmningens betydelse för interaktionen mellan MLFR. Rangordna dess bety-

delse för att ge ett dagsljusliknande fotonflöde. Det räcker om du anger lika viktig som x, vik-

tig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
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Laboration 125. Allmänljusets roll för interaktionen mellan människa, ljus, färg och 
rum (MLFR)  
Beskriv allmänljusets roll för interaktionen mellan MLFR. Rangordna dess betydelse för att 

ge ett dagsljusliknande fotonflöde. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte vik-

tig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
 
Laboration 126. Platsljusets roll för interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 
(MLFR)  
Beskriv platsbelysningens roll för interaktionen mellan MLFR. Rangordna dess betydelse för 

att ge ett dagsljusliknande fotonflöde. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte 

viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt källor för redovisning. 
 
 
Laboration 127. Ljuskälla och visuell komfort  
Reflektera kort kring ljuskällans roll för interaktionen mellan MLFR i att ge visuell komfort. 

Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det räcker om du anger lika 

viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
Laboration 128. Styrsystem och dimmer och visuell komfort 
Reflektera kort kring styrsystemets och dimmerns roll för interaktionen mellan MLFR för att 

ge visuell komfort. Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det 

räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
Laboration 129. Färg och visuell komfort 
Reflektera kort kring ytfärgerna i rummet och dess betydelse för interaktionen mellan MLFR i 

att ge visuell komfort. Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det 

räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
Laboration 130. Fönster och visuell komfort  
Beskriv fönstrens betydelse för interaktionen mellan MLFR och dess betydelse för att ge vi-

suell komfort. Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det räcker 

om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera din utvärdering. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
Laboration 131. Solavskärmning och visuell komfort 
Beskriv solavskärmningens betydelse för interaktionen mellan MLFR och dess betydelse för 

att ge visuell komfort. Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt dagsljus. 

Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt källor för redovisning. 
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Laboration 132. Dagsljus och visuell komfort 
Beskriv dagsljusets roll i interaktionen mellan MLFR och dess betydelse för att ge visuell 

komfort. Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det räcker om du 

anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt källor för redovisning. 
 
 
 
Laboration 133. Kompletterande belysning och visuell komfort 
Beskriv den kompletterande belysningens roll i interaktionen mellan MLFR. Rangordna dess 

betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det räcker om du anger lika viktig som x, 

viktig, inte viktig. Motivera. 

 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 134. Platsbelysning och visuell komfort 
Beskriv platsbelysningens roll i interaktionen MLFR och dess betydelse för att ge visuell 

komfort. Rangordna dess betydelse för att ge ett visuellt komfortabelt ljus. Det räcker om du 

anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 

 
 
Laboration 135. Ljuskälla och ljusrelaterad hälsa 
Reflektera kort kring ljuskällans roll i interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

MLFR för att ge ljusrelaterad hälsa. Rangordna dess betydelse för att ge ett hälsostödjande 

ljus. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 

 

 
Laboration 136. Styrsystem och dimmer och ljusrelaterad hälsa  
Reflektera kort kring styrsystemets och dimmerns roll i interaktionen mellan människa, ljus, 

färg och rum (MLFR) för att ge ljusrelaterad hälsa. Rangordna dess betydelse för att ge ett 

hälsostödjande ljus. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 

 
 
 
Laboration 137. Färg och ljusrelaterad hälsa 
Reflektera kort kring ytfärgen i rummet och deras roll i interaktionen mellan MLFR. Ange 

dess koppling till att ge ljusrelaterad hälsa. Rangordna dess betydelse för att ge ett hälsostöd-

jande ljus. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
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Laboration 138. Fönster och ljusrelaterad hälsa  
Beskriv fönstrens betydelse för interaktionen och dess betydelse för att ge ljusrelaterad hälsa. 

Rangordna dess betydelse för att ge ett hälsostödjande ljus. Det räcker om du anger lika viktig 

som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 139. Solavskärmning och ljusrelaterad hälsa 
Beskriv solavskärmningens betydelse för interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum 

(MLFR) och dess betydelse i interaktionen för att ge ljusrelaterad hälsa. Rangordna dess be-

tydelse för att ge ett hälsostödjande ljus. Det räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte 

viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 
 
 
Laboration 140. Allmänljus och ljusrelaterad hälsa 
Beskriv allmänljusets roll för interaktionen mellan MLFR för att ge ljusrelaterad hälsa. Rang-

ordna dess betydelse för att ge ett hälsostödjande ljus. Det räcker om du anger lika viktig som 

x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 

 
Laboration 141. Platsbelysning och ljusrelaterad hälsa   
Beskriv platsbelysningens roll för interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) 

för att ge ljusrelaterad hälsa.  Rangordna dess betydelse för att ge ett hälsostödjande ljus. Det 

räcker om du anger lika viktig som x, viktig, inte viktig. Motivera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor 

 
 
Laboration 142. Interaktionssamband och visuell komfort  
Avsluta utvärderingen av interaktionen mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) genom 

att peka ut de samband som du bedömt har högst prioritet för att ge ett visuellt komfortabelt 

ljus. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
Laboration 143. Interaktionssamband och ljusrelaterad hälsa 
Avsluta utvärderingen av interaktionen mellan MLFR genom att peka ut de samband som du 

bedömt har högst prioritet för att ge ljusrelaterad hälsa. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning ev. bildmaterial samt ange källor för redovisning. 

 
Laboration 144. Konflikter mellan interaktionssamband mellan MLFR  
Utvärdera om dessa står i konflikt med varandra och om de gör det, på vilket sätt i så fall?  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
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Laboration 145. Hantera konflikter visuell komfort och ljusrelaterad hälsa 
Utgå från de konflikter du ser mellan visuell komfort och ljusrelaterad hälsa. Reflektera över 

hur du som belysningsplanerare hanterar problemen. 

Inlämning: Sammanställ en powerpoint för redovisning. 
 
 
14.19. Teorilaborationer om LDP steg 1-4,146-156         
 
 
Laboration 146. Ljusdesignprocessen steg 1-4.  
Beskriv ljusdesignprocessen steg 1-4. Rita en skiss över processen. Argumentera kring det 

rimliga i upplägget kring 4 steg och att processen genomförs på detta sätt.  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 147. Datorbaserad ljusdesignprocess  
Beskriv datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) utifrån den process du beskrivit ovan. Ar-

gumentera kring det rimliga i att använda steg 4 i processen och reflektera kring vilken roll 

datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) har när den integreras i ljusdesignprocessen (LDP) 

steg 1-4. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 148. Brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP)  
Beskriv brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP) som till skillnad från ljusdesignproces-

sen (LDP) sätter brukaren i fokus. Lista de fördelar som skulle kunna uppnås om all belys-

ningsplanering genomfördes med brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP) och relatera 

fiktivt till typ av kostnader. Ta hjälp av Socialstyrelsens offentliga statistik för sjukdomar som 

du hittar på deras hemsida. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
 
Laboration 149. Ljusdesignprocessen och typmiljöer  
Relatera ljusdesignprocessen (LDP), datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP), brukarcentre-

rad ljusdesignprocess (BCLFDP) till olika typmiljöer. Var kan man använda schablonplane-

ring och datorbaserad ljusdesignprocess DBLDP och var bör man enligt din mening använda 

brukarcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP)?  Exemplifiera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 

 
 
Laboration 150. Fördelar, nackdelar datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP) och bru-
karcentrerad ljusdesignprocess (BCLDP)  
Sammanställ en översikt av fördelar och nackdelar med brukarcentrerad ljusdesignprocess 

(BCLDP) och datorbaserad ljusdesignprocess (DBLDP). 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
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Laboration 151. Datorbaserad ljusdesignprocess DBLDP och brukarcentrerad ljusde-
signprocess BCLDP och brukare  
Utgå från normalseende och synskadade brukare. Var kan man använda schablonplanering 

och (DBLDP) och var bör man enligt din mening använda (BCLDP)? Exemplifiera. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
  
 
Laboration 152. Brukarcentrerad ljusdesignprocess BCLDP och den mest sårbara bru-
karen  
Utgå från den synskadade brukaren. Hur bör den brukarcentrerade ljusdesignprocessen 

(BCLDP) formuleras (beskriva momenten i processen) för att omfatta den mest behövande 

synskadade brukaren?  

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 153. Eko- ljusdesignprocess (EKO-LDP) 
Utforma eko-ljusdesignprocess (EKO-LDP) för användning i utemiljö som skyddar männi-

skors behov av en ostörd natt. Relatera till utformning av praktisk applikation. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
Laboration 154. Eko- ljusdesignprocess (EKO-LDP), datorbaserad ljusdesignprocess 
(DBLDP) en jämförelse 
Utforma Eko- ljusdesignprocess (Eko-LDP) för utebruk som skyddar djurs behov av en ostörd 

natt. Relatera till praktisk applikation. Reflektera kring att väga ev. risk att använda datorbase-

rad ljusdesignprocess (DBLD) för design av utebelysning mot nyttan med omsorgsfull plane-

ring. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 
 
 
Laboration 155. Människors, djurs och växters behov av en mörk natt 
Sammanställ konflikter mellan människa, djur och växters behov av en mörk natt. Gör förslag 

till att rangordna problemen. Ta hjälp av vägledning och intervju. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor. 

 
Laboration 156. Konflikter Eko- ljusdesignprocess (EKO-LDP)  
Lista på vilket sätt konflikter kan uppstå mellan olika aktörer som har intressen i att inte an-

vända eko- ljusdesignprocess (EKO-LDP). Skissera vägar att hantera konflikterna. Väg risk 

mot nytta i en reflekterande tanke. 

 

Inlämning: Sammanställ slutledning och ev. bildmaterial för redovisning. Ange källor 
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Slutord 
Det är med stor tacksamhet jag mottagit finansiering från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse 

för Belysningsteknik för att skriva en introduktion till ämnet Belysningsvetenskap. Den har 

tagit all min lediga tid under lång tid och varit en stor glädje att skriva. Stiftelsens framsynta 

satsning på uppbyggnaden av ämnet Belysningsvetenskap är av omistligt värde för studenter, 

arbetsgivare och samhället i stort.    

 

Jag har även haft ovärderlig hjälp av Anders Liljefors och Håkan Franson när det gäller kor-

rekturläsning, formuleringar och för utveckling av förklarande text.  

 

Där jag dragit upp de stora riktlinjerna har de noga utifrån sin livslånga erfarenhet praktiskt 

och teoretiskt prövat innehållet i all text. 

 

Att läsa den här texten är att gå in på ett vitt område kunskapsmässigt.  Det är ett spår som 

pekar mot framtidens förbättrade belysningsanläggningar. Jag begär inte att ni ska tycka det 

varit lätt eller att ni klarat att genomföra alla laborationer. Jag önskar mig bara att ni försökt 

och att ni är mer med i tanken på att planera belysning i jämförelse än vad ni var innan ni läste 

texten för utvecklingen går åt det här hållet.  

 

Kanske kan ni i er fortsatta verksamhet gå tillbaka i texten och hitta förhållningssätt som hjäl-

per er vidare i studierna. Kanske hittar ni referenser som är användbara. För en belysningspla-

nerare slutar inte utbildningen när man lämnar Högskolan. Tvärt om, det är då den börjar. Nu 

ska ett mer teoretiskt förhållningssätt smälta samman med de villkor som råder på marknaden 

och belysningsanläggningar utformas.  

 

När det gäller belysningsplanering kommer ni att ha nytta av att kunna röra er mellan förflu-

ten tid, nutid och framtid. På samma sätt kan ni ha nytta av att kunna röra er obehindrat mel-

lan rum, människa, design av dagsljus och kompletterande belysning och teknik och känna 

processens naturliga fyra steg.  

 

Gå tillbaka till texten framåt, håll kontakt med utbildningen för den här texten kommer att 

uppdateras kontinuerligt. Jag hoppas ni haft nytta av den och att den hjälpt er framåt i era stu-

dier.     

 

Stockholm 12 februari 2014.       

 

Monica Säter  
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