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Abstract 

When planning exterior light in a city as a lighting designer, you sometimes have to use 

different documents with guidelines for the city’s artificial light. One such document can be a 

lighting master plan. This type of document kan regulate and control how an entire city 

should be lit, and simultaneously inspire and facilitate the lighting designers role in the 

project.

These documents can look completely different and can contain all sorts of information, or 

barely any information at all. Why can these document differ so much in content?

This is a subject that is relatively new, and there hasn’t been a lot of research about it yet. 

There is some information that can be found but it is scattered across multiple studies that 

aren’t really about lighting master plans.

The issues in this study focuses on what types of information can be found in these documents 

and what the underlying reasons are behind the making of a lighting master plan.

These issues have been studied by making a literature review where earlier research have been 

compared with six lighting master plans from different parts of the world. The lighting master 

plans have been evaluated and compared to see how they differ in content and what subjects 

that has been discussed in the documents. This report has found that there are large 

differences in contents in the lighting master plans that has been a part of this study. The 

report also tries to find out what the reasons behind this are. 

This report will give a deeper understanding of what a lighting master plan is and what type of 

information that is relevant for a lighting designers work.

Keywords: Lighting design, Lighting, Lighting Master Plan, Urban planning, Safety, 

Orientation, Urbanization



Sammanfattning 

I arbetet med planering av exteriör belysning i en stadsmiljö måste man som ljusdesigner 

ibland använda sig av olika arbetsunderlag med riktlinjer för belysningen. Ett av dessa 

underlag kan vara en belysningsplan. Detta dokument kan reglera och styra hur en hel stad 

ska belysas, samtidigt som det kan inspirera och underlätta ljusdesignerns roll i projektet. 

Dessa dokument kan dock se helt olika ut och innehålla all möjlig information, eller knappt 

någon information alls. Vad är det som gör att dessa dokument kan skilja sig åt så kraftigt?

Detta är ett ämne som det har forskats relativt lite om hittills. Det finns information som går 

att hitta men den är utspridd över flera olika studier som inte behandlar just dessa typer av 

dokument.

Studiens frågeställningar handlar om vilken information som går att hitta i dessa dokument 

och vad som har legat till grund för framtagandet av en belysningsplan. 

Dessa frågor har undersökts genom att utföra en litteraturstudie där tidigare forskning har 

ställts emot sex utvalda belysningsplaner från olika delar av världen. Belysningsplanerna har 

utvärderats och ställts mot varandra i jämförelser för att se hur de skiljer sig i sitt innehåll och 

vilka ämnen som diskuterats i de olika dokumenten. Den här rapporten visar att det finns 

stora skillnader i innehåll i belysningsplanerna som studerats och försöker ta reda på vad 

skillnaderna beror på.

Rapporten kommer ge en djupare förståelse för vad en belysningsplan är och vilken typ av 

information som är viktig för en ljusdesigner i arbetsprocessen.

Nyckelord: Ljusdesign, Belysning, Belysningsplan, Stadsplanering, Trygghet, Orientering, 

Urbanisering
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Studien undersöker strukturen och innehållet i belysningsplaner från städer i västra Europa, 

Nordamerika, Norden och Australien. Varje stad har sin egen historia, och ljuset varierar 

beroende på staden (Isenstadt, Neumann & Petty, 2015). Belysningen har inte enbart handlat 

om säkerhet i staden och för att röra sig säkert i trafiken. Den har även en stor betydelse för 

att skapa en identitet i en stad och förvandla det urbana landskapet för att framhäva stadens 

karaktär. Ljuset ökar verksamheten i staden samt invånarnas och besökarnas vilja att vistas 

utomhus även när det är mörkt. Ljus skapar ekonomiska fördelar genom att staden blir mer 

attraktiv genom kulturliv och dess rykte (Kutlu & Manav, 2013).  

 

Ljusdesign är en viktig del för staden. Genom att planera rätt ljus på rätt plats kan stadens 

knutpunkter och landmärken framhävas och staden kan på så sätt bli unik. Som ljusdesigner 

bör man undersöka vad det är för typ av stad, vilka brukarna är i staden och i vilken 

utsträckning ljus kan öka intresset för staden. Man bör göra en kartläggning av dessa faktorer 

som kan komma till användning för stadens potential att bli mer attraktiv (Lynch, 1960).   

 

I branschen för belysningsprojektering används ofta flera olika typer av underlag för att 

grunda sitt arbete på. Det finns ofta en mängd olika restriktioner och riktlinjer som måste 

följas, speciellt vid arbete med belysning på offentliga platser utomhus. När man som 

ljusdesigner arbetar med projekt som behandlar exteriör belysning i en stad finns det ibland 

en belysningsplan, som måste användas som ett underlag till projektet. Ett sådant dokument 

innehåller riktlinjer och information, till exempel vilket ljus som staden ska använda sig av, 

vilka belysningsarmaturer som bör användas och hur specifika typområden ska belysas (The 

Instituition of Lighting Engineers, 2005). Sedan 1989 har belysningsplaner använts i 

processen “City Beautification” i Nordamerika, Asien, Storbritannien och andra europeiska 

städer. Städerna har tittat på olika belysningsplaner för att skapa en övergripande bild av 

framtida belysningsbehov. Konceptet för belysningsplaner som innefattar all typ av belysning 

i en stad blev ett känt begrepp redan under 1980-talet. Tre specifika urbana områden 

definierades: Milwaukee i USA, Lyon i Frankrike samt Edinburgh i Skottland. Detta gjordes 

för att se till städernas helhet som sociala mötesplatser, utveckling av staden och ekonomiska 

aspekter som kunde bidra till ett ökat intresse för staden. Ett annat motiv var att man såg 

ljusföroreningar som en oplanerad effekt av exteriör belysning. En belysningsplan kunde vara 

till stor nytta för att förebygga detta problem på en översiktlig nivå av staden (The Instituition 

of Lighting Engineers, 2005). 

 

Vi lever i en tid där konsekvenserna av politiska beslut gällande energianvändning påverkar 

vårt sätt att leva. Intresset för artificiell belysning i stadsmiljöer har ökat och fått en särskild 
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betydelse då man på politisk nivå kan göra insatser för städerna för att minska 

energiförbrukningen (Meier, Hasenhörl, Krause & Pottharst, 2015).  

 

Denna litteraturstudie utförs som ett examensarbete i Kandidatprogrammet för Ljusdesign. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Trots att belysningsplaner är väl använda dokument inom branschen för ljusdesigners finns 

väldigt lite riktlinjer om hur man bör gå tillväga när man skapar en belysningsplan och vad 

den bör innehålla. Eftersom innehållet kan variera stort skulle det kunna leda till förvirring 

och en försvårad arbetsprocess om man som ljusdesigner inte har tillgång till samma typer av 

information när man arbetar med dessa dokument i olika städer. Det kan handla om delar 

som hur belysning påverkar befolkningens hälsa och bidrar till livskvalitet i staden, men också 

vad en väl bearbetad belysningsplan kan tillföra för ekonomiska fördelar till staden (Van 

Santen, 2006). Det borde vara av största vikt att se till att dessa dokument orsakar så lite 

förvirring som möjligt för de personer som använder dem som projektunderlag.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att skapa en djupare förståelse för belysningsplanens betydelse i arbetet med 

stadsrummet och att visa hur innehållet kan variera mellan belysningsplanerna som 

undersöks.  

 

Frågeställningar: 

 

Vilka skillnader i innehåll kan förekomma i ett belysningsprogram? 

 

Vilka faktorer kan ligga till grund för utformandet av en belysningsplan? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Rapporten begränsas till att endast jämföra städer som ligger vid en kust. Detta för att 

städerna ska ha snarlika stadsdelar och typområden så att belysningsplanerna kan jämföras 

med varandra. Författarna har även valt att bortse från städernas topografi. Ingen hänsyn har 

tagits till vilket år dokumentet är skapat, relevansen ligger endast i hur dokumentet är 

strukturerat och vilka faktorer som dokumentet har valt att lägga fokus vid. 

1.5 Disposition 
 
Rapporten inleds med ett teoretiskt kapitel där tidigare forskning presenteras och 

sammanfattas. I kapitel 3 beskrivs den metod som använts i litteraturstudien där författarna 

presenterar hur information har sökts. I samma kapitel redovisas även vilka kategorier som 

valts ut för att utvärdera och jämföra de olika belysningsplanerna. Här kan man också läsa om 

de utvalda städerna och en sammanfattning om varje belysningsplan. Kapitel 4 handlar om 

hur studien har genomförts och där presenteras jämförandet mellan de sex 

belysningsplanerna i studien. I kapitel 5 redovisas resultaten och analysen av det som 

författarna har kommit fram till i denna studie. I kapitel 6 förs diskussioner om resultaten och 

metoderna från studien och hur de överensstämmer med eller motsäger sig tidigare forskning. 

Det avslutande kapitlet handlar om slutsatserna som författarna har kunnat dra från studien, 

hur trovärdigt resultatet är och vilka rekommendationer författarna gör för fortsatt forskning 

inom ämnet.  

 

1.6 Begreppslista 

1.6.1 Belysningsplan 
En belysningsplan, även känt som Lighting Master Plan, är ett dokument som är framtaget för 

en kommun eller stad. I dokumentet beskrivs det hur områdena i staden bör belysas och vilka 

belysningsprinciper man ska arbeta efter när man projekterar exteriör belysning i staden. Det 

kan också finnas information om vilka landmärken som bör uppmärksammas, vilken 

målsättning staden har med sin exteriöra belysning och hur man på bästa sätt kan spara 

energi i så stor utsträckning som möjligt. En mindre belysningsplan kan även kallas 

belysningsprogram (Citelum, u.å). 

1.6.2 Färgtemperatur 
Ljusets färgton kan definieras som dess färgtemperatur och mäts i måttenheten Kelvin. En 

hög färgtemperatur ser blåaktig ut, en låg färgtemperatur har röda färgtoner (Starby, 2006). 
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1.6.3 Färgåtergivning 
Olika ljuskaor har olika egenskaper och återger färger olika bra och detta värde anges som Ra 

eller CRI. Ra och CRI kommer från engelskans “Rendering average” och ”Color Rendering 

Index” där båda två fungerar som ett medelåtergivningsvärde. Dessa mäts i procentenheter 

från 0-100% och visar på hur väl ljuset överensstämmer med referenskaan dagsljus som är det 

ljus som återger färger på det mest naturliga sättet (Starby, 2006). 

1.6.4 Ljusföroreningar alt. Light Pollution 
Ljusföroreningar, även Light Pollution som det kallas internationellt och i Sverige, benämns 

det fenomen som uppstår när artificiell belysning lyser upp i atmosfären och reflekteras 

tillbaka till marknivå och får det att se ut som att himlen är mycket ljusare än normalt. Detta 

fenomen uppstår framförallt vid mycket bebyggelse såsom i städer och har många negativa 

konsekvenser (Nathanson, 2018).  

1.6.5 Ljusnivå 
Ljusnivån är en uppskattning av  hur ljus eller mörk en yta eller ett rum är. En låg ljusnivå 

upplevs mörk och dunkel, en hög ljusnivå upplevs ljus och upplyst (Starby, 2006). 

1.6.6 Luminans 
Luminans är ett mått på hur ljus en yta är. En yta kan ha en upplevd ljushet som är subjektiv 

och en faktisk luminans som är objektiv. Luminans mäts i candela per kvadratmeter (cd/m2) 

(Starby, 2006). 

1.6.7 Urbanisering 
Urbanisering kallas det som sker när en stor skara människor flyttar från landsbygd till 

stadsmiljö. Detta sker för att arbetstillfällen dras mer till stora samhällen och människor 

lockas av variationen på aktiviteter (Hubendick, Ovesen, Franzén & Öberg, u.å.). 
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2 Teoretiskt ramverk  
 

2.1 Belysning för staden 
 

Major (2015) diskuterar hur belysning i en stad påverkar hur människor uppfattar stadens 

arkitektoniska färger och former under dygnets mörka timmar och att det på så sätt kan 

förbättra människors livskvalitet. Belysningen ha en betydande roll för stadens utveckling och 

rykte. Detta kan leda till förbättrat kulturliv och ekonomi för staden. Ljuset gör det möjligt att 

skilja på parker, vägar och gångstråk och ger brukarna av de offentliga platserna möjlighet att 

se varandra och ytorna runt omkring sig. Att belysa byggnader och olika objekt gör 

omgivningen vackrare med förutsättning att det är väl utfört. Ljus och färg har en stark 

påverkan för upplevelsen i det offentliga rummet. Dessa ovan nämnda aspekter har skapat ett 

intresse för belysningsplanering hos många städer runt om i världen (Major, 2015). 

 

Belysning i stadsmiljö uppfattas ofta enbart tillföra funktionalitet och vara brottsförebyggande 

vilket resulterar i resonemanget “mer belysning motsvarar mer trygghet”, som ger en fel 

vinkel av vad ljuset ska tillföra för en stad. Detta kan resultera i missförstånd av definitioner 

om utomhusbelysning. Det är därför oerhört viktigt att ljus får en betydande roll i planering 

av stadsmiljöer (Major, 2015). 

 

En stad består av blandad arkitektur från olika decennier och trots dessa olikheter har vi 

förmågan att under dagtid uppleva staden i sin helhet tack vare dagsljuset som förenar staden 

på ett naturligt sätt. Under de mörka timmarna av dygnet har det artificiella ljuset en stor 

betydande roll för hur staden ska framstå. Ljuset ska skapa harmoni i stadsrummet utan att 

bli för dominant. Även om vissa områden i staden brukas väldigt lite, så ska omgivningen 

fortfarande kännas behaglig att vistas i. Genom att använda det artificiella ljuset för att belysa 

staden kan besökarna stanna ute längre och utnyttja staden under fler timmar av dygnet 

(Major, 2015).  

Oplanerat artificiellt ljus i en stad kan orsaka skada då det kan störa stora delar av ett område 

och göra det i stort sett obrukbart. Grundtanken med belysning förstörs då syftet med 

användningen och säkerheten slås ut, bland annat genom bländning. Att begränsa 

ljusinstallationer till att bara använda ljus där det behövs, och effektivt belysa för det ändamål 

det är till för kan lyfta ett helt område (The Instituition of Lighting Engineers, 2005). 

Samtidigt som det är av stor vikt att välja ljus av hög kvalité och tillämpa rätt ljus på rätt plats 

är det lika viktigt att låta vissa platser vara mörka (Major, 2015). Termen “beautification of the 

city” används ofta för att beskriva processen att omorganisera ett stadsrum för att göra staden 

mer attraktiv och inbjudande. Detta leder till ett ökat nattliv där företag och organisationer 

som restauranger, caféer, butiker, biografer och teatrar får mer kunder och besökare (van 

Santen, 2006). 
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Idag har ljuset ett mer känslobaserat uttryck än vad det har haft tidigare. Forskning om ljus 

har dominerats av utredningar av ljusnivåer och den visuella prestandan och detta har främst 

drivits fram av ekonomiska skäl. Det är mer än bara de tekniska bitarna som bör analyseras 

för att uppnå känslomässiga och subjektiva effekter. Vissa författare hävdar att den upplevda 

ljusmiljön inkluderar humör, vakenhet, tillfredsställelse och estetiska bedömningar (Cortes & 

Morales, 2016). Main & Wilhide (2004) för en diskussion om vilka aspekter man bör ta 

hänsyn till när man planerar belysning i utomhusmiljöer. Det är viktigt att skapa 

välkomnande känslor och psykologisk komfort i bostadsområden. Det är även viktigt att leda 

människor med hjälp av ljus i avsides områden. Main & Wilhide menar på att det finns 

alldeles för lite forskning om rumslig upplevelse i utomhusmiljöer, något som hade kunnat 

bidra till en bättre ljusplanering och en bättre stad. Wänström Lindh (2012) anser att 

forskningen istället framförallt fokuserat på energieffektivitet, där ljus för synbarhet och 

säkerhet har satts i fokus och att man har fokuserat för lite på trygghet, skönhet och 

orienterbarhet i det offentliga rummet.  

 

Belysning i staden har en central roll i det moderna samhället. På kort tid har belysningen 

blivit en viktigt del för invånarna i de urbaniserade områdena för att kunna orientera sig. Ljus 

har den unika egenskapen att det kan bestämma synbarhet hos föremål och människor i den 

omedelbara miljön (Van Rijswijk & Haans, 2017). 

 

Utöver att planera belysning på ett funktionellt och tekniskt hållbart sätt ska även de 

arkitektoniska, estetiska och känslomässiga värdena beaktas (Rankel, 2014). De urbana 

stadsrummen har börjat användas i allt större utsträckning under kvällstid för olika kulturella 

och sociala aktiviteter som människor inte kan delta i under dagtid, av olika anledningar. Ljus 

gör att människor kan uppleva vilket område som helst, och det gör ljusdesign till en viktig 

arkitektonisk komponent i stadsplanering (Rankel, 2014).  

 

Metoder för att planera belysning i urbana miljöer har genomgått en stor förändring under de 

senaste decennierna. Det är olika faktorer som spelar in för denna förändring och det är bland 

annat den tekniska utvecklingen och krav på att minska klimatpåverkan. Detta har bidragit till 

att de lokala myndigheterna för städerna har börjat ändra sina belysningsstrategier för att 

minska energiförbrukning och reducera kostnader för belysningen. Detta görs även för att 

förbättra och förändra användandet av staden (Giordano, 2018). När diskussionen förs om 

hur europeiska städer förändras så betonas allt mer hur stadsplaneringen och stadens design 

är de viktigaste faktorerna för stadens utveckling. Under 1900-talet handlade 

utomhusbelysning främst om att fylla ett funktionellt syfte – att det inte skulle vara helt mörkt 

i staden under dygnets mörka timmar. Då tog man inte hänsyn till hur stadsbilden 

förändrades under kvälls- och nattetid av det artificiella ljuset. Detta har resulterat i att man 

har blandat olika ljuskaor, optiker och andra tekniska val som ofta bidragit till att man har 

överbelyst områden och orsakat ljusföroreningar. Denna situation har dock förändrats under 
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det senaste decenniet, då belysning har kommit att bli en central roll i kommunernas 

stadsplanering (Giordano, 2018). 

2.2 Belysningsplan 

 
Forskning på belysningsplaner är fortfarande relativt nytt. De första belysningsplanerna 

utformades under 1980-talet. Staden kan förbättras och befolkningens välbefinnande kan öka 

genom planerad belysning. Hur mycket man än specificerar ljusfördelning, färgtemperatur, 

antal timmar det ska vara tänt och vilka förväntningar som ställs på det färdigställda projektet 

så är alltid den grundläggande basen den viktigaste. Där bör beställaren ställa sig frågorna; 

Vad är lämpligt att belysa och inte? När, var, för vem och vilka behov ska man 

tillfredsställa? Efter dessa frågor blivit besvarade blir nästa steg; Vilka tekniska resurser 

behövs för att uppnå målet på kort, mellan och lång sikt? (Meier et al, 2015). 

Enligt Kultu & Manav (2013) är målet med en belysningsplan att etablera stadens 

igenkänning genom visuellt uttryck och nyttan som ljuset kan bidra med. Med hjälp av 

belysningsplaner kan man skapa mer liv och rörelse i staden under kvälls- och nattetid, vilket 

kan leda till fler besök av invånare och turister. 

Städer och samhällen har länge fokuserat på att ljus ska vara en säkerhetsfråga och lite vikt 

har lagts vid vad utomhusbelysning kan tillföra staden. Det är ett resonemang som förändrats 

under det senaste decenniet. Nu läggs mycket tid på att planera belysning som kan skapa 

vackra tilltalande miljöer och samtidigt bidra till förbättrad trygghet och säkerhet. Detta syns 

tydligare i de nya belysningsplanerna där fokus även läggs vid vad ljus kan göra för staden 

(Giordano, 2018).  

 

De senaste åren har fler och fler städer utvecklat belysningsplaner för att skapa strategier för 

hur ljuset ska användas i staden. 2012 startades en association som benämns LUCI, ”Lighting 

Urban Community International”. Detta är ett forum där städer kan dela erfarenhet av sin 

belysningsplanering och dela med sig av sin expertis och tips för hur man kan belysa städerna 

(Raynham, 2007). 
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2.3 Ljusförorening 

 
Light pollution, i Sverige känt som ljusföroreningar, är ett fenomen som uppstår vid mycket 

belysning som är felriktad eller vid starka reflektioner av det artificiella ljuset. Detta uppstår 

oftast i samband med mycket bebyggelse då det i urbana områden används mycket artificiellt 

ljus. Det artificiella ljuset är så pass omfattande att det ljus som inte absorberas på marknivå 

går upp i atmosfären där det träffar partiklar och reflekteras tillbaka till oss på jorden. Detta 

fenomen har stora ekologiska påföljder samtidigt som det i större städer blir nästintill 

omöjligt för oss människor att urskilja stjärnorna på himlen. Detta fenomen är ett utbrett 

problem inom belysningsbranschen och har på senare år blivit en nyckelfråga för många 

städer för att försöka återställa den naturliga dygnscykeln. Ljusföroreningar åtgärdas genom 

riktade armaturer där ljuset endast träffar en avsedd yta. Armaturerna ska även vara 

avskärmade för att minimera ljusspill som går rakt upp i himlen (Nathanson, 2018).  

År 2001 var det uppskattningsvis 60% av jordens befolkning som levde på platser som 

påverkades av ljusföroreningar. Davies (2013) argumenterar för att allvarliga ljusföroreningar 

som gör det i princip omöjligt att se stjärnor med det blotta ögat distanserar oss människor 

från naturen.  

 

Ljusföroreningar har även stor påverkan på samhället. Som invånare i en stad kan man bli 

störd av fasadbelysning från andra byggnader, spilljus från överbelysta områden eller ljuskaor 

som bländar eller stör på grund av dålig avskärmning. Dessa faktorer beror oftast på för stora 

kontrastskillnader (Van Santen, 2006). Kunskap om att artificiellt ljus inte enbart har goda 

egenskaper har kommit fram i forskning och politik vilket har skapat nya regleringar för att 

minska ljusförorening på lokal och även internationell nivå (Giordano, 2018). 
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2.4 Orientering och trygghet 
 

För att skapa en enhetlig stadsbild bör olika typer av element inkluderas: vägar, 

avgränsningar, distrikt, knutpunkter och landmärken. Elementen brukar oftast överlappa 

med varandra men bör kategoriseras för att anpassa sig till helhetsbilden av en stad. Man bör 

ställa sig frågan om vad stadens faktiska form betyder för de människor som bor där. Kevin 

Lynchs (1960) strategier för att forma en stad används ofta av stadsplanerare för att skapa en 

helhet av staden. Han beskriver hur människor gör en mental karta av de städer de jobbar och 

lever i, och menar även på att människor känner sig mer bekväma i en miljö om man förstår 

relationen av vart man befinner sig och vad som är för individen kända områden. Kevin 

Lynchs bok “Image of the city” om stadsplanering är idag en stor inspirationskaa för 

arkitekter, stadsplanerare och ljusdesigners (Major, 2015).  

 

Michel (1996) diskuterar de faktorer som spelar in när man rör sig i områden som är kända 

eller okända för individen. Författaren menar på att människor som rör sig i ett område som 

de ofta vistas i känner sig mer trygga eftersom de känner igen sin omgivning och vet hur 

platsen är utformad. Om man befinner sig på, för individen, en okänd plats måste man vara 

mer uppmärksam på hur området är utformat, vilka eventuella risker som finns och vart man 

kan söka skydd om det skulle behövas. Det är därför viktigt att man som ljusdesigner 

analyserar och planerar miljön för att underlätta människors orientering.. Michel (1996) 

menar också att man bör öka uppmärksamheten för miljöns olika byggnader och landmärken 

som kan underlätta orientering. En plats som är lättorienterad känns tryggare. Raynham 

(2007) diskuterar i sin studie att det är viktigt att kunna färdas genom en stad, veta vart man 

är och åt vilket håll man ska. I bostadsområden är man oftast mer bekant med sin omgivning 

där stora hus och träd fungerar som landmärken. I dessa områden behövs inte lika mycket 

ljus för individen för att säkerställa vart man befinner sig och vart man ska. I stadskärnor och 

stadsdelar är människor i större utsträckning mindre bekanta med sin omgivning, dels på 

grund av att det är en större yta och för att fler områden i staden är okända. Därför är tydlig 

vägledning väldigt viktigt. Det är viktigt att ljuset skapar riktlinjer och att landmärken lyfts 

fram i staden för att skapa orientering eftersom en lättorienterad miljö ökar känslan av 

trygghet. 

 

Yang & Fotios (2014) har undersökt vad som är viktigt för att kunna uppfatta ansiktsuttryck 

på andra människor. Målet med belysningen är att underlätta förmågan att uppfatta 

ansiktsuttryck vare sig den mötande är vänlig, neutral eller aggressiv så att man hinner 

reagera i tid. Höga luminanser på korta avstånd menar Yang & Fotios är det optimala för att 

uppfatta ansiktsuttryck på andra människor. Raynham (2007) menar att det finns olika behov 

som belysningen ska uppfylla för att människor ska kunna röra sig obehindrat. Att röra sig 

obehindrat betyder att kunna röra sig säkert, att kunna orientera sig i stadsrummet, kunna se 

mötandes ansikten och att känna sig trygg. Raynhams forskning visar även på att ljuskaor 
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med en kallare färgtemperatur och som har god färgåtergivning skapar bättre förutsättningar 

för att kunna känna igen ansikten på personer man möter än ljuskaor med låg 

färgåtergivning. Stadsstrukturen i många städer idag är väldigt komplex på grund av 

nätverket av byggnader, vägar och öppna platser vilket gör det viktigt att staden är belyst. 

Ljusets enda uppgift bör inte vara att underlätta orientering, ljuset ska även tillföra 

välbefinnande och skapa en trygghetskänsla för både invånare och besökare (Raynham, 

2007). 

Installation av ny belysning, eller upprustning av befintliga belysningsanläggningar är 

fortfarande en av de mest använda strategierna för att utforma stadsmiljöer på ett sätt som 

kan minska kriminalitet och i slutändan förbättra och öka känslan av trygghet i det offentliga 

stadsrummet (Van Rijswijk & Haans, 2017). 

2.5 Urbanisering och stadsplanering 
 

Strax efter det nya sekelskiftet blev antalet stadsbor för första gången i mänsklig historia 

större än de som bor på landsbygden. Det betyder att mer än hälften av världens befolkning 

nu bor i städer. Antalet kommer att växa till att bli dubbelt så stort som 

landsbygdsbefolkningen under de kommande decennierna (Madanipour, 2006).  

 
I boken The Oxford Handbook of Urban Planning (2012) diskuteras en mängd olika aspekter 

kring stadsplanering. Enligt författarna används stadsplanering av många olika anledningar. 

Skönhet är en faktor som stadsplanerare tar stor hänsyn till för att skapa vackra platser där 

människor vill vistas. Enligt författarna värdesätter människor urban skönhet. Några exempel 

på skönhet i staden som ges är en attraktiv utsikt över staden, gröna parker, vackra 

byggnader, fontäner, trädkantade gator och offentlig konst (Macdonald, 2012). I den moderna 

stadsplaneringen finns två frågor som är återkommande. Den första frågan handlar om 

balansen mellan skönhet och sociala, ekonomiska och mobilitetsfrågor. Den andra frågan 

handlar om vad som är objektiv skönhet, eftersom det i sin grund är något subjektivt. Skönhet 

har ofta associerats med rikedom och välfärd, vilket har lett till att vissa stadsplanerare 

känner sig obekväma med att planera vackra platser. Stadsplanerare bör lägga stor vikt vid att 

planera en vacker stadsmiljö då det förbättrar livskvalitén för hela samhället. Macdonald 

(2012) har vidare undersökt vad som anses vara vackert gällande stadsmiljöer. I San 

Francisco gjordes en undersökning om vilka designprinciper som bidrog mest till en omtyckt 

stad. I undersökningen fick man fram svar som pekade på att bland annat gatuplanering och 

byggnadsformer som inte fokuserade på topografi försämrade bilden av stadens form.  Man 

kunde också se att en trädalléer med jämna avstånd och med samma typer av träd hela vägen 

framkallade en känsla av ordning och kontinuitet som passade in på huvudgator. Stora 

byggnader försämrade karaktären hos äldre, mindre områden om ingen övergång gjordes 

mellan småskaliga och storskaliga element. Historiska byggnader betydde mycket för att 

kunna känna en koppling till tidigare händelser. Att försämra eller blockera en utsikt över 
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exempelvis havet, landskapet eller andra stadsdelar kunde leda till försämrade karaktärsdrag 

och kvalité i staden (MacDonald, 2012). 

 

Talen (2012) diskuterar hur städer bör planeras med hållbarhet i åtanke. Stadsplanerare bör 

sträva efter att planera städer och samhällen som fokuserar på att minska sin konsumtion av 

resurser. Den som planerar en hållbar stad måste balansera naturliga, ekonomiska och sociala 

problem. 
 
Marcuse (2012) skriver att rättvisa i stadsplanering är ett känsligt ämne. Att anta att 

stadsplanering och rättvisa hör ihop är inte så säkert som man skulle kunna tro. En arkitekt 

behöver inte ta hänsyn till om beställaren förtjänar den planerade byggnaden eller vem som är 

i störst behov av byggnaden, så varför skulle en stadsplanerare behöva göra det? Det finns 

enligt Marcuse flera anledningar till att stadsplanerare borde ta hänsyn till rättvisa. 

Stadsplanering är något som bestämts av den styrande kommunen eller liknande aktör, där 

uppdelning av varutillgång, tillgång av tjänster och livsmöjligheter sker. Stadsplanerare bör 

analysera det arbete de har utfört och undersöka om orättvisa i stadsrummet fått några 

påföljder (Marcuse, 2012). Detta är något som Dufner, Malakas Scollon & Lister (u.å) också 

diskuterar. De menar på att samhället kräver allt mer innovativa lösningar för att svara på 

utvecklingen av urbanisering och där involveras de som utvecklar samhällets struktur och 

design. Livet i städerna efter mörkret är bara ett av många element som är en utmaning för 

stadsutvecklingen, men också ett element som behöver lösas i ett större socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt sammanhang. Man ljussätter städer för att invånarna ska kunna utföra olika 

aktiviteter både under dag- och kvällstid. Stadsplanerare kan förvandla en miljö till en plats 

som öppnar upp stadsmiljöns potential. 

 

Den moderna arkitekturen har ett generiskt uttryck och kan därför appliceras på många olika 

ställen i flera olika städer. Den största nackdelen med detta är att denna typ av generisk 

arkitektur inte skapar en känsla av lokal tillhörighet för de människor som bor i byggnadens 

närhet. Arkitekturen och stadsplaneringen bör vara skräddarsydd för att passa in i staden. Om 

detta görs så förbättras relationen mellan människa och plats (Wang & Prominski, 2016). 
Relph (1976) definierar platser som ställen som måste finnas för att människan ska trivas. Det 

finns vissa svårigheter i att designa platser med en identitet, eftersom de inte kan upplevas av 

människor förrän de existerar fysiskt. Från en designers perspektiv blir därför identitet något 

som är retroaktivt då platsen måste existera innan den kan få en tydlig identitet. Ännu svårare 

blir det om man som designer jobbar med en planerad stadsdel som ännu inte är byggd. Man 

vet inte vilka människor som kommer ha den påtänkta stadsdelen som sitt hemkvarter eller 

hur stadsdelen kommer att användas (Wang & Prominski, 2016).   
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3 Metod 
 

3.1 Sökning av material 
 

Primo är en sökmotor som använder en mängd olika samlingar av databaser. Primo har 

använts i denna studie för att söka information om ämnet belysningsplaner. Antalet träffar 

utgår från hur många träffar som funnits via Primo. Databaser som haft relevant litteratur är 

El Savier, ProQuest, SAGE Journals och BrowZine. Författarna har även sökt efter relevanta 

artiklar via Google Scholar. Sökning av artiklar och litteratur har främst varit på engelska och 

svenska för att hitta studier och artiklar inom ämnet som kunnat studeras av författarna till 

denna studie. För att strukturera sökningen av material till studien användes sökord (se 

Tabell 1). För att sortera de artiklar som hittades valde författarna att läsa rubrikerna på de 

första tre sidorna på Primo efter sökt ord. Därefter har artiklar med relevant och intressant 

rubrik valts ut för att läsa abstract. Författarna har vidare sållat ut artiklar efter abstract för 

att se om den information som gick att hitta där kändes relevant för ämnet. Om de kändes 

relevanta och intressanta för studien har dokumenten lästs i fulltext. Totalt har 53 studier 

lästs i fulltext. Sökningarna gjordes under tiden då studien utfördes. 

 

De belysningsplaner som har jämförts i studien har sökts via ljusdesigners i branschen och via 

sökningar på städernas hemsidor.  Sökningen efter belysningsplaner var inte en del i 

sökningen av litteratur i databaser.  

 

Tabell 1. Sökord och antal träffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jämförelsen har det undersökts hur de olika belysningsplanerna är uppbyggda och vilken 

information de innehåller. Dokumenten har jämförts med varandra både nationellt och 
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internationellt. Detta för att få en bred inblick i hur belysningsplaner från hela världen kan 

vara strukturerade. Som en del av undersökningen har fyra intervjuer genomförts med 

personer som har en koppling till belysningsplaner antingen genom att de har utformat ett 

sådant dokument eller att de har arbetat med en belysningsplan i en projektering. 

Intervjuerna fungerade som en förstudie för att få en inblick i vad branschen har för åsikter 

om belysningsplaner. Dessa intervjuer spelades in och har sedan transkriberats (se Bilaga 1-

4). Studien har genomförts som en litteraturstudie där Jane Websters artikel “Analyzing the 

past to prepare for the future: Writing a literature review” (2002) använts för att få en 

kunskap om hur man bör gå tillväga i en litteraturstudie.  En litteraturstudie används för att 

göra en fullständig översikt för ett speciellt ämne. Översikten hjälper läsaren att förstå vad 

som redan är känt inom ämnet, och vad som inte är det. Studien kan också fylla i hål som 

tidigare studier har missat, expandera kunskapen om ämnet och föra diskussionen vidare om 

det (Denney, Tewksbury, 2012).  

3.2 Analyser av belysningsplaner 
I examensarbetet studerades belysningsplaner från västra Europa, Norden, Nordamerika och 

Australien. I jämförelserna mellan de olika dokumenten har kategorier som är relevanta för 

undersökningen sammanställts. Författarna för studien har gjort en jämförelse mellan varje 

dokument utifrån utvalda kategorier för att se om det går att utläsa mönster och likheter, eller 

om innehållet skiljer sig. Kategorierna som har valts som ett analysverktyg presenteras i detta 

kapitel och fungerar som rubriker för vardera belysningsplan i kapitel 4.2. De kategorier som 

presenteras nedan valdes ut efter att de olika belysningsplanerna hade studerats för första 

gången. Informationen om dessa kategorier fanns att hitta i nästan alla belysningsplaner som 

studerats, vilket ledde till att en rättvis jämförelse sedan kunde göras. Litteraturen som 

studerats inför denna studie har handlat mycket om ljusets egenskaper, det sociala livet, 

trygghet, energiförbrukning och ljusföroreningar. Litteraturen kan stödja de utvalda 

kategorierna i resultatdiskussionen.  

3.2.1 Ljusnivå, färgtemperatur & bländning 
I den första kategorin undersöktes om dokumenten redovisar information om vilken ljusnivå 

som bör användas i de olika stadsdelarna, och varför. Det kan vara för att man vill framhäva 

en viss yta eller struktur. Det kan även vara för att öka säkerhet och trygghet eller aktivitet och 

förbättra vägledning. Författarna har valt att även undersöka vad som skrivits i dokumenten 

om användning av olika färgtemperaturer i staden. Färgtemperatur kan anpassas efter olika 

stadsdelar och då öka medvetenheten om vilken typ av plats man befinner sig på. Vidare är 

bländning ett ämne som diskuterats och undersökts och vilka påföljder det kan ge. 

3.2.2 Identitet och det sociala livet 
I kategori nummer två har författarna undersökt om dokumenten redovisar hur man kan öka 

städernas identitet och uttryck med ljus. Ligger myndigheternas fokus på att ha så lite 

miljöpåverkan som möjligt, är målet att bli ett kulturcenter eller är shopping och aktiviteter 
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det viktigaste att framhäva för att skapa associationer till staden? I kategorin undersöktes det 

sociala livet och vilken påverkan belysningen kan komma att ha på de människor som vistas i 

stadsrummet och om belysningen används för att öka aktiviteten i staden under kvällstid.  

3.2.3 Trygghet, säkerhet & kriminalitet 
I kategori tre undersöktes vad som skrivits om trygghet, säkerhet och kriminalitet. Planeras 

stadens belysning för att skapa tryggare miljöer? Säkerhet är också en viktig aspekt att ha med 

i en belysningsplan för att kunna planera säkra stadsmiljöer för människor.  

3.2.4 Energi 
I kategori fyra undersöktes vad som skrevs om energiförbrukning i belysningsplanerna. En 

modern stad med ett hållbart miljötänk borde diskutera energiförbrukning och arbeta med 

energieffektiva ljuskaor samt reglering av belysningen. 

3.2.5 Visuell upplevelse och orientering 
I kategori fem fokuserade författarna på att se om dokumenten har riktlinjer om hur 

belysningen kan användas för att skapa upplevelser och hur belysning kan förändra eller 

komplettera ett stadsrum. Vidare har författarna undersökt vad som skrivs om 

orienteringsförmågan i städerna och hur ljuset kan hjälpa människor att hitta rätt och knyta 

an till platser med hjälp av igenkänning. 

3.2.6 Landmärken och kulturhistoriska miljöer 
I denna kategori undersöktes det om dokumenten har information om vilka landmärken som 

finns i staden som bör uppmärksammas och hur dessa objekt kan belysas på bästa sätt. Det 

kan också finnas flera kulturhistoriska miljöer i staden med unika förutsättningar som 

behöver extra planering och specialdesignade lösningar.  

3.2.7 Ljusföroreningar & miljöhänsyn 
I kategori sju undersöktes om dokumentet diskuterar ljusföroreningar. Att motverka 

ljusföroreningar är en av de viktigaste aspekterna idag inom belysning för stadsrummet. 

Dokumenten bör ha skrivit riktlinjer om hur ljusföroreningar kan motverkas eller elimineras. 

I kategorin undersöktes även vad som skrivs om miljöhänsyn för att se hur dokumenten 

behandlar belysningens påverkan på djur- och växtliv. 

3.2.8 Teknisk specifikation 
Den avslutande kategorin fokuserar på att se hur specifika dokumenten är när det kommer till 

teknisk specificering. Det kan handla om att dokumenten tydligt specificerar vilka armaturer 

som ska användas på utvalda platser, vilka stolphöjder som ska användas och om de listar 

ljuskaor och drivdon. 
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3.3 Metod för intervjuer 
 
I denna studie genomfördes fyra intervjuer med ljusdesigners i branschen. Intervjuerna hade 

öppna frågor med goda möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor för att låta 

respondenterna svara så utförligt som möjligt. Intervjutekniken baseras på Dag Ingvar 

Jacobsens bok Vad, hur och varför? (2002).  I sin bok beskriver Jacobsen att den öppna 

intervjutekniken lämpar sig bäst när man har få deltagande och vill veta vad individen har för 

åsikter om ett ämne. Tekniken lämpar sig också bra för att få en individ att berätta om sina 

erfarenheter, åsikter och tankar kring ett specifikt fenomen. Denna teknik passade bäst för 

denna studie där det var få respondenter som fick mycket utrymme att dela med sig av sina 

åsikter om belysningsplaner.  
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Figur 1. Översiktskarta vart San José ligger beläget  
(Hämtad från Kartor-applikation från Apple 2018-05) 

4 Genomförande 
 

I detta kapitel redovisas genomförandet av de analyser och jämförelser som gjorts i denna 

studie. Genom att göra dessa jämförelser kunde författarna komma fram till resultat som 

kunde besvara frågeställningarna. 

4.1 Utvalda städer och belysningsplaner 
 

I kapitlen nedan beskrivs de städer och belysningsplaner som valdes ut att studeras av 

författarna. Författarna valde att fokusera på kuststäder för att ha städer med likvärdiga 

förutsättningar och miljöer. Många städer har någon slags belysningsplan men det är få som 

är offentliga dokument som finns att hitta på internet. Köpenhamns och Malmös dokument 

var för författarna kända sedan tidigare, resterande dokument som deltagit i studien har 

hittats via mailkontakt eller via sökning efter offentliga dokument på internet. Nedan 

redovisas information om städerna samt en sammanfattning av belysningsplanernas innehåll 

för respektive stad.  

4.1.1 San José, USA 
 

San José är en kuststad i delstaten Kalifornien i 

USA. I staden bor 1 miljon invånare räknat år 

2016. Staden ligger belägen vid kusten, 80 km 

sydöst om San Francisco, och är en av de största 

städerna i Silicon Valley. Staden har ett 

universitet som grundades 1857, och majoriteten 

av tillverkningen i staden består av dator- och 

rymdindustri, samt livsmedel- och 

konsumtionsvarutillverkning (San José, u.å.). 

Belysningsplanen för San José heter San José 

Downtown Street and Pedestrian Lighting 

Master Plan och skapades vid tidigt 2000-tal. 

Dokumentet specificerar inte exakt årtal men 

man kan utläsa i dokumentet att det skapades 

mellan 2000 och 2003. Belysningsplanen utvecklades av The Redevelopment Agency of the 

City of San José i samarbete med The San José Streetscape Master Plan och The Downtown 

San José Signage Master Plan. Belysningsplanen är 89 sidor långt och huvudsyftet är att öka 

stadskärnans attraktivitet. Inledningsvis beskrivs syftet om varför den har skapats och vad 

som kommer att tas upp. Området som behandlas är endast stadskärnan som är en relativt 

liten del av staden och ligger centralt i San José. I dokumentet beskrivs den befintliga 

belysningens egenskaper och en karta över befintliga armaturer och deras position. 

Rekommendationer för olika belysningsprinciper beskrivs följt av riktlinjer för ljusnivåer och 
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Figur 2. Översiktskarta vart Köpenhamn ligger beläget  
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underhåll. Nästa rubrik i dokumentet kallas ”nästa steg”. Där beskrivs vad som bör prioriteras 

i framtida budgetar, riktlinjer för ljusnivåer de nästkommande åren samt rekommenderade 

armaturer vid projektering. Detta dokument lägger mycket fokus på de tekniska aspekterna, 

medan de visionära aspekterna förklaras i mindre utsträckning. Dokumentet bifogar 

information om specificerade armaturer. 

4.1.2 Köpenhamn, Danmark  
 

Köpenhamn är Danmarks huvudstad och är 

belägen på Själland. Köpenhamn har cirka 

600 000 invånare i kommunen räknat år 

2015. Staden Köpenhamn kan dateras så 

tidigt som 1100-talet då Roskilde-biskopen 

Absalon 1167 byggde en borg i samhället 

Havn. Kring år 1200 bytte samhället namn 

till København då den började få en 

stadskaraktär. Än idag finns några enstaka 

byggnader kvar i staden som kan dateras till 

medeltiden. Staden är präglad av byggnader 

som är flera hundra år gamla, men det pågår 

även mycket nybyggnation och utveckling i 

stadsrummet. Köpenhamn är numera 

framförallt en handelsstad där industrin har 

minskat. Industriverksamheten står endast för 6 % av sysselsättningen medan den offentliga 

sektorn ensam står för drygt 40 % av sysselsättningen. Köpenhamn har även en av landets 

största hamnar med fokus på godshantering och passagerartrafik. Staden är centrum för både 

det nordiska och danska tågnätet samtidigt som Kastrup, Köpenhamns flygplats, är Nordens 

mest trafikerade med över 23 miljoner passagerare per år. Köpenhamn är ett stort 

kulturcentrum med över 20 teatrar, nöjesparken Tivoli, en mängd muséer och staden är även 

en av Europas ledande jazzstäder med en årlig jazzfestival (Jönsson et al, u.å). 

 

Citelum har i samarbete med UiWE Kulturdesignbyrå framställt en detaljerad belysningsplan 

för Köpenhamns Kommun på 232 sidor som omfattar hela Köpenhamns stad. Dokumentet 

var färdigställt i september 2014. Köpenhamn har sedan tidigare haft en belysningstrategi för 

staden vid namn “Natten i byens lys” men 2013 valde kommunen att utveckla den till en 

belysningsplan. Målet med belysningsplanen för Köpenhamn är att reducera 

energiförbrukningen och ersätta den befintliga belysningen i staden med LED-teknologin. 

Ambitionen är även att ge Köpenhamn en unik ljusidentitet. Dokumentet är indelat i fyra 

kapitel. Det första kapitlet beskriver principer för belysningen, och fortsätter i kapitel två med 

analyser av staden, stadens invånare och deras åsikter om belysning.  Här ges även en 

biologisk analys av belysningens betydelse för stadens natur- och djurliv. Det tredje kapitlet 
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Figur 3. Översiktskarta vart Malmö ligger beläget  
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handlar om stadens fokusområden och belysningskoncept. Det fjärde kapitlet går mer in på 

djupet vad varje stadsdel ska ha för belysningsprinciper och vilka landmärken och 

fokusområden som finns i dessa som bör belysas. Dokumentet berör även tekniska 

specifikationer som armaturförslag, monteringsanvisningar, höjd på stolpar och liknande. 

 

4.1.3 Malmö, Sverige  
 

Malmö är Skånes residensstad och Sveriges 

tredje folkrikaste tätort. Malmö kan tack vare 

bevarade dokument dateras så långt tillbaka som 

1275. I Malmö bor det cirka 330 000 invånare. 

Staden blev snabbt den ledande skånska 

handelsstaden tack vare sillfisket och 

Skånemarknaden. Malmö har i snart 170 år varit 

en stor hamn- och industristad då Malmö blev 

startpunkten för Södra Stambanan som sedan 

skulle sträcka sig hela vägen upp till Stockholm. 

Staden är även knutpunkten för tåg- och 

lastbilstransport ner i Europa via Danmark. 

Malmö har en stor sysselsättning inom företag 

och handel, som tillsammans når strax under 

30 % av den totala sysselsättningen (Hansson et al., u.å.). 

 

Malmö har ett dokument på 24 sidor som kallas för ljusplan, och var färdigutvecklat år 2008. 

Projektet för ljusplanen startade med ett annat projekt som hette ”Stadens ljus” som var en 

del av stadsmiljöprogrammet i Malmö. Sedan “Stadens ljus” lanserades runt 1995 har Malmö 

stad arbetat mycket med att förbättra belysningen i staden. Ljusplanens syfte är att ligga till 

grund för uppgradering av befintlig belysning och beskriva hur staden ska belysas. 

Dokumentet beskriver även trygghet- och tillgänglighetsfrågor och används löpande och 

revideras kontinuerligt. Ljusplanen har utförts av en arbetsgrupp på Malmös gatukontor som 

bestod av drift- och underhållsavdelningen, verksamhetsansvarig för stadens befintliga 

belysning, landskapsarkitekt, belysningsingenjör, ljusdesigner, trafikplanerare och grafisk 

formgivare. Ljusplanen är ett tekniskt beskrivande dokument med viss riktning mot val av 

ljuskällor och stolphöjder. Mindre fokus riktas på det visionära och analytiska. Denna 

information finns istället att hitta i externa dokument som behandlar specifika stadsdelar, 

bland annat Hyllie och Västra Hamnen.  
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Figur 4. Översiktskarta vart Karlshamn ligger beläget  
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4.1.4 Karlshamn, Sverige  
 

Karlshamn ligger i Blekinge och har cirka 

20 000 invånare. Här finns en av landets 

största, modernaste och djupaste 

hamnar. Staden består av karaktäristiska 

rutnätsgator med kuperad terräng och 

flera träbyggnader från 1700-talet. 

Staden har god tillväxt idag med många 

nya industrier som etablerat sig för att 

vara nära hamnen (Jönsson, Nilsson & 

Lilja, u.å.). 

 

Karlhamns belysningsplan heter 

“Belysningsstrategi - Delprogram om 

stadsmiljö i Karlshamn” och var 

färdigställd år 2010 som utfördes av 

Ljusarkitektur AB i samarbete med 

Stadsmiljöavdeldningen i Karlshamn Kommun. Ett 36 sidor långt dokument som börjar med 

en inledning där man beskriver att Karlshamns Kommun tidigare har ett Stadsmiljöprogram 

som ska kompletteras med en belysningsplan. Syftet är att dokumentet ska skapa en attraktiv 

stadsmiljö. Kommunen har för avsikt att skapa en bättre livskvalitet för de som bor och vistas 

i staden vilket bidrar till bättre folkhälsa och ger bättre förutsättningar för handel och kultur.   

Belysningsplanen analyserar Karlshamn och vilka områden som finns och hur dom används, 

samt vilka negativa aspekter som finns med den befintliga belysningen i dessa områden. För 

att skapa landmärken och identitet finns ett kapitel som heter “Mötet med staden” som tar 

upp hur belysningen kan skapa en helhetsbild av Karlshamn under kvälls- och nattetid när 

man rör sig runt om i staden. I dokumentet redovisas även hur olika ljusprinciper kan 

appliceras på grönområden, torg och platser. Ljuskällor och armaturtyper beskrivs på ett 

övergripande sätt utan att benämna någon specifik produkt. Det sista kapitlet handlar om 

stadens energiförbrukning och hur man på bästa sätt kan spara energi.  
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Figur 5. Översiktskarta vart Perth ligger beläget  
(Hämtad från Kartor-applikation från Apple 2018-05) 

4.1.5 Perth, Australien 
    

Perth ligger beläget vid Australiens västkust, 

vid Swanfloden. Antal invånare uppgår till 2 

miljoner. Staden är en del av delstatens 

handels- och finanscentrum. Perth är 

huvudort för västra Australiens omfattande 

mineralutvinning. I anslutning till centrum 

ligger Kings Park som har stora 

rekreationsområden (Perth, u.å.). 

 

Perths belysningsplan på 37 sidor kallas The 

City of Perth Lighting Strategy och var 

färdigställd 2014. Perth definieras som “The 

City of Lights”, och fick sin titel då en 

astronaut från USA 1962 kommenterade att 

Perth syntes så väl från rymden. Perth är 

medlemmar i LUCI sedan 2012 och var den 

första australiska staden som blev medlem 

i organisationen. Belysningsplanen 

grundar sig i ett dokument om belysningsstrategier från 1995. Dokumentets målsättning är att 

skapa en levande och attraktiv stad genom kvalité, effektivitet och konsekvent tänkande.  

Dokumentet är uppdelat i sex områden där man inleder med belysningsplanens syfte. Nästa 

del handlar om de belysningsprinciper som ska gälla i staden, och där specificeras åtta olika 

nyckelprinciper. Vidare beskrivs stadens struktur och form där man pratar om rums- och 

ljushierarkier som innefattar olika färgtemperaturer och ljusprinciper för gator och områden. 

Det fjärde kapitlet handlar om den ekonomiska utvecklingen, miljöhänsyn och den sociala 

effekten av belysning. Slutligen beskriver dokumentet att en projektgrupp borde formas för 

att försäkra att dokumentet blir tillgängligt för de projektörer som har användning av det. I 

belysningslanen beskrivs även varför den behövs, som förklaras med att ta vara på stadens 

unika kvalitéer och framhäva dom under kvälls- och nattetid.  
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Figur 6. Översiktskarta vart Edinburgh ligger beläget  
(Hämtad från Kartor-applikation från Apple 2018-05) 

4.1.6 Edinburgh, Skottland 
 

Edinburgh är Skottlands huvudstad och 

näst största stad efter Glasgow. I 

Edinburgh bor lite drygt 500 000 

invånare räknat år 2012. Staden ligger 

belägen vid floden Forths utlopp ut i 

Nordsjön. Staden är Skottlands 

kulturcentrum och en stor 

universitetsstad med tre universitet, 

varav det äldsta byggdes redan på 1500-

talet. Edinburgh har en av 

Storbritanniens största järnvägsstationer 

och en internationell flygplats en mil 

väster om stadens centrum. Turismen är 

den största näringen i staden, men det är också en stad med mycket industri, framförallt 

whiskeyproduktion, elektronik- och pappersfabriker. 
Edinburgh har även Storbritanniens största sammanhängande historiska monument, 

stadsdelen New Town från 1767, där man kan hitta flera byggnader som är över 250 år gamla 

och har ett av Europas vackraste torg (Harrison, Ponnert, Möller & Reimers, u.å.). 

 

Edinburghs belysningsplan har utvecklats av Edinburgh Council och var färdigställt i juni 

2012. Dokumentet kallas A Sustainable Lighting Strategy for Edinburgh och är 52 sidor. 

Dokumentet är uppdelat i punktform och beskriver överskådligt vad man har för mål med 

stadens belysning. Bland annat beskrivs att stadens historiska identitet ska behållas och 

staden ska belysas samtidigt som himlen ska förbli mörk. Målet är även att framhäva stadens 

unika karaktär. Edinburghs statsråd spelar en signifikant roll i stadens belysning. De är 

ansvariga för gatu- och vägbelysning, trappbelysning, festivalbelysning, landmärken och 

stadskärnans speciella egenskaper. Dokumentet är ofta väldigt överskådligt med vilka 

principer som ska användas och det är sällan något specifikt som beskrivs om hur ljuset bör 

användas. Vidare förklaras olika ljushierarkier som förklarar stolphöjder, färger på stolpar 

och ljuspunktshöjder. Allt detta presenteras i tabellform och har ett strukturerat upplägg. 

Dokumentet är sedan indelat i tre olika bilagor som benämns A, B och C. A står för 

ljusprinciper, B står för gatubelysningshierarkier och C står för historisk belysning då 

Edinburgh är en stad med mycket historia som man är mån om att bevara.  
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4.2 Kategorier för undersökning av belysningsplaner 
 
Nedan följer de åtta utvalda kategorier där de sex olika belysningsplanerna jämförts med 
varandra. 

4.2.1 Ljusnivå, färgtemperatur & bländning 
 
Tabell 2. Kategoriindelning 1 ”Ljusnivå, färgtemperatur & bländning” 

 

Samtliga sex dokument diskuterar ljusnivå, färgtemperatur och bländning men de gör det på 

olika sätt. Karlshamn, Köpenhamn och Perth beskriver mer ingående för vilken 

färgtemperatur och ljusnivå som ska tillhöra de olika gatutyperna. San José och Edinburgh 

föreskriver att förhålla sig till ländernas belysningsstandarder och i Malmö beskrivs endast att 

ljuset ska vara jämnt fördelat. Alla de sex dokumenten beskriver och rekommenderar att 

samtliga ljuskällor bör vara väl avskärmade för att minimera risken för bländning. 

Dokumenten har valt att presentera informationen på olika sätt. Köpenhamn och Perth visar 

med hjälp av kartor upp var de olika ljushierarkierna ska gälla i staden. San José och 

Edinburgh redovisar likadan information i skriftlig tabellform, medan Karlshamn och Malmö 

har en beskrivande text som förklarar vilka ljusnivåer och färgtemperaturer som gäller i 

stadens olika delar.  
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4.2.2 Identitet och det sociala livet 
 
Tabell 3. Kategoriindelning 2 ”Identitet och det sociala livet” 

 
 
I kategorin “Identitet & det sociala livet” varierar dokumenten i hur djupt ingående man 

skriver om hur staden ska få en unik prägel och hur man vill lyfta stadens olika karaktärer. 

San José har en mer teknisk innebörd i sitt utförande av dokumentet och det finns mycket 

mindre information om vad ljuset kan skapa och hur det kan påverka människor som bor i 

staden eller besökare på ett positivt sätt. Malmös dokument har ett övergripande sätt att 

beskriva hur ljuset kan tillföra olika kvaliteter i staden under kvällstid genom fyra ledord. 

Köpenhamn, Perth och Edinburgh har delat in dokumentet i kategorier utifrån vilka olika 

typer av byggnader som utmärker staden och prioriteringsområden där man vill att 

människor ska vistas. Köpenhamn, Perth och Karlshamn är mer visionsbaserade med en 

tydlig målsättning hur ljuset ska bidra till att lyfta arkitekturen. Städernas identitet ska 

framhävas under kvällstid som kan leda till många fördelar för stadens ekonomi.   
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4.2.3 Trygghet, säkerhet & kriminalitet 
 
Tabell 4. Kategoriindelning 3 ”Trygghet, säkerhet och kriminalitet” 

 
 

Alla dokument lägger stor vikt vid att skapa trygga miljöer under kvällstid för invånare och 

besökare. San José och Edinburgh är mer svävande i sitt förklarande och skriver att ljuset 

bidrar till tryggare platser, men inte hur eller vad man bör belysa för att skapa så trygga 

miljöer som möjligt. De resterande fyra dokumenten är mer beskrivande med hur olika 

belysningsprinciper och fokuspunkter bidrar till en ökad trygghetskänsla i staden. 

Köpenhamn och Perth är de dokument som diskuterar hur man med belysning kan minska 

kriminaliteten i staden, resterande dokument pratar endast om att skapa trygghet. 
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4.2.4 Energi 
 
Tabell 5. Kategoriindelning 4 ”Energi” 

 
 

Dokumenten behandlar energi på olika sätt vilket kan vara ett resultat av när de utfördes och 

att de då kommit olika långt i teknikutvecklingen och tänket kring hur man skall kunna 

reducera energiförbrukningen. Samtidigt som Köpenhamn har en stor 

energibesparingsstrategi där målet är att byta ut befintlig belysning till ny med modern teknik 

och dämpa ljusnivåerna, så förklarar Edinburgh hur de ska göra specifikt för att nå 

reduceringen av energiförbrukning. Perth är också inne på spåret precis som Köpenhamn att 

dämpa ljusnivåer. Karlshamn är det enda dokument där det framkommer att de skall släcka 

specifika områden, som fasadbelysning, för att spara energi. Malmö nämner så gott som 

ingenting om det här. San José diskutera viss energireducering och hänvisade till att det inom 

kort efter att dokumentet upprättades skulle introduceras nya energiregleringar. 

4.2.5 Visuell upplevelse och orientering 
 
Tabell 6. Kategori indelning 5 ”Visuell upplevelse & orientering” 

 
 

I dokumenten ser man att samtliga lägger stor vikt vid att ljus ska vara ett verktyg för att öka 

orienteringen  i staden, däremot gör de det på olika sätt. I Malmö beskriver man att ljuset ska 

underlätta funktionsnedsattas rörelsemöjligheter. Perth väljer att använda färgtemperatur 
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som ett hjälpmedel till orientering. Edinburgh och Karlshamn använder sig av byggnader och 

landmärken som ett sätt att skapa siktlinjer som underlättar orienteringen i stadsrummet. 

San José är det dokument som skriver minst om hur man ska underlätta orienteringen med 

hjälp belysning. Köpenhamn använder sig av dynamisk styrning som ett verktyg för att öka 

orientering i staden.  

4.2.6 Landmärken och kulturhistoriska miljöer 
 
Tabell 7. Kategori indelning 6 ”Landmärken och kulturhistoriska miljöer” 

 
 
I Karlshamns och Edinburghs dokument beskrivs att man bör belysa landmärken och sådana 

objekt som utmärker staden, men inte hur man ska gå tillväga för att framhäva dem på bästa 

sätt. Köpenhamn och Perth är mer detaljerade i hur man ska tänka när man ljussätter 

landmärken och kulturhistoriska miljöer, men de riktlinjer som föreskrivs är samtidigt inte 

för styrande. De hittar en bra balans mellan riktlinjer och planeringsfrihet för ljusdesignern. 

Varken San José eller Malmö skriver något om detta i sina dokument. Malmö har istället 

enskilda dokument för olika stadsdelar som förklarar på ett mer visionärt sätt hur de lokala 

sevärdheterna ska belysas med olika ljusprinciper.  
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4.2.7 Ljusföroreningar & miljöhänsyn 
 
Tabell 8. Kategori indelning 7 ”Ljusföroreningar & miljöhänsyn” 

 
 
Samtliga dokument pratar om miljöhänsyn, men i olika utsträckning. Köpenhamn är tydligare 

med vilken målsättning man har och att man vill skapa mörka områden i staden som ska 

främja djur- och naturlivet. De skriver även att man ska reducera ljusföroreningar så pass 

mycket att det är möjligt att se natthimlen när man befinner sig i staden. Samtliga städer, 

förutom Köpenhamn, tar upp i sina belysningsplaner att man ska reducera 

energiförbrukningen med hjälp av energieffektiva ljuskällealternativ och välja armaturer som 

har så lite påverkan på natthimlen som möjligt. Ljusföroreningar är ett ämne i dokumenten 

som samtliga prioriterar högt. 

4.2.8 Teknisk specifikation 
 
Tabell 9. Kategori indelning 8 ”Teknisk specifikation” 

 
 
Av de sex dokument som författarna har valt att studera skiljer sig dokumenten till en viss del 

åt vad gäller att gå in på den tekniska specifikationen. Medan vissa dokument, såsom 

Karlshamn och Perth, presenterar mer visionära egenskaper som ljuset kan tillföra för stadens 

karaktär och uttryck, väljer Köpenhamn, Malmö, Edinburgh och San José att gå mer in på 

tekniska specifikationer med angivna ljuskällor och armaturtyper. Perth och Köpenhamn har 

delat in stolphöjder efter gatutyper och Karlshamn beskriver tekniska principer för gator och 

grönska.  
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4.3 Intervjuer 
 

I studien har fyra intervjuer genomförts för att få en inblick i vad ljusdesignbranschen har för 

åsikter och tankar kring belysningsplaner. De intervjuade är ljusdesigners som är aktiva i 

branschen som har någon slags erfarenhet av belysningsplaner, antingen via medverkan vid 

utförande av dokumenten eller att de använt dessa typer av dokument som underlag i sitt 

arbete med exteriör belysning. Varje intervju hade 30 minuter avsatt tid för att frågorna var 

strukturerade men med viss öppenhet för att hålla intervjuerna inom ett lika tidsspann. Varje 

intervju hade sex öppna frågor. Författarna lämnade också mycket rum för följdfrågor för att 

få ut så mycket information som möjligt från respondenterna. Frågorna som ingick i den 

semistrukturerade intervjun var: 

 

1. Vem/Vad för profession? 

2. Vilken aspekt tycker du är viktigast i en belysningsplan/lighting master plan? Vilken 

information är det som måste finnas för ditt arbete? 

3. Vad blir nästa steg i processen efter utförd en belysningsplan/lighting master plan? Vem tar 

över dokument och sätter detta i praktik och hur går man vidare med en en 

belysningsplan/lighting master plan som underlag? 

4. Hur viktigt är det att anpassa en belysningsplan/lighting master plans efter specifik stad? 

Kan man dra generella paralleller att utgå ifrån eller bör man starta från början vid varje 

dokument? 

5. Hur styrande bör en belysningsplan/lighting master plan vara? 

6. Anser du att riktlinjer för att utföra en belysningsplan/lighting master plan skulle vara 

nödvändig? 

 

De deltagande i intervjuerna var Chiara Carucci från Tengbom (Bilaga 1), Johan Moritz från 

Malmö Stad (Bilaga 2), Arve Olsen från Light Bureau (Bilaga 3) och Frida Almqvist från ÅF 

Göteborg (Bilaga 4). Intervjun med Frida Almqvist gjordes på ÅFs kontor i Göteborg, övriga 

tre intervjuer gjordes via telefon från Jönköping.   
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4.4 Metodens relevans för frågeställningen 
 
Genom att skriva en litteraturstudie kunde mycket relevant teori kopplas till huvudämnet för 

denna rapport. Genom att undersöka och jämföra dokumenten med varandra kunde man på 

så sätt identifiera informationen som dokumenten innehöll för varje kategori på ett effektivt 

sätt. Eftersom det inte fanns några deltagande bortsett från författarna hade en fältstudie eller 

någon annan mer praktisk undersökning inte fått samma genomslagskraft. Genomförandet av 

intervjuer valdes för att göra en mindre förundersökning om branschens åsikter om 

belysningsplaner. I en öppen intervju hade respondenterna goda möjlighet att förklara sina 

åsikter och tankar kring ämnet.  

 

4.5 Datainsamling 
 

Datainsamling har skett genom att författarna har studerat och utvärderat de sex 

belysningsplanerna som studien har byggts på. När dokumenten sedan skulle jämföras med 

varandra sammanställdes en samling kategorier som fokuserade på det innehåll som fanns i 

rapporterna. Valet av kategorierna kändes värdefulla för att kunna svara på frågeställningarna 

kunde relevant information identifieras och sammanställas. Dokumenten utvärderades först 

av vardera författare enskilt, för att sedan utvärdera belysningsplanerna gemensamt. Varje 

dokument undersöktes för att hitta information till alla de kategorier som sammanställts. När 

detta var gjort ställdes de olika dokumenten mot varandra och jämfördes i 

kategoriindelningarna. De fyra semistrukturerade intervjuerna som genomfördes som en 

förstudie till rapporten har transkriberats och använts i diskussionen som ett underlag för 

relevansen av rapporten. Transkriberingarna ligger som bilagor.  
 

4.6 Metod vid dataanalys 
 
Vid undersökning utav de sex belysningsplanerna har åtta kategorier använts i en tabell där 

information utifrån dessa kategorier tas upp från de sex dokumenten för att sedan analyseras. 

De åtta kategorierna har valts ut av författarna då man kunnat tyda i inläsning av dokumenten 

vad som förekommer i en belysningsplan och vad som kändes som relevant information för en 

ljusdesigner. 
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5 Resultat och analys 
 

Litteraturstudie användes som grund för att samla in det teoretiska ramverket. Sedan 

jämförde författarna de sex belysningsplanerna med varandra genom att kategorisera 

innehållet. Detta ledde till att skillnader och likheter kunde analyseras och sammanställas på 

ett effektivt sätt. Där framgick tydligt vad de sex belysningsplanerna tog upp om varje kategori 

och vad de har valt att redovisa.  

 

5.1 Resultat och analys av belysningsplaner 
 
Efter inläsning av dokumenten och genomfört analysarbete kunde författarna se att de sex 

belysningsplanerna hade varierande innehåll. Detta varierande innehåll har grundat sig både i 

hur man väljer att strukturera dokumenten och vad de redovisar innehållsmässigt och hur 

djupgående man har valt att vara i sin utformning av belysningsplanen. 

Köpenhamns belysningsplan har gjort ett stort detaljarbete där man har valt att inventera 

befintlig belysning och intervjua invånarna för vad de föredrar för typ av belysning och 

ljussättning vid olika platser i staden. I detta dokument beskrivs tydligt vilka områden som 

ska belysas i staden, men man har valt att på en övergripande nivå över hela staden beskriva 

ljusets egenskaper med viss riktning mot armaturval. Många ljusprinciper presenteras och 

stor vikt ligger vid att belysning ska vara energieffektiv och minska energiförbrukningen och 

påverkan på miljön. Köpenhamn har som mål att år 2025 vara CO2-neutralt och då har 

belysning en viktig roll i detta. Perth presenterar ett väl genomfört dokument där man har sett 

till många olika aspekter inom belysning. Köpenhamn och Perth är de belysningsplaner som 

strukturerat sitt innehåll på ett mest likvärdigt sätt. De pratar mer visionärt om vad de vill att 

ljuset ska tillföra för staden och vad de har för målsättnning med belysningen. Dessa två 

dokument har också ett enkelt grafiskt upplägg på sitt dokument som gör det intressant för 

läsaren att läsa och ta del av då det är kort och koncist. I Perth’s belysningsplan har man valt 

att beskriva vad belysning betyder för staden och vilka sociala och ekonomiska fördelar det 

kan bidra med. Det är endast Perths belysningsplan som tar upp denna typ av sätt att se till 

vad belysning kan göra för det sociala livet för människor som vistas i staden. Dokumentet tar 

upp att belysning kan reducera antisocialt beteende och öka välbefinnandet och livskvalitén 

för invånarna och besökarna. Detta kan leda till förbättrad säkerhet och minskad brottslighet 

och vandalism.  

Belysningsplanen för Karlshamn är ett visionärt dokument där man pratar om 

belysningsprinciper som kan användas för olika delar av staden. Karlshamn har ett 

stadsrutnät som man har tagit hänsyn till för att belysningen ska bli enhetlig. Staden består 

också av många olika karaktärsbyggnader. Dokumentet lägger stor vikt vid att använda sig 

utav dessa när man beskriver vad man kan framhäva i stadsrummet med hjälp av belysning. 

Detta dokument är enkelt att följa och man har med hjälp av ljusprinciper och beskrivande 

text på ett enkelt sätt förklarat hur ljuset ska användas på olika sätt i staden likt 

__________________________ 
36



belysningsplanen för Perth, vilket underlättar arbetet för en ljusdesigner att ta vid när man 

ska projektera belysning i staden.  

Malmö har en helt annan struktur i sitt dokument som är mycket mer tekniskt och styrande 

om vad som ska gälla på specifika gatutyper och i specifika områden. Dokumentet specificerar 

färgtemperaturer, stolphöjder och armaturer. Dokumentet saknar dock det visionära tänket 

och det beskrivs nästan ingenting om varför man ska belysa på ett visst sätt och hur det kan 

påverka stadsrummet och de människor som vistas i staden. De visuella aspekterna, 

analyserna av stadsrummet och förklaringar till valda principer har istället blivit flyttat till 

separata dokument som fokuserar på lokala stadsdelar, till exempel Hyllie och Västra 

Hamnen. Malmö är ett av de dokument som tar upp vikten av underhåll av stadens 

belysningsarmaturer. Här specificeras att visuella kontroller ska utföras en gång i veckan och 

att eventuella åtgärder eller reparationer ska ta max tre arbetsdagar.  

San José och Malmös dokument är relativt lika varandra även om de skiljer åt både i upplägg 

och hur de är utformade. San José lägger mycket fokus på att specificera olika typer av 

ljuskällor, armaturval och optiker. Något som Malmö också gör. Dokumentet är inte särskilt 

visionärt i jämförelse med Köpenhamn, Perth och Karlshamn, utan fokuserar mycket på de 

tekniska aspekterna. Då belysningsplanen är utförd för Downtown San José är målet med 

belysningsplanen att göra denna stadsdel annorlunda från övriga stadsdelar.   

Edinburgh har ett dokument med en tydlig målsättning och det beskriver hur man ska uppnå 

de olika delmålen som staden har satt. Dokumentet målar upp en bild av vilka byggnader som 

bör fokuseras på i staden och vilka effekter och känslor man kan framhäva som kan leda till en 

ökad lokal tillhörighet och gör att Edinburgh framställs som Skottlands ledande stad inom 

ekonomi och kultur.  

 

Genom att jämföra och analysera de sex belysningsplanerna genom kategorierna kunde man 

på ett effektivt sätt se hur de olika belysningsplanerna har valt att presentera sin information 

och hur ingående de har gjort det. Även att vissa av dokumenten är mer tekniskt inriktade, 

som till exempel San José, nämnde de ändå hur de vill öka känslan av trygghet som även de 

mer visionära dokumenten har gjort, som Perth, trots att de har gjort det på helt skilda sätt. 
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5.2 Resultat och analys av intervjuer 
 
Intervjuerna fungerade som en förstudie till rapporten för att författarna skulle få en bild av 

hur belysningsplanerna används ute i praktiken och hur ljusdesigners resonerar kring att 

detta dokument finns som ett arbetssätt.  

 

5.3 Trovärdighet 
 
Studien har enligt författarna en god trovärdighet då mycket litteratur har studerats och 

intervjuer har genomförts med ljusdesigners på olika kontor. Belysningsplanerna har även 

skiljts mycket åt i innehåll, upplägg och storlek. Detta bidrar till en högre trovärdighet då det 

ger studien en bredd och ett djup i sin undersökning.  

Något som ger studien en lägre trovärdighet är att de belysningsplaner som studerats har haft 

relativt få kriterier för att få delta i studien. Storleken på dokumenten och hur stora områden 

som belysningsplanerna avser skiljer avsevärt där till exempel endast en del av San José 

behandlades i det dokumentet samtidigt som Köpenhamns dokument fokuserade på hela 

staden. En studie med högre trovärdighet hade studerat belysningsplaner som fokuserade på 

mer snarlika områden sett till storleken. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras och jämförs undersökningens resultat med tidigare forskning som 

har studerats under kapitel “Teoretiskt ramverk”.  

6.1 Resultatdiskussion 
 
Belysningsplanerna varierar i innehåll och är olika övergripande beroende på hur stor area de 

behandlar. Resultatet kan ha kommit att bli annorlunda om samtliga dokument innefattade 

lika stora områden i städerna. 

Syftet med analyserna av de sex belysningsplanerna var att skapa en djupare förståelse för 

belysningsplanens betydelse i arbetet med stadsrummet och bredda kunskapen om hur 

dokumentets innehåll kan variera mellan belysningsplaner i olika länder. Samtliga dokument 

har en tydlig vision om vikten att belysa det offentliga rummet, vilket Major (2015) diskuterar 

i sin studie. Belysning har förmågan att öka människors livskvalité i stadsrummet och att 

känna en tillhörighet. Major diskuterar även att belysningen ska framhäva arkitekturens färg 

och form, vilket har varit en viktig del i de sex belysningsplanerna då de vill framhäva 

karaktäristiska byggnader och landmärken med hjälp av artificiellt ljus. The Institution of 

Lighting Engineers (2005) skriver om vikten att använda utrustning av god kvalité som kan 

uppfylla krav om färgtemperatur, färgåtergivning och bländning. Detta diskuteras också i flera 

av de dokument som analyserats i denna studie. Stor vikt läggs vid att upprätta krav om vilka 

färgtemperaturer som ska användas i stadsrummet för att framkalla olika känslor eller 

beteenden. Färgåtergivningen ska vara tillräcklig för att färger ska återges på ett korrekt sätt. 

Bländfria miljöer leder till att man minimerar risken för ljusföroreningar. Nathanson (2018) 

diskuterar begreppet ljusföroreningar i sin studie om att det ljus som inte absorberas på 

marknivå går upp i atmosfären där det träffar partiklar i atmosfären som reflekteras tillbaka 

och det leder till en ljus natthimmel som stör djurliv och vår sikt över natthimlen. Kopplingen 

mellan ljusföroreningar och ett aktivt djur- och naturliv diskuteras aktivt i Köpenhamns 

belysningsplan där de går så långt att till och med skapa mörka platser i staden som ska 

främja närheten till naturen och minimal störning av ljus. Att minimera störningen av natur- 

och djurliv beskrivs i flera av de belysningsplaner som varit med i denna litteraturstudie, 

något som pekar på en trend av ökad miljömedvetenhet. Ljusföroreningar påverkar dock inte 

bara naturen och djuren utan även oss människor. Fler och fler människor flyttar in till städer 

där de blir mer distanserade från naturen. I Davies artikel från 2013 diskuteras just detta, och 

det är något som går att se i några av belysningsplanerna i denna studie. Ljusföroreningar är 

ett av de största problemen som har uppstått i samband med artificiell belysning och det är 

något som måste regleras kraftigt i framtiden för att bevara den mörka natthimlen och 

minimera störningen av naturen (Davies, 2013).  

 

Flera artiklar har pekat på vikten av att skapa stadsmiljöer som är lätta att orientera sig i. 

Lynch har i sin klassiska bok Image of the City (1960) länge inspirerat stadsplanerare för att 
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skapa miljöer som innehåller alla de element som Lynch menar på är viktiga. Michel (1996) 

och Raynham (2007) diskuterar båda i sina artiklar om vikten att skapa lättorienterade 

miljöer. Miljöer med tydlig orientering bidrar till att människor som vistas där känner sig 

trygga och kan röra sig obehindrat i stadsrummet. Detta är något som också diskuteras i de 

belysningsplaner som studerats. Författarna till belysningsplanerna är väl medvetna om 

vikten av att belysa landmärken och karaktäristiska byggnader som underlättar orienteringen 

för människor. De ger ofta exempel på hur man belyser olika landmärken på bästa sätt för att 

de ska synas på långt håll och sticka ut lite extra under natten.  

Yang och Fotios (2014) har studerat hur man bör belysa stadsmiljöer för att underlätta 

uppfattningen av ansiktsuttryck. Detta är viktigt för att man som gångtrafikant ska kunna 

uppfatta ansikten på de människor man möter i staden när det är mörkt. Att kunna uppfatta 

ansiktsuttryck på mötande gör att man hinner förbereda sig och hinner reagera i tid om man 

skulle möta en människa som har hotfulla intentioner. Raynham (2007) förklarar i sin artikel 

att ansiktsuttryck måste kunna uppfattas för att människor ska kunna röra sig obehindrat i 

stadsrummet även när det är mörkt. Raynham har även skrivit att ljuskällor med en kall 

färgtemperatur och en god färgåtergivning ger bättre förutsättningar för att kunna uppfatta 

ansiktsuttryck. Detta stärks av de belysningsplaner som lästs i denna litteraturstudie. Flera av 

dokumenten föreskriver en kallare färgtemperatur på gångstråk och trottoarer i jämförelse 

med trafikerade gator. De skriver inte att det är för att öka just möjligheten att se mötandes 

ansikten utan skriver mer övergripande att det ökar synbarheten.  

I denna studie undersöktes även hur stadsplanering bör gå tillväga och vilka faktorer som styr 

detta. Flera artiklar skriver om vikten att öka det sociala livet (MacDonald, 2012: Dufner et al, 

u.å.: Wang & Prominski, 2016: Relph, 1976). En stad som lägger fokus på att ge sina invånare 

möjlighet att genomföra sina aktiviteter dygnet runt blir också en stad som människor trivs i. 

Detta har även diskuterats i de olika belysningsplanerna. I dokumenten beskrivs hur man som 

planerare kan skapa attraktiva och aktiva miljöer med hjälp av belysning. I några av 

belysningsplanerna ges även förslag på ljusfestivaler och ljuskonstverk som kan bidra till ett 

ökat nattliv i staden. 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

Om författarna till studien hade besökt de utvalda städerna med dokumenten som underlag 

för att göra en fysisk bedömning för att se om dessa belysningsplaner följs hade det gett ett 

annat resultat och diskussion. Om man hade intervjuat de personer som har utfört 

dokumenten hade det troligen gett en annan synvinkel för vad de har för mål med 

dokumenten som inte framgår i texten, vilket också antagligen hade berott på vad för typ av 

yrkesroll den har som har utfört dokumentet.  

I denna litteraturstudie studerades sex stycken belysningsplaner från olika delar i världen där 

materialet hämtades via kontaktade personer som hade tillgång till dessa dokument eller via 

offentliga dokument som man kunde finna via städernas egna hemsidor.  
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För att hitta relevant litteratur har litteratursökning gjorts via Primos samtliga vetenskapliga 

databaser som gav många träffar på sökorden. Det finns begränsade mängder forskning kring 

ämnet belysningsplaner vilket gjorde att författarna fick bredda antalet sökningar som kunde 

relateras till belysningsplaner. En annan negativ aspekt kring att det inte finns så mycket 

forskning kring ämnesvalet ännu är att det var en svårighet att hitta studier som var direkt 

inriktade på belysningsplaner vilket kan påverka validiteten negativt. 

Med stöd från Webster & Watson (2002) och Denney & Tewksbury (2012) artiklar hur man 

ska gå tillväga när man ska skriva en litteraturstudie fick författarna en god inblick i hur 

upplägget skulle genomföras samt vilka delar som var viktiga att lägga fokus på. Jacobsen 

(2002) beskriver i sin bok hur man ska lägga upp en intervju med öppna frågor där 

respondenten har viss grad av frihet för att utveckla sina svar. Han beskriver också vad för- 

och nackdelar kan vara med telefonintervjuer då tre av fyra intervjuer som genomfördes i 

studien var via telefon. De som intervjuar kan helt enkelt inte uppfatta och se ansiktsuttryck 

på den som intervjuas vilket gör att man kan missa en del av helhetsuppfattningen då 

frågorna ställs. Däremot är telefonintervjuer ett bättre alternativ än om frågorna hade skickats 

över via email. Då hade respondenten kunnat svara annorlunda med mer betänketid och en 

vidare diskussion på de öppna frågorna hade uteslutits då intervjupersonerna inte kunnat 

ställa följdfrågor eller förklarat frågorna om respondenten tolkat frågan på ett annat sätt än 

den var avsedd för.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

Slutsatser som författarna kan dra från denna litteraturstudie är att det var svårare att få tag 

på belysningsplaner än de kunnat ana. Dokumenten som använts som underlag har i vissa fall 

inneburit vissa delar av städerna, som till exempel San José. Däremot valde författarna att 

studera dessa ändå då syftet med studien var att se på upplägget för hur dokumenten såg ut 

och vad för typ av innehåll de valde att fokusera på. Därför bortsåg de från vilket årtal som 

dokumenten var utförda. Enskilda belysningsplaner som inte ingår i en del av en 

stadsplanering börjar på senare år bli allt mer förekommande men det är fortfarande ett 

relativt nytt område där inte alla städer har etablerat denna typ av dokument ännu. 

Författarna av vissa utmaningar att både finna litteratur om ämnet och belysningsplaner som 

var utförda för en hel stad.  

Författarna rekommenderar att man utvecklar dessa typer av dokument i alla städer som har 

som mål att öka den nattliga ekonomin och att få sina besökare och invånare att vilja stanna 

ute längre på kvällen. En belysningsplan är en grundpelare till att det blir en enhetlig 

belysning i staden då man på förhand har bestämt vilka ljusprinciper som ska etableras vid 

olika områden. Det skapar mindre förvirring när man ska projektera belysning och man kan 

med hjälp av dokumentet veta vad man ska lägga fokus på och hur stadens karaktär och 

identitet kan framhävas med hjälp av belysning. 
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6.4 Vidare forskning 
 

I vidare forskning bör intervjuer göras med fler personer som har varit med och utvecklat 

belysningsplaner, samt med beställare av belysningsplaner för att se vad alla inblandade 

parter har för åsikter kring dessa dokument och vad de har för syfte och målsättning med sina 

dokument. Det kan vara av intresse att besöka städerna efter att deras belysningsplaner har 

utvärderats för att se om dokumentet används på det sätt som det är tänkt. På så sätt kan 

eventuella glapp i kommunikationen mellan beställare och utförare av belysningsprojekt 

identifieras och arbetsprocessen kan förbättras. 
En jämförelse bör göras för att se om dokumenten utförs på olika sätt när en ljusdesigner är 

inblandad i arbetsprocessen. 
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Intervju med Chiara Carucci, Ljusdesigner hos Tengbom 
 
Frida: Our first question, we know your profession is a Lighting Designer, but how 
long have you been active? 
 
Chiara Carucci: I’ve been in the industry since 2002 so that’s when I started working but 
I’ve been a Lighting Designer, meaning an independent Lighting Designer working for a 
Lighting Design studio, for 10 years. 
 
F: So you’re celebrating 10 years now then? 
 
C: Yeah it’s been a total 16 years but 10 years as a lighting designer. 
 
F: Which aspects in a lighting master plan is the most important for you? What 
type of information do you need when you are using this type of document in your 
work? 
 
C: When I use a Lighting Master Plan, the information I want is what is the background 
study for the document? How much background information can I get from the lighting 
master plan? So all the historical information, all the sociological studies that have been 
done in the area, and the needs of the people in the area. If the lighting master plan has 
been done correctly, even if it is very old, it will have taken into consideration the 
development plans. Maybe the municipality has collected information earlier that is still 
actual and up to date. What I need from a master plan is basically the basic information. 
And then everything that is related to the “gestaltning”. Mostly what I’m interested in is 
background information. 
 
F: Have you more often worked with the document or have you been producing 
these types of documents? 
 
C: I have worked for 5 years, only producing lighting master plan. I have produced about 
14 lighting master plans so far.  
 
F: Across the globe or where have you been working? 
 
C: 12 in Italy and 2 in sweden. 
 
F: Where in sweden? 
 
C: Örebro and Gävle municipality, so far. For Örebro it was the whole city, not just the 
city center. The lighting master plan for the city centre had already been made so I had 
to take that master plan into consideration in order to create a lighting master plan for 
the entire city. I didn’t complete the master plan in Gävle because I left ÅF while we 
were working on it. Gävle was also about the entire city but it was more focused on the 
city centre. 
 
F: Is there a difference between making one for just the city centre or for the entire 
city? 
 
C: Yes it is very different, especially in sweden. If you have seen some lighting master 
plans from abroad you can see that they are very different from swedish master plans. 
The level of depth is very different, the swedish master plan are not interdisciplinary at 
all. There are almost no information about the history, almost nothing about the 
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economical aspects, meaning social economical aspect that is fundamental in a master 
plan. If we talk about the lighting master plan I’ve done in Italy, for the city centre there 
was a lot more work to be done because of the heritage buildings and the cultural 
aspect and the tourism and therefore the social economical and the cultural aspects 
where so much more important to be taken into consideration for the city centre, while in 
the suburbs it was more about the social economical aspects for the growth and the 
development for the city itself. In sweden it’s completely different. Firstly there aren’t 
very many relevant historical buildings. There are some, but not all of the cities have 
those buildings. Not every city is Stockholm or Gävle or Örebro, the lighting master plan 
for Sundbyberg is completely different. There is some cultural relevance and 
background you can take into consideration but not so many lighting designers does 
studies that is related to social aspects and how the people use the city and including 
social or environmental psychologies or behavioural psychologies into the master plan 
or into the workshop, I’ve never seen such a multidisciplinary approach in sweden. So 
when I say the level of depth is very important and very different from abroad to sweden 
is also because of the money. In sweden they call it a “belysningsstrategi” and you have 
the assignment for 1,5-3 months work while abroad like in Belgium, France or Italy 
depending on the size of the master plan, depending on the city, depending on other 
things, the project can go on for 2 years. 
 
F: But that also means it gets done on a different level 
 
C: Yeah, and also the investment from the kommun but also the personal investment 
from the kommun is much higher as I saw abroad. In sweden everyone wants to 
outsource their problem. There is much more participation, from my experience, abroad. 
That is just my very limited experience. Mark Mayer will tell you something else, but 
again, this is my experience. 
 
F: With the others I have talked with, they say that unfortunately they want a 
lighting master plan but they end up on shelves and nothing else happens.  
 
C. The kommun forgets about it but not many lighting designers asks for it so they might 
not even know that there is a document that exists. For example, I got the agreement 
with the city of Eskilstuna, I won the “ramavtal” and the first thing that i asked the 
municipality is “Do you have a lighting master plan?” but I promise you that if you 
interview 100 lighting designers in sweden maybe 20-30% will answer you “Yes I ask if 
the document exists”. Do you understand the perspective? It’s the kommuns fault, but 
also it’s the entrepreneurs fault and lack of interest from the lighting designer. It is a bit 
new in sweden, not everyone is used to consult to a master plan. And also sometimes 
the master plans are so fluffy, so general about lighting design that a lighting designer 
that opens it says “okay I already know these things”. When you compare them the 
introduction is the same, the conclusion is the same and inside there are a few things 
that are different for each municipality, but sometimes the lighting master plan is done 
for the general public or for the municipality and then it’s not useful for the lighting 
designer. 
 
F: What is the next step after the lighting master plan has been completed? Who 
is put in charge of the documents? 
 
C: In Italy and in Belgium, the city architect, the landscape architect or the main architect 
for the city or the main landscape person for the city will be in charge of how the lighting 
master plan is updated and used. Therefore there is a person in the municipality that is 
in charge of spreading the information and telling the consultants “Now we have a 
lighting master plan, you have to use it and you have to use it in this and this way”. So 
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this means that the electrical companies or the installers will be informed that there is a 
master plan. And therefore they check in the zone they are working in and look up the 
requirements for that zone, what’s the background and so on. This means that the 
lighting master plan is actually used. 
 
F: Do you think this always works? 
 
C. For example in Lyon, I didn’t work on it but my former boss did, there was a problem 
that basically in that period they were changing sodium halide lamps to LEDs. So the 
municipality received the lighting master plan and then they had this problem that the 
master plan was based on old technology and they had to update it immediately. So 
they kept the general information and the background and the lighting principles, but 
they couldn’t take the technology part or the legislation part because so many things had 
changed.  
 
F: So in some lighting master plans the technical parts are included aswell? 
 
C. Almost all lighting master plans abroad contain technical information aswell, it is only 
in sweden that isn’t included.   
 
F: Yes we’ve seen that in a few master plans from america that is very technical, 
and here in sweden they only talk about principles.  
 
C: Yeah exactly. 
 
F: What would you recommend for lighting master plans that are being made 10 
years from now? 
 
C: My hope is that there will be stronger collaborations or tight collaborations between 
the municipalities and the lighting designer. My hope is also that there will be more 
education for the lighting designers, because there isn’t so much culture around it and 
lighting designers are not taught about urban planning, they are not taught about social 
issues, they are not taught about environmental psychology, they are not taught about 
democracy and other issues that are so important. We can not ask lighting designers 
that aren’t educated to produce better documents. It’s a problem and it’s double sided. 
Yes I wish that the lighting master plans will spread and will be more used and be more 
useful but at the same time the lighting designers should be aware of what’s required for 
a good lighting master plan. And until this is taught at school it will continue to be a 
problem because there are not that many people in sweden that have experience on 
what a lighting master plan is but in general what urban planning is.  
 
F: Do you think that it’s better like they do abroad, to specify light sources, 
distribution and what manufactures should be used or should there be more 
freedom in the technical choices? 
 
C: The technology is evolving super fast so if I would call a municipality tomorrow I 
would talk about the principles because the technology could change so fast, but at the 
same time I would insist on the multidisciplinarity that is absolutely needed and is 
something that I can’t see here. It’s an effort that I cannot recognize here.  
 
F: Do you think it would be good if there are some general information that could 
be used as a basis or should you start from the beginning with every document to 
adapt it to the specific city? 
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C: There is some information that is basically needed for electricians and repairmen 
since they basically don’t know anything about light so it would be useful to have some 
guideline for the master plans. But on the other hand a lighting master plan should be 
absolutely specific, two lighting master plans should never look the same.  
 
F: Because it’s different cities and different architecture. 
 
C. Yes, and the people are different and the way people use the cities are so different or 
can be so different because that’s the point. How do people use the city? That is 
something that is never ever looked into in sweden. 
 
F: I think we in sweden have a lot to work on with this. 
 
C: If you have a look at the program of any urban planning master plan or education, 
you look into how many things are needed for an urban planner then you might start 
understanding how many considerations are behind the environment that we do not take 
into consideration. That is a very big issue.  
 
F: So the best would be to make a lighting master plan together with an urban 
planner? 
 
C: I think that lighting designers should be educated at least, to know what the questions 
are that you should ask to an environmental psychologist, to an urban planner, to a 
landscape designer, to a historian. If we are not educated these disciplines then we are 
not able to even think that there are more aspects that we need to take into 
consideration.  
 
F: My last question for today Chiara. Do you think guidelines should exist for the 
creation of a lighting master plan? For example that some specific information 
should always be present in a lighting master plan regardless of what city it 
represents? 
 
C: Only basic information about light and the behaviour of light, but no guidelines, the 
documents should be specific. 
 
F: Thank you for taking your time to participate in this interview! 
 
C: Thank you! 
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Intervju med Johan Moritz, ljusdesigner för Malmö Stad


Kalle: Vi kör väl igång direkt.


Frida: Yes.


K: Kan du göra en liten snabb presentation utav dig själv? Vem är du och vad har du för 
erfarenhet i branschen? 
 
Johan: Jag heter Johan Moritz och jag har pysslat med belysningsdetaljer i 30 år ungefär. Jag är 
anställd av Malmö Stad som ljusdesigner och var väl en av de första i världen som fick den 
tjänsten. Har varit här i 16 eller 17 år nånting, tyvärr. Jag är nog inte riktigt färdig, men snart och 
då ska jag se om jag ska hitta på något annat. 


F: Spännande, får man se då.


K: Vi hoppar in på frågorna direkt. Vi håller ju på med dessa så kallade belysninsprogrammen, 
eller lighting master plans.


J: Ja.


K: Så vi tänkte fråga dig, vilken aspekt tycker du är viktigast i ett sådant dokument? Vilken 
information behöver du i ditt arbete med ett sådant dokument?  

J: När det gäller? 
 
K: Både när du kanske utför ett sådant dokument eller har när du har det som något slags 
projekteringsunderlag då när du ska belysa Malmö till exempel. 


J: Ja, ja, ja. Ehm, tyvärr är det så att jag har inte kunnat komma på något bra sätt när det gäller en 
befintlig stad och kan göra ett dokument. 


K: Nä, okej. 


J: För vi har en situation i Malmö där vi byter ut belysning kontinuerligt. 


K: Mm.


F: Mm. 


J: 1500-2500 armaturer per år vilket till exempel Köpenhamn inte gjorde, dom väntade i 30 år och 
sedan bytte de ut 22000 på ett bräde. 


K: Jaha, okej.


J: Så vi har ett löpande underhåll. Det underhållet är ju det paradigmskiftet med den teknologin vi 
har så måste man förhålla sig till ett sätt som ger goda driftskonsekvenser och som också 
bibehåller en god ljusmiljö. 


K: Mm.


F: Mm. 


J: Så istället för att vi skulle ha 400 olika armaturer och alla säger att det är den bästa som finns 
på jorden så har vi bestämt att vi ska ha ett antal enligt dom principerna som ingår i arkitekturen. 
Så enligt den arkitektoniska inventeringen och gatusystemet som också finns beskrivet där med 
huvudgator och så vidare, alltså olika typer av gator så har vi bestämt principer och höjder för 
armaturerna.
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F: Mhm, okej.


K: Okej. 


J: …eh och valt ett antal produkter och den heter ”Belysningsplan för befintlig belysning i Malmö”.


F: Okej.


J: Den andra delen vi skriver är gestaltningsprogram som används nybyggnadsområden som till 
exempel Hyllie och Västra Hamnen så finns det gestaltningsprogram där. 


K: Mm.


J: Idag ingår det då nya belysningsprinciper som vi kanske tror på i det läget när dom görs. Och 
då är det samma sak där att vi tar långa tester och utför, ehm, dokument där vi då också kopplar 
produkter och lösningar och en indelning genom det hierarkiska systemet för den utbyggnaden, 
och där vi ehm, också lämnar typritningar.


K: Okej.


F: Okej. 


J: ..för hur det här ska göras och på projektering.nu som är det tredje dokumentet så finns där 
typritningar för alla principer för hur vi utför belysning i Malmö. 


F: Mhmmm. 


J: Så att göra en masterplan och säga hej vi har ett dokument som beskriver belysning är för oss 
en omöjlighet. Men det finns dom som gör det, men ni är ju mästare på det. Space & Major 
producerar ju sånna här på löpande band, men det är för dom som oftast inte har nån koll över 
huvudtaget på vad dom gör från början. 


F: Så ni gör liksom det löpande med både teknikens utveckling och i det området i staden som är 
relevant just då liksom.  
 
J: Exakt, exakt. Ja precis. 


K: Spännande. 


J: Men det är ju för att jag finns här. Jag har inte så många. Det är ju Tor Olsson som är väl i 
Jönköping och nån till i Eskilstuna, kommer inte ihåg vad dom heter och sen tror jag det finns nån 
uppe i Luleå kanske som jobbar aktivt med belysning och sen finns det inte fler i kommunerna.


F: Nej det är lite lustigt egentligen kan man tycka.


J: I Göteborg ligger hela ansvaret på drift- och underhållsavdelningen. Så att där är det ju mer 
dom tekniska aspekterna. Dom har ju helt andra idéer om hur en masterplan ska se ut. De utgår 
helt och hållet utifrån VGU:s krav och deras driftsbudget. 


F: Och då blir det ju ett annat typ av dokument också än om man får utföra det med kompetensen 
som en ljusdesigner har.


J: Ja tillsammans med dom som gör gestaltningen framförallt. 


F: Mm.


J: Det är det som är det primära. 


Kalle: Ja, okej..bra.
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K: Det var bra svar.


F: Ja, väldigt bra svar ja. 


K: Vi går på nästa fråga. 


F: Yes, vad blir nästa steg i processen efter att man då har utfört det här dokumentet? Vem 
blir det som tar över det och sätter det mer i praktiken eller använder det som underlag?  

J: Om vi pratar generellt som en masterplan så är det ett visionärt dokument som ska visa på 
principer för hur belysningen ska se ut. Steg 2 efter det är att ta fram den tekniska beskrivningen 
för hur man ska utföra den. Det är då man ska slå fast vad för stolphöjder, hur man ska montera 
stolpar eller om det ska va linspänn. Så det är först en visionär grej och sen nästa dokument är ett 
tekniskt dokument 


F: Mm.


K: Okej. 


F: Och sen när båda dom dokumenten är klara, vem blir det då som tar över det för att sätta det 
i..asså..mer projekteringsstadie. Blir det konsult eller..?


J: Där vi bygger ut på många olika sätt. Ibland så har vi ju upprustningsområden och då är det ju 
den här projektören som får det  som underlag för sitt arbete. Är det nybyggnadsområde så är 
det..vi köper ju bara dessa projekteringstjänsterna. Vi har en projekteringsenhet i kontoret som 
står för ombyggnader osv. Alla dom här som ritar nånting som har med belysning att göra ute i 
verkligheten, dom har detta dokumentet som styrande dokument. 


F: Som styrande dokument, okej. 


J: Ja..


J: Så där är inte diskutabelt. Det är inte så att man kan komma och säga ”hej, vi vill ha gula 
stolpar istället med en lite roligare lampa på. Nä, det gick inte, haha.


K: Haha, nä precis.


F: Namen det är bra. 


K: Ska vi hoppa på nästa fråga? 


K: Hur viktigt tycker du att det är att anpassa en sån här lighting master plan efter den specifika 
staden? Kan man ha någon slags generella paralleller att utgå ifrån eller bör man alltid börja från 
början liksom? Börja på ruta ett varje gång. 


J: Det finns ju, om man pratar om att göra en masterplan för en befintlig stad, alltså inte 
utbyggnadsområden osv, så finns det ju oftast mycket historiska element man ska ta hänsyn till. 
Kan det va av princip att man ska ha mycket linspänn tex. Då får man inventera allt första gången 
innan man börjar sitt masterplanarbete. Så allting måste dokumenteras i det som finns och sen får 
man utgå ifrån, och samla det, och koka ner det till så kallade principer och sen se hur utförandet  
ska se ut. Det kan va så att i Gamla stan i Stockholm kan det se ut  på ett sätt och ute i Täby kan 
det se ut på ett annat sätt. 


K: Mm, precis.


F: Ja, precis.


J: Så man kan inte generalisera på det sättet utan man måste titta på antal principer för 
arkitektoniska typområden. 
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K: Mm, okej.


F: Yes.


K: Kanon.


F: Hur pass styrande tycker du att den ska va? Asså, till exempel när man gör det här 
underlaget..för dom som vi har börjat titta på lite så är ju en del mer såhär ”ljuset ska tillföra den 
här parken, ja, liksom lyfta, ja olika monument och så.


K: Ja precis. 


F: Medan en del andra är ”den här stolpen ska det vara”, den här armaturen. På vilket sätt i ett 
sådant dokument..asså..


K: Vilken frihet man har liksom som ljusdesigner när man använder ett dokument som..


J: Då är det väl mer all frihet på jorden men det ska man inte ha. Utan man ska göra dom insatser 
som man utifrån dom insatser som görs arkitektoniskt. Om vi säger att man gör en upprustning av 
en leklplats. Den ser ut på ut på ett visst sätt och den ska se likadan ut efteråt, (..) då finns det 
ingen anledning att rota med belysning på ett sätt man inte gjort sen innan. 

Men om man bygger en ny temalekplats som har ett cirkustema till exempel så kanske man får 
tillföra en belysning på kvällen som gör att barnen kan leka där mer med en cirkuskänsla i. 


K: Mm, absolut.


J: Man måste förstå vad det är för typ av insats man gör. Om man bygger ett nytt torg, och man 
gör en helt ny gestaltning av torget då kanske man ska tillåta att helt annan typ av belysning som 
inte finns någon annanstans.


K: Verkligen. 


J: Just för att det är ett annat gestaltningsgrepp än man har generellt i staden. Men om man bara 
bygger om en busshållsplats nånstans så kanske den ska förhålla sig till hur andra 
busshållsplatser ser ut. 


F: Ja, precis.


K: Ja, verkligen. 


J: Så att det finns ju en frihet utifrån gestaltningen. Det är det som man ofta glömmer. Man tror att 
belysningen ska kunna göra någonting själv men det kan den inte. 


F: Nä, precis.


J: Utan då följer den det arbete som landskapsarkitekten och arkitekter har arbetat med. Och det 
ser man ju ofta i budgeten från politiken när det gäller kommunal verksamhet. När dom vill satsa 
extra på en park till exempel. Ja vi ska göra trygghetsåtgärder, vi ska skapa bättre gångvägar och 
så vidare, ja då ska vi också ha bättre belysning. Och då kan det va så att de skiljer sig helt och 
hållet från hela det programmet man har gjort sen tidigare. För då måste man kanske tillämpa nya 
principer som man inte har gjort tidigare. Och det kan ju va de gamla principerna som gjort att det 
har blivit otryggt. Så det finns ett utrymme av frihet men man måste också förstå i vilket 
situation..det kan inte va så att varje gång man ska gräva nytt nånstans måste det va på nåt annat 
för då blir det ohållbart i det som kallas drift- och underhållsbudgeten. 


K: Om vi kollar då på dokumenten som finns från de olika stadsdelarna i Malmö tillexempel, 
specificerar ni…du sa att ni specificerar stolphöjder till exempel men specificerar ni ljusfärger och 
sådant också? 
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J: Färgtemperaturer och armaturtyper och stolhöjder ja. Det har vi fått ett litet bekymmer nu med 
eftersom vi då har huvudgator och större huvudleder genom staden, där har vi som princip att det 
bara ska vara gult ljus på, alltså högtrycksnatrium. För att det är billigare och det är mer biltrafik 
så det är inte så himla noga hur det ser ut. Men det är samtidigt ett skilje när det kommer från en 
högre färgåtergivningen in i det här lägret då när det här färgåtergivningsområdet som gör det 
möjligt för dig att veta att du byter trafikslag. Att helt plötsligt är du inte en cyklist i innerstaden 
längre utan du närmar dig en tungt trafikerad gata. Och det har vi sett som en trygghetssak och 
en trafik säkerhetsdetalj som vi har velat behålla men det får vi inte eftersom att nu med LED ska 
allting va vitt. Så vi försöker få fram produkter som ska kunna simulera högtrycksnatriumljus fast 
med LED. I september ska vi ha det klart. Men det kanske är sådana där principer som man 
skriver in och helt plötsligt har man inte rådighet över det längre. Utan tekniken och 
producenterna, dom bara gör sina saker utan att fråga vem som ska använda dom och då kan det 
ställa till stora problem. Som i Rom tillexempel byter dom till 5000 nya armaturer i staden för att 
de skulle ha vitt och fint ljus men folk blir fullständigt skogstokiga och slog sönder lampor och 
förde ett jävla oväsen för att Rom ska inte se ut så.  


F: Man måste ju ta hänsyn till stadens uttryck också.


J: Ja, precis.


F: Men..vi har en fråga kvar. Om man tänker då en lighting master plan/belysningsplan. 
Skulle du anse att det skulle kunna vara någon nödvändighet med riktlinjer när man utför 
dom här typen av dokumenten eftersom dom kan vara väldigt olika ibland. Nu när vi har 
tittat både inom Sverige och globalt sett.  

J: Du frågar efter någon form av standardisering? 
 
K: Ja precis, om det borde finnas någon standardiserad information som alltid ska finnas med. 


J: Det är klart man skulle önska det. Jag tror det är svårt att säga att det här ska en masterplan 
innehålla. Det som är viktigt att utgå ifrån är att man gör en Lynch-analys eller en arkitektonisk 
analys av staden. Alltså det är en grundförutsättning för att kunna arbeta med belysning. Att förstå  
vad den ska va till. Men vi kan inte ha samma typ av ljus med samma höga kvalité över hela 
staden. Det finns det ingen stad som har råd med. Så att det blir en prioritering i intensitet, mängd 
och kvalité i en stad hur man gör. Och därför är det ännu viktigare att förstå var de viktiga stråken 
är och dom tunga stråken för både cyklande och gående och biltrafik. Hur dom på ett lätt sätt kan 
ledas genom staden på bästa sätt. Med alla trygghet och trafiksäkerhetsaspekter som finns. Sen i 
denna analys kommer man också fram till platser som man kan skapa upplevelser som man inte 
visste att man ville ha. Där parker, lekplatser, torg och allmänna ytor kan tillföras kvalité genom att 
man har sett det i analysen från början. Så därför tycker jag att det är väldigt viktigt att man gör 
den här analysen. Det är grunddokumenten för masterplanen hur staden fungerar, det är bara att 
man ska bädda in det och ta fram principer hur man ska använda dom på natten. Sen tycker jag 
det är viktigt att man inte blandar ihop en masterplan med en teknisk beskrivning. Att man inte i 
masterplnanen skriver in vilka armaturtyper det ska vara för masterplanen ska kunna leva vidare 
länge, principerna för staden ska finnas där i 30, 40, 50 år. Men tekniken skiftas ju från år till år. 
Framförallt nu när ni växer upp, det är ju helt hopplöst man vet ju inte vad som kommer nästa 
vecka liksom. 


K: Nä, men det växer ju lavinartat fort. Det går ju jättesnabbt i branschen. 


J: Men det har pågått i 10 år det här. Så vi vet ju inte..när man införde lysrören till exempel så tog 
det ju 30 år innan man visste hur man skulle använda dom. Nu kanske det tar 30 år innan man 
förstår hur man ska använda LED också. Vi får hoppas det går fortare men..! 


F: Men det dokumentet som ni har som heter ”Ljusplan”..


J: För befintlig belysning ja. 


F:…Ja..kan man säga att det är eran masterplan om man ser till det mer övergripande.
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J: Nej, den innehåller element för det som skulle kunnat vara en masterplan, för den förhåller sig 
på det sättet men det är ett tekniskt dokument som hänvisar till dom övergripande visionerna. 


F: Jaha, okej. Men har ni någon masterplan annars. 


J: Nej, vi håller på att producera en. Vi har hålla på i 10 år och vi har misslyckats varje gång vi har 
gjort den. Så vi försöker få till någonting som vi kan använda nu i det snaraste. Så innan året är 
slut ska vi ha gjort det och då ska det vara den bästa av alla! 


K: Vad spännande!


F: Det får vi hoppas på.
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Intervju Arve Olsen, ÅF Lighting


 Frida: Första frågan, är du utbildad ljusdesigner eller har du gått någon annan väg så att 
säga? 

Arve: Jag är ljusdesigner och jag har en kandidat i ljusdesign från Drommen? i Norge. 


F: När?  
 
A: Det var från 2005-2008. Då var ljusdesign helt nytt i Norge och det fanns inga städer att jobba 
om ljusdesigner i så det blev London istället. 


F: Men du sitter i Oslo nu?


A: Mm.


F: Hur länge har du vart i London då?


A: 4 år. Jag tror jag är lite som de flesta, man finner sin käresta men så är vi båda norska och hon 
ville studera i Norge så då flyttade vi tillbaka.


F: Då har ju hålla på ett tag nu. Det är ju 10 år sedan redan! 


A: Jag borde ha 10-årsjubileum.


F: Ja, det måste man fira! 


F: Har du jobbat en del med masterplans/belysningsplaner då? 
 
A: På Light Bureau jobbade jag för Porto Montenegro. När jag flyttade tillbaka jobbade jag på 
Zenisk Lyskontor och då jobbade jag Kirkenäs belysningsplan (…) Två städer ut med havet. För 
Light Bureau har det blivit belysningsplan för Longebyn som blev klar ifjol. Nu håller vi på med en 
typ av belysningsplan men där det inte är så strategiskt upplägg som i en belysningsplan men det 
handlar mer om vad för slags form ska produkten ha, vad för slags optik, ljusutbyte (..) Så detta är 
ganska konkreta sätt att jobba på än vad en belysningsplan annars är. 


F: Tycker du det är intressant att jobba så överskådligt eller vad man ska säga över en stad 
eller går ni in på vissa typområden också? 
 
A: Ja, det är det. Det är väldigt kul! Det beror ju på vilken tillämpning staden har också för 
belysningsplanerna. Vad de har lust att få utav den. Det är planvyer precis som när vi jobbade 
med Longebyn så var det väldigt spännande för då hade vi två kunder. En kund i kommunen och 
en från turist..(..) så det blev n väldigt tydlig rättning på allt som blev gjort som både skulle fungera 
för det kommunala och för turismen. Så det var väldigt spännande.


F: Brukar det finnas två olika parter som är inblandade så, till exempel kommunen och nån mer?


A: Nej, tyvärr, det är lite synd.


F: Vad tycker du för information är viktigast att få då, tex från kommunen, att du ska ha 
något speciellt att utgå ifrån. Några speciella krav eller något som du måste följa..vad för 
information får du från början?  

A: Både ja och nej egentligen. I (..) så prövade vi att se hur trafikerade vissa vägar är för att se 
vilka vägklasser vi skulle använda. Så vi provade att sätta en vägklass som är låg men realistisk. 
Men vi är vad de önskar att vi ska vara. Vad för slags identitet, vad för slags kultur och hur de 
tänker att utvecklingen ska bli till nästkommande år. Vilken del av centrum som ska (…). Är det 
liksom så att vi ska rikta blicken ut mot havet, eller in mot byn, eller ska vi rikta blicken mot 
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naturen och upp i fjällen? Vad är det som upplevs som är viktigt för stadens identitet? Det lägger 
vi mycket tid på att ta reda på. 


F: Men är du ganska fri, och ditt team hur ni utvecklar det sen eller?


A: Oftast jobbar vi tillsammans med en landskapsarkitekt eller en arkitekt. Vi är en del av ett större 
team som behandlar ett större dokument om staden. Båda handlar om ljus men också arkitektur 
och landskap. Vår strategi ingår i en större plan för staden. 

Vi är fria men bara vi har gett det staden det behöver. Kultur och identitet brukar vara viktigt för 
städerna. Gatutyper, landmärken och så finns det områden i staden som är helt speciella som 
planlägges väldigt specifikt så är det kanske något som kommunen kan se att det är vi som 
ljusdesigners som ska ljussätta ett landmärke som en del av belysningsplanen. Men det är alltid 
vad kunden önskar.


F:  Ja, det är klart. Då blir det ju individuellt från projekt till projekt beroende på vad de vill lägga 
fokus på kan jag tänka mig. 


A: Det kan dock bli vanskligt för dom som kommer och tittar på belysningsplanen senare om 
belysningsplanen är för specifik. 


F: Du menar med typ armaturer…? 
 
A: Ja, precis. Till exempel Trondheim har en belysningsplan men de har ett kompletterande 
dokument som guidar vilka typer av produkter som ska användas. Men så blir man inblandad som 
konsulent och blir då tvungen att följa det som står specificerat. Det ger inte alltid det bästa 
resultatet för staden.


F: Är det då bättre att belysningsplanerna är mer övergripande som att bara benämna 
färgtemperatur, stolphöjder och sådant än snarare specificera produkten? 
 
A: Ja, det är sant. Om det står i en belysningsplan att här ska det brukas en produkt från BEGA, 
blir det fort fel liksom. Jag tror inte kommunen får så mycket ut av det. Jag tror det blir svårt för 
personer att jobba med dokumentet. 


F: När du har gjort din belysningsplan för till exempel Trondheim, vad blir nästa steg. Den som tar 
över ditt dokument, vad händer med det sen? 


A: Antignen så glömmer de att de har köpt den. 


F: Jag menar, det är ju ändå en omfattande tjänst be om så det är ju konstigt att man inte 
prioriterar den. 


A: Ja det är tyvärr så. Det är mega gånger den sätts på en hylla och man sätter check på att man 
har en belysningsplan för staden. Men som det skall funka så ska den tas hand om och man ska 
veta att det finns en belysningsplan för staden. I Oslo har de varit duktiga på att använda 
belysningsplanen aktivt. När de projekterar så refererar de alltid till belysningsplanen och de får en 
stad som hänger samman. Visst att det tar tid att få implementerat det men alla projekt inom de 
10 närmsta åren ska jobba med den. 


F: Men om man säger att man ska följa den i 10 år. Kan det vara så att det är mycket som 
uppdateras under tiden, eller följer man samma belysningsplan ändå? 


A: I Osolo utgår man från den plan som var. För den säger ju någonting om ljuset kvalité som 
ljusfördelning, vilka fasader man ska lägga fokus på. Man snackar mer om visuellt. Eller till 
exempel att i historiska delar av staden ska man bara belysa på änden av en gata för att visa 
tydligt för vilken gata som man är på, till exempel en historisk gata i Oslo. Det funkar, det är 
någonting som alltid gäller. Det som kan hända är dock att det är olika aktörer som får ta hand om 
ramavtalet vilket gjorde att Oslo för några år sedan gick från att använda Louis Poulsen till 
THORN. THORN vann ett anbud för Oslo kommun. Så nu är det lite blandat på gatorna. Men så är 
det. Men det man kunde gjort är att revidera belysningsplanerna över tid och se om det är något 
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man behöver ändra på. Att jobba lite mer kontinuerligt skulle vara väldigt bra, testa den för att se 
om det fungerar. Blanda teori och praxis i en belysningsplan. Det är inte helt orealistiskt heller. De 
flesta belysningsplaner har hittils varit ganska statiska. Det hade varit bra om man gör en 
belysningsplan och provar att implementera det för att se om det blev som man trodde eller göra 
om. 


F: Ja, får jag menar det är ju ett levande arbete egentligen, staden förändras ju också. Men tycker 
du då att mans ska utgå från, jag tänker på fråga 4 där, ska man utgå från specifik stad med 
landmärken och vad kommunen vill, eller tycker du det hade varit bra om det fanns ett slags 
grunddokument som alla ljusdesigners utgår ifrån för att få med samma typ av dokument. 

Nu när jag analyserat olika så ligger fokus på olika grejer. En del är väldigt tekniska, en del pratar 
bara om trygghet..


A: Ja, det är sant. Jag tror, för att hoppa till fråga 6, så tror jag det hade varit bra med ett 
dokument som säger vad som bör ingå i en belysningsplan. Jag kan se att utformningen ska 
tillhöra specifika städer men vad belysningsplan borde ta upp. Det kanske kunde vart, att man 
pratar om samma element men annars är det ju från stad till stad. Men det kunde vart bra att 
både för de som köper belysningsplanen och vi som gör den om det fanns något att utgå från för 
då vet kommunen bättre vad de kan få. Det hade kunnat va till nytta för kommunen eller 
beställarna att implementering av belysningsplanen faktiskt är nyttig och bra information som står 
där. 


F: Anser du att dom du har sett också är skilda, om man tänker på till exempel de du sett 
från andra företaget skiljer helt vitt eller är de ganska lika?  

A: Det händer att de är ganska olika, men ofta är de olika på hur detaljerade de är. Det finns som 
som går in på armaturval och specificerar för hela staden och är jätte detaljerat och så finns det 
de som bara har principer och vart det ska vara ljus.

 

F: En sidofråga, hur många timmar kan man lägga på en belysningsplan, jag förstår ju att 
det kan skilja. 

A: Ja, det skilja oerhört. De som vi gjort då kan variera på allt från 500.000 kr till 50.000 kr. 

Det är väldigt varierat men det beror på vad för slags behov kunden har också.

Men främst är det fokuserat på optik, färgtemperatur osv. 


F: Gör ni alltid en översikt över en hel stad eller går ni in på områden också?  

A: Det är båda delar. 
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Intervju med Frida Almqvist, Ljusdesigner hos ÅF Göteborg 

 

Frida Ö: Fråga nummer 1, vad har du för profession? Det vet vi ju egentligen haha. 
Du tog examen 2008 va? 
 
Frida A: Ja precis, jag tog examen 2008 från Jönköpings Tekniska Högskola. 
 
FÖ: Samma år som Arve då alltså? (Arve Olsen, norsk ljusdesigner red. anm.) 
 
FA: Det kan nog stämma 
 
Kalle: Vi kör fråga två direkt eftersom ni redan känner varandra sedan innan. Vilka 
aspekter tycker du är viktigast i en lighting master plan? Vilken information är det 
som måste finnas för att du ska kunna använda den som ett bra underlag? Vad 
behöver du för information? 
 
FA: Vad behöver jag för bra information eller vad behöver jag skriva in för att kunden 
ska kunna använda den? 
 
K: För att du ska kunna jobba med den. Vad du behöver för information från 
dokumentet. 
 
FA: Du menar om man utgår från den, inte skriver den? 
 
K: Om man utgår från den, precis. 
 
FA: Okej! 
 
FÖ: Du får gärna svara på båda sätt om du vill  
 
FA: Nej nej, det är ju en helt annan fråga. Vad behöver finnas? Vad är det viktigaste? 
Dels måste det finnas kvalitetskriterier för ljuset, vad har de för krav på färgåtergivning, 
färgtemperaturer, avskärmning på armaturer, IP-klassning, sådana saker som du 
behöver veta för att välja rätt produkt till exempel är jätteviktigt. Beroende på hur 
övergripande de är, det är inte alltid det finns något sådant angivet, men ibland finns det 
en sida med teknik angivet så står det där. Det kan vara väldigt hjälpfullt att ha. Men det 
beror just på vilken nivå man har lagt sig på i belysningsprogrammet. Ibland är de 
väldigt övergripande och då vill man ju veta belysningsprinciper, det är ju det som brukar 
stå. Att vid vatten jobbar vi såhär, på torg jobbar vi såhär, på vägar såhär, vilka krav 
man kanske har eller om det står vilka krav som finns för specifika områden. Var det så 
ni hade tänkt frågan? 
 
FÖ: Alltså, jag tänker också lite som du var inne på vad du också behöver för 
information till exempel om en kommun säger “jag vill ha en lighting master plan 
för den här stadsdelen” 
 
FA: Då är det första en inventering på vad det finns idag och hur de gör idag och hur de 
kan tänka sig göra imorgon. Det är ju ännu mer relevant nu, för 5 år sedan var det inte 
så konstigt att säga “Okej vi styr belysningen såhär och vi kommer fortsätta styra den på 
samma sätt”. Idag är det inte alls självklart så det är ju jätteviktigt att få med från början, 
just med styrning och hur de har tänkt där. Men inventering på vad det sitter uppe idag 
är jätteviktigt och hur många ljuspunkter man har och hur det ser ut “Har vi kvicksilver 
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kvar, har vi högtrycksnatrium” hur har de tänkt byta, ska de gå via metallhalogen eller 
hoppa direkt till LED. Mycket drift och underhållsfrågor 
 
FÖ: Mycket drift och underhåll alltså, intressant 
 
FA: Det är alltid där problemen finns, eller utmaningarna ska vi säga. 
 
FÖ: Men om vi säger att det är en kommun som säger att man vill ha en master 
plan, vet de mycket själva? Eller lägger de det på dig? 
 
FA: I bästa världar så frågar de ju mig. “Jag ser att ni inte har så bra koll här så jag 
skulle föreslå…”. Det är ju alltid en diskussionsfråga, sen sitter ofta någon och säger “Vi 
brukar ha… Det här med LED är så bra och effektiv, vi brukar ha 4000K” Då kan man ju 
säga “Ja fast det kanske inte är så bra på alla platser kanske vi kan tänka oss att ta…”. 
En dialog är bäst. Förutom inventering så var det något mer jag tänkte på som är väldigt 
viktigt.  
 
FÖ: Förlåt om jag avbröt dig 
 
FA: Det är ingen fara 
 
FÖ: Det är bara att säga till om du kommer på det igen. Nästa steg, när ni har gjort 
det här dokumentet och det är klart och ni har skickat tillbaka det till beställaren, 
vad sker då?  
 
FA: I den bästa av världar lyckas de ta ett politiskt beslut och få igenom den. I andra fall 
så hamnar vårt dokument på någons hylla i ett arbetsrum. Vissa kommuner har ju det så 
att de har fått stöd från olika instanser och det ska bli ett styrande dokument och det är 
egentligen målet med ett sådant här dokument, det är inte så kul att ta fram ett 
dokument för att det ska sitta i någons hylla så att ingen använder det utan det ska ju 
faktiskt klubbas igenom i diverse nämnder och styrelser, granskas och beslutas. 
 
FÖ: Men om det ska ta ett politiskt beslut, det tas alltså inte innan man väljer att 
göra en belysningsplan utan det kommer som ett steg efter? 
 
FA: Ja det är ju först när dokumentet har gått från granskningshandling till slutgiltigt 
dokument, det är ju först då äntligen som de kan godkänna eller förkasta det men man 
hoppas ju att de har förankrat det innan för att överhuvudtaget få pengar till att göra en 
sådan här sak så har de väl haft en diskussion tänker jag. Men sedan har man otur så 
är det valår och så händer det ingenting. Nu kom jag på vad som är viktigt att veta, 
information som vi behöver in förutom inventering. Flödeskartor, alltså var är centrum, 
var går folk, vad har ni för hastighet på bilarna, hur vill ni att folk ska gå, vart har ni 
siktlinjer, allt sånt behöver man ju ta fram. Här finns huvudgator och sekundärgator osv. 
Men det brukar de ha ganska bra koll på, eller så har de någon arkitekt som har koll.  
 
FÖ: Så man åker inte dit själv och gör analyser? 
 
FA: Nej jag brukar faktiskt åka med beställaren. Det är smidigt, de brukar ta sin egen bil 
och så kör vi runt haha.  
 
FÖ: Haha ja den är bra, det är faktiskt väldigt smart. 
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FA: Det är bra att åka tillsammans om man är flera och de som känner platsen har ju en 
annan bild också än vad man själv har så man inte missar något viktigt så det är bra om 
beställaren är med. Hinner de inte så får man ju göra det själv, gå runt och titta 
beroende på hur stort område det är  
 
FÖ: Men kan det vara så att ni är en del i en större master plan om man säger så, 
inte bara en lighting master plan.  
 
FA: Ja absolut, ibland får man en sida och då är det väldigt svårt att veta vad man ska 
säga  
 
FÖ: Välja varje ord väldigt noga. 
 
FA: Precis. 
 
FÖ: Hur viktigt tycker du att det är att anpassa lighting master plans för en 
specifik stad? Anser du att man kan utgå från något generellt från början och 
sedan specificera sig eller ska man börja från noll för varje stad man gör. 
 
FA: Med erfarenhet kommer ju en viss form av att man utgår från något speciellt från 
början som man sedan anpassar, man har lärt sig att har man en sån här vägbredd med 
en viss stolphöjd så kanske man behöver någon sån här form av armatur, man börjar ju 
inte fundera på om man ska ha pollare längs med huvudgatan liksom, det kommer ju 
inte på fråga. Så svar ja, man kan utgå från något men ja det måste anpassas för där 
kommer ju just driftfrågor in. Det är ofta väldigt tråkigt till exempel när man just varit på 
Light+Building-mässan och sett jättehäftiga armaturer och så kommer man tillbaka och 
vill göra såhär och såhär och någon säger “fast vi har de här tre armaturerna, varsågod” 
och sen får man förhandla. Så det är väldigt viktigt att ha driften med från början annars 
händer ingenting.  
 
FÖ: Även om man bara gör en övergripande master plan? 
 
FA: Ja, du kan inte börja skriva in vad som helst för då kommer det aldrig hända något 
iallafall.  
 
FÖ: Även om det bara handlar om färgtemperatur, optiker osv? 
 
FA: Nej där är man lite friare, men om man kommer med någon form av armaturförslag 
vilket ju ofta ingår, inte alltid men ofta, är det bra att ha förankrat det. Även om du har 
förankrat det med din beställare som kanske inte är belysningskunnig så är det bra att 
då ta med driften så att man inte gör något dumt  
 
FÖ: Så redan i master planen så kan det vara så att man specificerar armaturer 
och liknande? 
 
FA: Vissa kommuner vill ha förslag och vill veta hur de ska göra väldigt konkret. De är ju 
egentligen inte så intresserade av analysen som vi tycker är jätteviktig för det är ju så vi 
har kommit fram till alla armaturer, den vill de helst inte betala för utan vill bara veta vilka 
armaturer de ska använda. Det kan man ju inte säga utan att titta på vad som finns och 
hur det ser ut så det är väldigt viktigt att ha med analyser.  
 
FÖ: Detta leder oss in på nästa fråga. Hur styrande bör en belysningsplan vara? 
Tycker du att det ska vara väldigt specifikt eller ska den vara mer öppen  
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FA: Den ska vara framtidssäkrad, den ska vara så pass generell att den går att använda 
många år men den ska ändå ta upp “det här tycker vi är ljuskvalitet och de kraven 
kommer inte att ändras oberoende vad som händer teknikmässigt. Man behöver inte 
skriva hur många lumen per watt armaturen ska ha, men vi kan säga att den ska ha bra 
färgåtergivning eller en viss färgtemperatur för preferenserna där kommer knappast att 
ändras om det inte blir jättetrendigt att ha 6500K i alla parker helt plötsligt men det har 
jag svårt att tro.  
 
FÖ: Det låter ju lite halvmysigt 
 
FA: Så det är lite högt och lite lågt, även om man ger armaturförslag så måste man 
lämna det öppet för att man ska kunna ta in det specifikt i projekt óm de är mindre men 
också kunna uppdatera teknikmässigt när det kommer bättre produkter. Det måste ändå 
varje projekt diskutera med beställaren tänker jag, men det är ju riktlinjer. Styrande men 
inte 100 %. 
 
FÖ: Precis. På tal om riktlinjer, tycker du det skulle vara nödvändigt att ha en 
generell mall för ljusdesigners för att göra på ungefär samma sätt, de vi har läst 
har varit väldigt olika där vissa pratar enbart teknik och siffror medan andra pratar 
mycket om trygghet och vad ljuset ska tillföra för platsen. 
 
FA: Om alla projekt kom från samma instans så visst hade man kunnat använda en mall 
men nu är det ju ofta så att det verkligen är projektspecifikt och kunden vill ha något 
specifikt. Sen kan det ju vara så att de inte vet riktigt vad de vill ha och de har fått tag på 
en ljusdesigner som bara vill prata teknik och som inte bryr sig om trygghet, det är ju 
olika. Men jag tror det är svårt att säga att det skulle finnas en mall. Det är också lite 
intressant att de är så olika  
 
FÖ: Det är det absolut 
 
FA: Men det är klart man vill ha någon slags kvalitetsnivå på det. Den här som jag 
skickade till dig skulle ju ha en bra grund men den var väldigt, väldigt omfattande och 
alla kan ju inte göra så. Projekten kan ju vara allt från 20 timmar till 360 timmar. 
 
FÖ: Precis, det är ju en stor skillnad. Har du något bra eller dåligt exempel som du 
har gjort? Vet du om någon som du har gjort som faktiskt kommit vidare och blivit 
något av? 
 
FA: Både Österåker och Karlstad. I Österåker hade jag möjligt att själv använda 
dokumentet i projekt som jag jobbade med. Jag vet också att Karlstad faktiskt har följt 
belysningsprogrammet och det är jätteroligt att höra. Att de tillsammans med sina 
entreprenörer och konsulter har följt det. Så det är kul, och då har det ju fungerat som 
det ska.  
 
FÖ: Ja det är ju bra. Tror du det är skillnad om det till exempel är en 
samhällsplanerare som gör en plan för ljuset? För det har vi sett att vissa inte har 
en ljusdesigner som varit med och gjort dokumenten.  
 
FA: Det finns ju folk som är superintresserade av ljus och som har kunskap och som har 
jobbat med det fast de inte har det i sin titel. Det är väl “fine” liksom. Men har de då en 
belysningsplan att följa så är ju chansen att det blir en bättre kvalitet än om man inte har 
det. Det är ju som att en person som gillar arkitektur skulle bli satt att rita ett hus istället 
för en arkitekt, det är ju en lika vansinnig idé. 
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FÖ: Kanon, det var väl de frågorna vi hade till dig. Har du något du funderar över 
eller vill lägga till? 
 
FA: Vad är det ni vill komma fram till mer er uppsats? Ni har en tes som ni vill pröva eller 
ser vi bara vart ni hamnar?  
 
FÖ: Vårt mål är att jämföra två belysningsplaner från Sverige eller Norden, två från 
Västeuropa och två från Nordamerika för att se om vi kan se något mönster och 
vad man utgår ifrån eller om det skiljer helt  
 
K: Vi vill ju se vilka kriterier som finns på vad ett sådant dokument ska innehålla 
och hur man ska arbeta med dokumentet och vad beställaren vill ha. Om det beror 
på geografiska saker eller kulturella saker eller om det bara är helt individmässigt.  
 
FA: Eller om det är så att alla ljusdesigners världen över tänker korrekt om ljus 
 
FÖ & K: Haha ja precis 
 
FA: Har ni kommit över några från Nordamerika? 
 
FÖ: San José och Vancouver (Den sistnämnda blev bortvald på grund av 
bristande information red. anm.) men Vancouver är väldigt luriga då det ser ut 
som att de har en master plan men de har dokument om varje stadsdel där det 
finns kortare texter om ljuset men det är väldigt övergripande. 
 
K: De har en massa små master plans för olika stadsområden och så står det lite i 
varje om ljus för just den platsen då. Men de har inte övergripande dokument som 
behandlar hela staden.  
 
FÖ: Till exempel Köpenhamns belysningsplan är extremt detaljerad på nästan 250 
sidor så där har vi lite att göra. 
 
K: På danska. 
 
FÖ: Haha precis. Men det är lite svårt att veta var vi kommer landa. Det handlar 
mer om geografisk plats och om man kan se något mönster. I vår diskussion 
sedan ska vi diskutera om det borde finnas några mer gemensamma riktlinjer.  
 
FA: Då borde ni ju läsa väldigt många dokument och sedan välja ut ett par som är 
talande för alla. Få fram något slags medeldokument och sedan jämföra europeiska 
eller har ni bara tagit två som ni har hittat? För det blir ju väldigt högt och lågt. 
 
FÖ: Vi har ju fokuserat på kuststäder. 
 
K: Ja vi har fått begränsa oss så att arbetet inte blir för stort så vi valde 
kuststäder. 
 
FÖ: Med en ungefärlig storlek på antal invånare 
 
K: Med en halv till två miljoner invånare.  
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FÖ: Men det är jättesvårt att få tag på offentliga dokument och ännu värre om de 
inte är offentliga. Så det har varit lite svårare än vad vi trodde. 
 
FA: Här i Sverige ligger de ju på internet  
 
FÖ: Ja här är det inte så svårt men utomlands är det betydligt svårare. Sen kanske 
det också bara berör en liten del och då får man ingen helhet. Vi går på det vi 
hittar.  
 
FA: Lycka till! 
 
FÖ&K: Tack så mycket! 
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