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Abstract 

In our education to become Lighting designers at Jönköping University at the 
Department of lighting Science we have come in contact with standard SS-EN 
12464-1. The information we have acquired during our education does not 
comply with the information contained in the standard. We decided to 
investigate: 

• How well the European lighting standard SS-EN 12464-1 does respond 
to the intentions of the Swedish work environmental act? 

• If it´s possible to secure the intentions of the work environmental act´s 
intentions with a standard? 

We have investigated this issue through studies of literature and interviews. A 
result has been reached through comparisons of literature and interviews.  

We found that there are differences between lighting technology and lighting 
science when deciding on how lighting should be planned and how it´s quality 
should be secured. Lighting technology argue that it´s safer to use photometry 
as it´s more objective, meanwhile lighting science argue that you can’t evaluate 
a visual environment with instruments.  

Our conclusion is that the standard has difficulties fulfilling the work 
environment act. The standard fails to fulfill the demands specified in the work 
environmental act´s demands for ergonomics; it lacks the connection to user 
and space according to our conclusion. At the same time we reached the 
conclusion that a standard is not necessarily a bad starting point when planning 
light. However the version currently in use needs to be strongly revised as it 
lacks the connection to user and space.
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Sammanfattning 

Genom vår utbildning till belysningsvetare vid avdelningen för Belysningslära 
på Tekniska Högskolan Jönköping har vi kommit i kontakt med standard SS-
EN 12464-1. En standard som specificerar belysning för offentliga 
inomhusmiljöer. Det vi fått lära oss under utbildningen stämmer inte överens 
med vad standarden säger, vi har därför formulerat följande frågeställningar i 
syfte att undersöka denna skillnad.  

• Hur väl uppfyller den europeiska belysningsstandarden den svenska 
arbetsmiljölagens intentioner vad gäller belysning? 

• Kan man uppnå arbetsmiljölagen intentioner med en standard?  

Genom litteraturstudier och intervjuer har vi undersökt området kring dessa 
frågeställningar. En analys har genomförts där vi genom jämförelser av intervju 
utlåtande och litteratur har fått fram ett resultat. 

Vi har funnit att det finns meningsskiljaktigheter mellan belysningstekniken 
och belysningsvetenskapen om hur belysning skall planeras och hur man skall 
kontrollera den. Belysningstekniken menar att fysikaliska mätvärden är säkrare 
att utgå ifrån då dessa är objektiva medan belysningsvetenskapen hävdar att 
man inte kan utvärdera en visuell miljö med  fysikaliska mätvärden. 

Den slutsats vi kom fram till är att standarden har svårigheter att uppfylla 
arbetsmiljölagen. Standarden lever inte upp till arbetsmiljölagens krav på 
ergonomi, standarden saknar koppling till rummet och brukaren enligt vår 
slutsats. Vi kom samtidigt fram till att en standard nödvändigtvis inte behöver 
vara ett dåligt utgångsmaterial för belysningsplanering. Däremot bör den 
version som används idag starkt omarbetas då den saknar koppling till rummet 
och brukaren. 

Nyckelord 

Standard SS-EN 12464-1, arbetsmiljölagen, belysning, ljus, Belysningsteknik, 
Belysningsvetenskap, elektromagnetisk strålning, belysningsplanering, ljus och 
hälsa 
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1 Inledning 
Ljus är livsnödvändigt för människan och vi behöver ljus för att fungera i vår 
vardag. Ljuset har dessutom en visuell funktion. Alla individer behöver ljus i 
någon form, det kan vara behovet av en platsarmatur på skrivbordet, en armatur 
som lyser upp väggarna för att skapa rymd och vägledning eller en armatur som 
man kan styra som enskild brukare efter sitt egna behov. Under vår utbildning 
till belysningsvetare vid avdelningen för Belysningslära vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping har vi tilldelats kunskap i hur människan påverkas 
fysiskt och psykiskt av ljus. Vi har förvärvat ett brukar- och rumsperspektiv till 
belysningsplaneringsprocessen. Ur denna kunskap har ett intresse väckts om 
hur våra belysningsanläggningar utformas idag. 

Idag projekterar man ofta belysningsanläggningar efter den europeiska 
belysningsstandarden SS-EN 12464-1. Denna standard bygger på 
dokumenterad kunskap från olika aktörer inom samhälle, näringsliv och 
industri. Belysningsstandard SS-EN 12464-1 berör området offentliga 
inomhusmiljöer. Standarden används som ett planerarverktyg för företag och 
planerare vid projektering av belysningsanläggningar. 

1.1 Bakgrund 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med standarden SS-EN 12464-1. 
Denna standard antogs av CEN1 den 16 oktober 2002, och ges ut i Sverige av 
SIS2. 

Vi har därigenom fått kunskaper om ljus som vi anser att denna standard inte 
tar upp. Därför är vi intresserade av att undersöka vilka krav som ställs på 
belysning. Lagstadgade krav finns i arbetsmiljölagen. Denna lag tar dessutom 
upp dem aspekter vi anser saknas i standarden vad gäller brukarens behov av 
ljus för att förebygga arbetsrelaterade olyckor och skador. 

1.2 Syfte och mål 

Vårt mål är att pröva om den europeiska belysningsstandarden SS-EN 12464-1 
ger ett underlag för utformning av belysning som stödjer arbetsmiljölagen. 
Genom att jämföra belysningsstandarden och arbetsmiljölagen försöka lyfta 
fram vikten av en belysningsplanering som tar brukaren och rummet i beaktan. 

1.2.1  Frågeställningar  

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur väl uppfyller den europeiska belysningsstandarden den svenska 
arbetsmiljölagens intentioner vad gäller belysning? 

• Kan man uppnå arbetsmiljölagen intentioner med en standard?  

                                                 
1 CEN, European Committee for Standardization, detta är Europas standardiseringsorgan  
2 SIS, Swedish standards institute, detta är Sveriges standardiseringsorgan   
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Med dessa frågeställningar vill vi jämföra standarden och arbetsmiljölagen med 
målsättning att förebygga arbetsrelaterade olyckor och skador samt uppnå en 
god arbetsmiljö.  

1.2.2 Avgränsningar 

Förutom standard SS-EN 12464-1 som gäller offentliga inomhusmiljöer så 
finns en rad andra belysningsstandarder som tar upp områden som bland annat 
nödbelysning, utomhusmiljöer, vägbelysning, etc. Dessa standarder kommer vi 
inte att granska utan vårt arbete omfattar enbart standard SS-EN 12464-1.  

1.2.3 Disposition 

Rapporten är uppbyggd så att vi först presenterar en teoretisk bakgrund till 
ämnet. Därefter presenterar vi den metod som använts för att undersöka våra 
frågeställningar samt redogör för arbetets genomförande. Sedan presenterar vi 
det resultat som arbetet genererat i kapitlet Resultat. Genom att diskutera dessa 
resultat i kapitlet Diskussion och slutsats ges här svaren på våra 
frågeställningar.
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2 Teoretisk bakgrund 
Ljus är livsnödvändigt för människan och vi behöver ljus för att fungera i vår 
vardag. I den teoretiska bakgrunden kommer det att redogöras för olika 
infallsvinklar mot ljus och hur man kan se på begreppet ljus.  

2.1 Belysningshistoria 1930-1980-talet  
”Den som kunde försökte hinna inomhus innan nattmörkret kom och gjorde all 
förflyttning utomhus till ett vågspel. Rörde man sig bara över gårdsplanen gick 
man ofta på känn i mörkret, möjligen vägledd av månsken”. (Garnert, 1993)  

Så var det för den som levde innan det elektriska ljuset introducerades. Vi tar 
upp den belysningstekniska utvecklingen av bland annat ljuskällor för att ge 
läsaren en bild av hur dagens belysning framkommit. Hur den tekniska 
utvecklingen påverkat vår omgivning, miljö och vardag i takt med att den 
introducerats. Detta kapitel tas också med för att ge läsaren en bild av den 
historia standarden utvecklats ifrån (Starby, 2006). 

2.1.1 Belysningsteknikens historia 

Under 1930-talet kan man tro att tillvaron som belysningsplanerare var 
betydligt enklare än idag. Men det var lika vanskligt på 30-talet att välja rätt 
ljuskälla som det är idag trots att det bara fanns glödlampor. Metalltråd eller 
koltråd, 110, 150 eller 220 volt, klar, matt eller opaliserad, gasfylld eller 
lufttom, normal- eller reflektorlampa, ensocklat eller tvåsocklat utförande med 
klar, matt eller halvförspeglad kolv för att nämna några av de val man stod 
inför.  

Under 40-talet kom urladdningsljuset och då främst i form av lysrören. 
Lysrören ställde helt nya krav på armaturkonstruktörerna och på de personer 
som planerade ljus. Driftegenskaperna och den elektriska kopplingen var helt 
annorlunda hos lysrören än hos glödlamporna. Att planera belysning krävde nu 
ett helt nytänkande jämfört med hur man tidigare hade gått till väga.  

När 50-talet påbörjades hade lysrörens alla barnsjukdomar avklarats. Det nya 
på marknaden under detta decennium var kvicksilverljuskällan vars ljus gav 
omgivningen en blågrön merton. Under 50-talet skedde det inte så mycket mer 
framsteg vad gäller ljuskällor, desto mer hände däremot på armaturfronten. 
Man började nu arbeta med material som plast, trä och plåt när man 
konstruerade armaturerna vilket producerade effektivare armaturer.   

Under 60-talet introducerades en helt ny glödlampa som försetts med jodånga. 
Vi känner idag till den som halogenlampa och den är en av nutidens vanligaste 
ljuskälla. Man lade under detta decennium mer energi på att göra 
lysrörsarmaturerna mer estetiskt tilltalande för brukaren och den miljön där 
armaturen skulle verka.  

I oktober 1973 presenterades en viktig punkt i belysningens utveckling då de så 
kallade trebandslysrören introducerades på marknaden. Så småningom 
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introducerades även fembandslysrören. Detta var en helt fantastisk nyhet, lysrör 
som förenade högt ljusutbyte med bra färgåtergivning. Nästa steg i 
utvecklingen kom även den under 70-talet när lysrörsfabrikanterna gick från 
T12 till T8, det vill säga från 38 millimeter till 26 millimeter i diameter på 
lysrören. Detta medförde att armaturerna fick effektivare optiska system.  

På 80-talet introducerades kompaktlysrören vilket gav armaturkonstruktörerna 
möjlighet att skapa armaturer med vackra former. Under 80- talet blev det även 
möjligt att reglera sin belysning (Starby, 2006). 

2.1.2 Belysningsvetenskapen   

Belysningsvetenskapen som ämne utgår från människan psykologiskt, 
fysiologiskt och visuellt och tränar planeraren att utveckla visuell och teknisk 
kompetens. Den visuella kompetensen ger belysningsplaneraren förmågan att 
genom omsorgsfulla observationer inhämta kunskaper om hur belysning, färg, 
material och seende fungerar ihop. Träning av visuell kompetens inger 
förståelse för hur belysningsteknisk data som egenskaper hos armaturer och 
ljuskällor fungerar.  

Följande text är en sammanfattad beskrivning om ämnet belysningslära, 
forskning och undervisning under 1900-talet.  

Professuren i belysningslära inrättades 1983 vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Belysningslära som ämne placerades vid arkitektursektionen med motiveringen 
att belysning i första hand är en fråga om brukarnas vistelsemiljö i rum ute som 
inne. Ämnesbeskrivningen av belysningslära betonade behovet av;  

• Breddning av kunskapsunderlaget för belysningens planering med till 
exempel visuell perception och rumsgestaltningens villkor.  

• Kunskap om olika planeringsmetoder för belysningsplanering som 
stödjer samordning av belysning och arkitektonisk rumsgestaltning och 
behov av att i planering kunna anpassa tekniken till brukarens 
individuella behov av ljus. 

• Den breddade utbildningen inom ämnet belysningslära ger kunskap om 
villkoren för rumsgestaltning och synarbetets villkor.     
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För forskningen i belysningslära i början av 1900-talet var det internationellt 
etablerade ämnet belysningsteknik (Lighting Technology) en given 
utgångspunkt. Det framstod dock gradvis allt klarare under senare hälften av 
1900-talet att det vetenskapliga underlaget för etablerad belysningsteknik enligt 
CIE (Commission International de l Éclairage3) i en rad olika avseenden blivit 
föråldrat. När ämnet belysningsteknik under 1900-talet började utvecklas gav 
fysiken självklar grund genom dess definition av ljus ”begreppet synlig 
strålning”. Synlig strålning saknar idag stöd av modern vetenskap i såväl fysik, 
synfysiologi4 som fotobiologi5. Det gäller ännu likafullt som bas för ämnet 
belysningsteknik, bland annat i terminologi, mätmetoden av ljus vid planering 
och projektering och kontroll av belysningsanläggningar. (Liljefors, 2009) 

2.2 Elektromagnetisk strålnings6 påverkan på 
människan 

”Belysningslärans baskunskaper behandlar villkor som bestäms av 

hur det vi ser påverkas av ljusstrålning 

eller omvänt 

hur ljusstrålningen påverkar det vi ser” 

Denna kunskap handlar således om samband mellan en fysikalisk verklighet 
och de sinnesupplevelser den ger oss. 

Förståelsen för hur seendet fungerar är viktig för att kunna ta till sig innehållet i 
denna rapport. I ögats näthinna omvandlas elektromagnetisk energi till 
bioelektriska nervimpulser7. Efter bearbetning i näthinnan förs informationen 
vidare via synnerven till hjärnan. Här samverkar ett flertal synområden vid 
uttolkning av informationen (Liljefors, 2000). 

2.2.1 Vad det är vi ser 

Det vi ser är kontraster i ljushet och färg. En kontrast beskriver mötet mellan 
två områden som är visuellt olika. Kontraster kan uppstå i tre olika typer med 
en skarp gräns, en oskarp gräns och en gradient. Det är mötet mellan dem olika 
delarna som är av intresse för ögat (Liljefors, 2000).  

                                                 
3 CIE är den internationella kommissionen för belysning, och är en sammanslutning av belysnings- och 
ljusexperter inom belysnings området. 
4 Synfysiologi handlar om synsystemets uppbyggnad, organisation och funktion. 
5 Fotobiologi handlar om hur organismer på olika sätt påverkas av elektromagnetiskstrålning 
6 När vi använder begreppet elektromagnetisk strålning i denna rapport syftar vi på våglängder mellan 
100 nm till 1 mm.      
7 Bioelektrisk energi bildas när till exempel rodopsinet i tapparna träffas av ljusstrålning och ger 
upphov till nervimpulser (Liljefors, 2000). 
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Figur 2.1 Kontrasttyper 

Det är dessa tre typer, figur 2.1, som skapar grunden för allt vi ser. Processen 
bygger på parvis jämförelse. Tappar och stavar är organiserade i par och 
registrerar skillnader dem två emellan. Om ett par träffas av olika strålning 
berättar jämförelsen av deras signaler om en olikhet, en kontrast (Liljefors, 
2000), figur 2.2. 

 
Figur 2.2 Kontrastfunktionen 

Signalerna som berättar om olikheter förs vidare genom synnerven till hjärnan 
där dem uttolkas till det vi kallar att se. I hjärnan skapas en sammansatt 
uttolkning som hämtar sin information från synfältets olika delar och dess 
helhet. Här samverkar alltså både detaljseende8 och omgivningsseende9 för att 
skapa en rumslig uttolkning 10(Liljefors, 2000). 

2.2.2 Dag och natt 

Ögat har en fantastisk förmåga att adaptera, dvs. anpassa sig till omgivningens 
ljushet. Vi kan läsa tidningen på stranden en solig sommardag men vi kan 
också läsa tidningen mitt i natten med bara månljuset till hjälp. Det är runt 
200 000 gånger ljusare på stranden än det är i månljuset. Anpassningsförmågan 
uppåt har en gräns då vi väljer att blunda eller hålla för ögonen. Neråt har vi 
ingen gräns i annan bemärkelse att vi inte längre ser något, dvs. totalt mörker 
(Liljefors, 2000). 

                                                 
8 Den delen av synfältet med skärpa, ca 2 %. 
9 Hela synfältet ut till ca 160-170 grader. Förutom de 2 % som utgörs av detaljseendet.  
10 En rumslig uttolkning är det man kallar djup i bilden. Den bild ögat sänder till hjärnan är platt, 
hjärnan gör en uttolkning som ger den djup, en 3D effekt. 
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2.2.3 Åldersförändringar 

För att ställa in skärpan i vår syn använder vi ögats lins. Linsen blir med åldern 
stelare och får svårare att fokusera, framförallt på korta avstånd. Något som 
leder till behovet av läsglasögon vid högre ålder. Linsen gulnar också med 
åldern. Vårt färgseende anpassas till förändringen vilket gör att förändringen 
inte blir påtaglig (Liljefors, 2000). 

Med åldern minskar transmissionen i ögats genomskinliga delar vilket leder till 
att äldre behöver mer ljusstrålning. Med åldern får man också besvär med 
slöjljus, ljus från starka ljuskällor som diffuseras i ögats glaskropp och ger en 
allmän synnedsättning (Liljefors, 2000). 

Även ögats adaptionsförmåga försämras och bländning blir ett ökat problem. 
Därför är det viktigt att skapa bländfria miljöer för ett åldrat öga (Liljefors, 
2000). 

2.2.4 Ljus och hälsa  

Ljuset når oss via ögat och har en påverkan på oss människor. Precis som örat 
har dubbla funktioner, hörsel och balans, har även ögat dubbla funktioner. Den 
dubbla rollen innebär att det ljus som ögat utsätts för leder till psykologisk och 
fysiologisk respons bl.a. utsöndring av melatonin som är det hormon som gör 
oss trötta samt hormonet kortisol som påverkar vår vakenhet. Dessa hormoner 
ansluter vår dygnsrytm till naturens ljus och mörkercykel (Lockley, 2006), 
(Hanifin, 2006). 

År 2002 upptäcktes tredje receptorn av David Berson et. al. Denna upptäckt 
medförde att vi nu kunde förstå att våra hormonnivåer påverkas av 
elektromagnetisk strålning. Både från naturligt och artificiellt ljus påverkar 
elektromagnetisk strålning hur vi mår och beter oss i vardagen (Berson, 2002). 
Den tredje receptorn förmedlar inte visuell information som de tidigare kända 
receptorena tappar och stavar utan fokuserar enbart på att förmedla 
ljusimpulser via en biologisk nervbana. Denna nervbana passerar hypofysen 
som påverkar utsöndringen av bl.a. vakenhetshormonet kortisol i binjurebarken 
och sömnhormonet melatonin i tallkottkörteln. (Berson, 2002), (Lockley, 2006) 

Denna upptäckt visar att ljus och hälsa har ett samband. Människor påverkas av 
ljus dygnet runt.  Det visar också att mörker är lika viktigt som ljus. 
Konsekvenser som en dålig ljusmiljö kan ge upphov till är t.ex. att brukaren 
blir trött, får huvudvärk, arbetar i en felaktig arbetsställning som i sin tur ger 
upphov till rygg och nackproblem (Brainard, 2005). Genom djurförsök har man 
också funnit att det kan finnas en koppling mellan ljus och cancer (Dancy, 
1999). 

 

2.3 Standard SS-EN 12464-1  

Här följer en redogörelse för hur standarden är utformad och hur den verkar.  
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Man kan mäta den ljusstrålning11 som påverkar näthinnan att sända 
nervimpulser till hjärnan. Vetenskapen har tagit fram lagar, matematiska regler 
och mätvärden som definierar elektromagnetisk strålning (Ljuskultur, 2003). 
Även om vi inte skall gå in specifikt på dessa mätvärden kan vi konstatera att 
dessa regler gäller när vi planerar belysning. Standard SS-EN 12464-1 bygger 
på dessa mätbara fysikaliska värden (Ljuskultur, 2003). Standarden fastställdes 
den 24/1 2003 och började användas vid samma tid (Standard SS-EN 12464-1, 
2003). När man projekterar en belysningsanläggning efter standarden räknar 
man sig fram genom olika matematiska formler så att man får rätt mängd 
infallande elektromagnetisk strålning på de specificerade ytorna. Notera här att 
det man mäter och beräknar är den infallande mängden elektromagnetisk 
strålning. Denna reflekteras sen mot den yta den faller emot innan den når ögat. 
Vi ser alltså den yta som reflekterar strålningen och beroende på ytan förändras 
strålningen. Ju mörkare ytan är desto mindre mängd strålning reflekterar den 
och har den en viss färg på ytan reflekterar den strålning i olika våglängder. Så 
även om du har samma mängd infallande elektromagnetisk strålning kan du se 
olika saker beroende på vad den faller mot.  

Man specificerar mängden elektromagnetisk strålning mot en yta genom det 
arbete som skall utföras på ytan samt under hur lång tid arbetet skall utföras 
(Ljuskultur, 2003).  

2.4 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen är en lagsamling rörande arbetsmiljön, lagen är en del av 
Sveriges Rikes Lag och antogs 1977 (Sveriges Rikes Lag, 2009). Lagens 
ändamål är att förebygga arbetsrelaterade olyckor och skador samt att i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. Lagen är utformad på en generell nivå 
(arbetsmiljölagen, 2009). Vi har valt att se på lagen ur ett belysningsmässigt 
perspektiv, med det menas att vi valt ut paragrafer ur arbetsmiljölagen som vi 
anser berör ämnesområdet belysning, som vi sedan jämför mot standarden. Till 
lagen finns mer utförlig information kring paragraferna i form av t.ex. 
”Arbetsplatsens utformning”, en föreskrift som bygger på arbetsmiljölagen.  

De paragrafer vi valt ut ur arbetsmiljölagen är följande:  

• 2 Kap. 1§, första stycket, första meningen  

”Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur 
och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” 

• 2 Kap. 1§ andra stycket  

”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” 

• 2Kap. 1§, tredje stycket  

                                                 
11 Ljusstrålning är ett begrepp för synsinnets stimulis = elektromagnetiskstrålning inom området 380-
780 nm. 



Teoretisk bakgrund 

13 

”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin 
egen arbetssituation samt i förändrings och utvecklingsarbete som rör 
hans eget arbete.” 

• 2Kap. 3§,  

”Arbetslokal skall vara utformad och inredd att den är lämplig från 
arbetsmiljösynpunkt.” 

• 2Kap. 4§, första stycket  

”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, 
vibrationer och likande skall vara tillfredställande. 

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, 
brand, explosion, elektrisk ström eller likande. (Paragrafen ändrad 
genom SFS 2003:365)” 

• 3Kap. 3§, andra stycket  

”Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta 
annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda 
förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande 
skall beaktas att människors villkor att utföra arbetsuppgifter är olika. 
(Paragrafen ändrad genom SFS 2002:585) ” 

• 4Kap. 3§, första stycket, andra punkten  

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga 
om tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa och 
olycksfall, meddela föreskrifter om  

2, provning eller kontroll av föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda.” 

• Arbetsmiljöförordningen 18§ 

”För planering och kontroll av arbetsmiljön kan arbetsmiljöverket 
meddela föreskrifter om gränsvärden.” 

2.5 Utgångspunkter för belysningsplanering inom 
belysningsbranschen 

Inom belysningsbranschen finns det samlad kunskap som kan delas upp i den 
belysningstekniska inriktningen och belysningsvetenskapliga inriktningen.  
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Belysningstekniken är den av de två kunskaperna som funnits längst och som 
har störst förankring. Den har sin grund i den fysiska synen på 
elektromagnetisk strålning, där man kan beräkna det man ser och ta fram 
fysikaliska mätvärden som preciserar hur mycket ljus som behövs för att utföra 
en speciell arbetsuppgift som t.ex. kontorsarbete. Detta värde beskrivs i lux, en 
enhet för belysningsstyrka definierad som 1 lumen12/m² (Starby, 2006). Då en 
belysningsplanerare genomför en belysningsplanering enligt 
belysningsteknikens regler använder han sig av beräkningar för att räkna sig 
fram till en lösning. Huruvida den planerade anläggningen lever upp till kraven 
avgörs sedan med olika mätinstrument t.ex. en luxmätare13. I planeringen utgår 
man från arbetsuppgiften och förutsätter att alla brukare har samma ljusbehov 
för att utföra den. Man tar inte in rummet i planeringen annat än att man ser till 
ytors reflektion och rummets storlek.  

Belysningsvetenskapen bygger på att sinnesförnimmelsen ljus är olika för varje 
individ. Ljusstrålning påverkar ögat att sända nervimpulser till hjärnan där 
dessa sedan tolkas. Detta innebär att även om ljusstrålningen kan mätas, så kan 
man inte mäta hur individen tolkar den. Belysningsvetenskapen hävdar att 
sinnesförnimmelsen ljus inte är mätbar i traditionell mening (Liljefors, 2000). 

                                                 
12 Lumen är ett mått på ljusflöde. 
13 En luxmätare mäter den infallande mängden elektromagnetisk strålning mot en yta. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel ges en beskrivning av vilka metoder som använts för att 
genomföra undersökningen av våra frågeställningar.  

3.1 Metod  

Vi har utfört en jämförelse av det material som finns för planering av 
belysningsanläggningar i offentliga inomhusmiljöer. Med denna undersökning 
har vi utrett om det går att planera belysningsanläggningar som bättre 
tillgodoser vår fysiska och psykiska hälsa. Undersökningen omfattar 
litteraturstudier samt intervjuer med personer som arbetar med och kring 
arbetsmiljölagen och standard SS-EN 12464-1.  

Vi har gått från teori till tillämpning för att få en så realistisk datainsamling 
som möjligt då belysningsplanering bygger på en teoretisk grund. Detta leder 
sedan fram till att vi kan formulera vår teori kring hur det går att uppnå 
arbetsmiljölagens intentioner med hjälp av standarden. En berättelseanalys 
användes för att analysera data i undersökningen (Hammersley, 2003; Kohler, 
2008). Det går inte att ge svar på våra frågeställningar i siffror, utan de data 
som studien genererar kommer att tolkas och ligga till grund för teoriutveckling 
(Jacobsen, 2002). 

Vår undersökning rör ett komplext område med många parametrar, vi har 
därför valt att använda en individualistisk ansats (Jacobsen, 2002). 

Våra intervjupersoner är den viktigaste datakällan då det endast går att förstå 
mer komplexa fenomen genom en summering av olika individers åsikter och 
handlingar (Jacobsen, 2002). Vi har genomfört en sammanfattning av våra 
intervjupersoners olika åsikter. Intervjuerna har genomförts efter en i förväg 
utarbetad mall som är unik för varje intervjuperson. Vi har alltså inte ställt 
exakt samma frågor till de intervjuade, detta för att få ut en mer nyanserad data 
från intervjuerna. Frågeformulären är utformade så att det kan uppstå 
diskussioner kring frågorna samtidigt som det finns möjlighet för den 
intervjuade att fritt kunna utveckla sina svar i den riktning den intervjuade 
önskar. Frågorna är dock tillräckligt styrande för att kunna delge oss den fakta 
som vi vill få ut av att genomföra intervjuerna (Jacobsen, 2002). Vi har 
intervjuat tre personer som alla har framträdande roller inom vårt frågeområde. 

Intervjuperson 1: Är en inflytelserik branschaktör, som dessutom sitter med och 
utformar standarden i CEN där han är representant för SIS. I SIS är han 
branschens representant. I vårt arbete representerar han branschen och 
standarden. 

Intervjuperson 2: Forskar inom ämnet belysningsvetenskap och är kritisk till 
standarden. Hennes forskning rör belysningens koppling till brukaren och 
rummet. I vår rapport representerar hon den belysningsvetenskapliga, 
akademiska och standardkritiska sidan av våra frågeställningar. 
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Intervjuperson 3: Är en av dem från Arbetsmiljöverket som sitter med i SIS och 
påverkar standardens utformning. Hon representerar i vår rapport 
arbetsmiljölagen. Hon är också viktig då hon kan bekräfta det godtyckliga urval 
av paragrafer vi gjort för arbetet och på så vis minska godtyckligheten något. 

När vi genomförde intervjuerna valde vi att arbeta med en närhet till deltagarna  
(Jacobsen, 2002). Med detta menas att vi hade kännedom om vem de är och 
deras bakgrund. Detta för att komma djupare inpå individens uppfattning och 
tolkning av standard SS-EN 12464-1 förmåga att möta arbetsmiljölagens 
intentioner. Vårt frågeområde berör belysningsplanering inomhus i offentliga 
miljöer ur aspekterna teknik, människa, ljus, rum, hälsa och miljö. 

De intervjuer vi genomfört betraktas som primärdata, all annan information är 
sekundärdata (Jacobsen, 2002). 

Vi har studerat tre olika typer av texter i våra litteraturstudier. I centrum för vår 
undersökning är arbetsmiljölagen och standard SS-EN 12464-1, dessa två 
texter är våra kärntexter. Dessa har legat till stor grund för underlaget till våra 
intervjuer, bilaga 1-3. Runt arbetsmiljölagen och standard SS-EN 12464-1 finns 
texter som vi definierar som komplimenterande texter. Detta är texter som 
”Arbetsplatsens utformning”, en förtydligande text av arbetsmiljölagen. De 
komplimenterande texterna har vi funnit genom att följa spår ifrån våra 
kärntexter. Sista typen av texter är vetenskapliga artiklar och fakta som ligger 
till grund för våra påståenden och infallsvinklar gällande ljus. I takt med att 
informationsmängden har ökat har vi behövt verifieringar i vetenskapen. Här 
har vi då medvetet sökt artiklar inom områden som t.ex. ljusets påverkan på 
människan. Denna information ligger sedan till grund för diskussion och 
slutsats. 

3.1.1 Analys av data 

Vi har genomfört en analys i tre steg där vi: 

• Inbördes jämfört resultaten av intervjuerna. 

• Analyserat dem tillsammans med analysen av litteraturen som också den 
först har analyserats separat. 

• Dessa analyser har slutligen legat till grund för den analys som 
presenteras i resultat, diskussion och slutsats, figur 3.1. 
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Figur 3.1 Schematisk bild av hur data analyserats 
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3.2 Tidslinje 
Här ges en översikt av arbetets fortskridande. 

1. Beslut om område för examensarbete 

Här fattades grova beslut om området examensarbetet skulle 
omfatta.  

2. Bred granskning 

Här gjordes en bred granskning av området kring 
arbetsmiljölagen och standard SS-EN 12464-1 gällande belysning 
av arbetsplatsen. För att finna mer exakt vad vi var intresserade 
av att fördjupa oss i.  

3. Formulering av frågeställning 

Vi  upptäckte en parallell mellan arbetsmiljölagen och standarden. 
Vilket ledde oss fram till att forma frågeställningarna till detta 
arbete.   

4. Djupare undersökning 

Här gick vi djupare in på informationen kring standarden och 
arbetsmiljölagen. Vi kontrollerade var standardens grund låg och 
läste förarbete kring de paragrafer i arbetsmiljölagen vi valt ut för 
arbetet. Detta för att kunna förstå och tolka paragraferna och 
standardens innehåll.   

5. Utarbetning av frågeformulär  

Här togs fram vilka personer som var intressanta att genomföra 
intervju med. Här utarbetades också intervjuunderlaget till 
intervjuerna.  

6. Bokning 

Därefter bokade och genomförde vi intervjuerna. 

7. Analys 

Här analyserade vi de data vi fått in genom undersökningen för 
att erhålla ett resultat, en diskussion och en slutsats. 
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3.3 Gantt schema 

Här redogörs för examensarbetets tidsuppläggning. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna samt resultatet av 
jämförelsen mellan standarden och arbetsmiljölagen. 

4.1 Sammanfattning från intervjuer 

Här presenteras en sammanfattning av den information som framkom under 
intervjuerna. Informationen presenteras under olika rubriker beroende på vilka 
aspekter av belysningsplaneringen den rör. 

4.1.1 Brukaren och rummet 

Både intervjuperson 1 och intervjuperson 2 är överens om att man bör gå ner i 
ljusnivå på allmänbelysningen. Man borde lägga ljuset närmare arbetsplatserna 
där det behövs och på så vis minska energiförbrukningen enligt både person 1 
och person 2. Person 2 hävdar också att detta ger möjlighet till större 
brukaranpassning. Intervjuperson 1 framhäver vikten av att ställa 
belysningskrav för väggar och tak, detta då dessa riskerar att bli mörka när 
allmänbelysningens nivå sänks. 

Intervjuperson 2 hävdar entydigt att man inte kan utforma eller utvärdera en 
visuell miljö med fysikaliska mätvärden. Intervjuperson 1 hävdar samma sak 
men betonar vikten av att ha mätvärden som bas och en visuell utvärdering som 
komplement till dessa. 

Person 2 menar också att standarden saknar koppling till brukaren och rummet. 
Det finns ingen möjlighet att möta brukaren ergonomiskt med en standard. 
Person 2 ifrågasätter värdet av att ange luxvärden för t.ex. arbetsytan. Person 2 
hävdar att värdena saknar vetenskaplig verifikation och hänvisar till tester hon 
genomfört som visar på att brukare har ett preferensspann på mellan 80 – 4000 
lux, 500 lux prefererades av ytterst få personer.  Som  bekräftas av Philip 
Folkessons och Andreas Kjellströms undersökning av preferensnivåer för 
belysningsstyrka. (Folkesson, 2009)  

Person 2 säger också att människan behöver variation genom kontraster, dessa 
kan vara både positiva och negativa och här behövs kompetens i utformningen 
av rum och belysning. 

Person 1 menar att det är bättre att arbeta utifrån en standard som bygger sina 
rekommendationer på lux. Detta ger planeraren större frihet att använda 
material och färger än vad en standard som bygger på lumen t.ex. gör. 



Resultat 

21 

4.1.2 Ljus, hälsa och arbetsmiljö 

Intervjuperson 1 anser att tredje receptorn har mindre betydelse. Forskningen 
på området har däremot ökat drastiskt sedan 2002, och därmed förståelsen för 
ljusets djupa påverkan på människan. Detta stöder person 2 i dennes uttalande 
att det är nu med kunskapen om den tredje receptorn som vi börjar förstå hur 
belysning skall planeras. 

Person 2 tar också upp effekten av att standarden inte tar upp information om 
ljusets inverkan på människan. Denna aspekt kommer då inte implementeras i 
anläggningar projekterade med standarden som måldokument, dvs. total- och 
generalentreprenader. Person 1 säger att icke visuella effekter av ljus ännu inte 
är tillräckligt verifierat för att kunna tas med i standarden. 

Person 3 hoppas på att man i framtiden skall se mer till ljusets möjligheter att 
skapa miljö, trygghet och upplevelser och att man tar med det i sin planering.  

4.1.3 Arbetstagares särskilda förutsättningar 

Person 2 och person 3 hävdar båda att belysning måste anpassas till individen, 
ett behov som person 1 inte tar upp. 

4.1.4 Standardens effekt i branschen 

Intervjuperson 1 och 2 är överens om att standarden missbrukas då den används 
som styrdokument i total- och generalentreprenader, de är också överens om att 
det beror på bristande kunskap hos de som använder sig av standarden. 
Intervjuperson 1 hävdar att problemet med att standarden missbrukas uppstår 
på grund av upphandlingsprocesser som total- och generalentreprenader där 
standarden skrivas in som riktlinjer. Något som också intervjuperson 2 håller 
med om bidrar till problemet. Intervjuperson 1 vill komma tillrätta med 
problemet i framtiden genom guider, något intervjuperson 2 hävdar inte är en 
lösning på problemet som grundar sig i okunskap.  

Person 1 och person 2 hävdar att standarden i sitt nuvarande utförande, med sin 
nuvarande tolkning och sitt nuvarande användningsområde inte till fullo 
uppfyller arbetsmiljölagen. Person 1 hävdar att med en kompetent 
belysningsplanerare som tar ansvar för planeringen avhjälps detta problem och 
lagen uppfylls. Person 2 hävdar att standarden i sitt nuvarande utförande aldrig 
kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på ergonomi. Person 3 menar att 
standarden är ett bra utgångsmaterial vid planering av belysning. Men för att få 
ett bra resultat måste en brukaranpassning till och en diskussion föras kring 
vilka belysningsstyrkor man skall lägga sig på. 

Intervjuperson 2 påpekar att standardens utformning saknar ett vetenskapligt 
underlag. Person 2 menar att standarden bygger på en branschkultur baserad på 
hur man brukar planera belysning. Standardens utformning gör det möjligt för 
en person med avsaknad av kunskap inom belysning att projektera 
belysningsanläggningar.  
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Intervjuperson 1 hävdar att man i standarden måste vara säker på att den 
information man väljer att ta med verkligen stämmer. Anledningen till att ljus 
och hälsa, tredje receptorn och fysiologiska effekter inte tagits med är för att 
man i dagsläget vet för lite. Person 1 hävdar också att fysikaliska mätvärden, 
tabeller och siffror är mer objektiva än värden med en mer beskrivande 
karaktär.  

Person 1 och 3 hävdar att standarden minskar fel i belysningsplaneringen och 
minskar risken för belysningsrelaterade problem på arbetsplatsen. Person 1 
hävdar att standarden anger lägstavärden medan person 3 väljer att kalla 
värdena för riktlinjer. Person 2 hävdar motsatsen och säger att standarden 
ligger till grund för många av de belysningsrelaterade problem man idag ser ute 
på arbetsplatser. 

Både intervjuperson 1 och 3 tar upp föreskriften ”Arbetsplatsens utformning”, 
de säger att den innehåller beskrivningar på vad man vill uppnå med 
belysningen. Person 3 säger att eftersom föreskriften inte innehåller 
kvantitativa värden görs här hänvisningar till standarden.   

Enligt person 1 och person 3 uppfyller standarden arbetsmiljölagens intentioner 
då den även tar upp kvalitativa värden utöver de kvantitativa. Person 2 menar 
att standarden helt saknar ergonomisk grund. Person 3 tar också upp att 
standarden rätt så bra överensstämmer med föreskrifter som fortsätter på 
belysning som t.ex. ”Arbetsplatsens utformning”. Även om föreskriften inte är 
en sammanslagning av standard och lag.  

Ingen av de intervjuade tror att standarden kommer se ut som den gör idag om 
ca 10 år. Teorier om att den kommer att kopplas till energifrågor, kopplas bort 
från planering, ersättas av guider eller omarbetas från fasta värden till spann har 
framförts. 

4.1.5 Certifiering av yrkesutövare 

Intervjuperson 1 och 2 har olika uppfattningar om certifiering som 
säkerställande av kompetens inom belysningsplanering. Person 1 tror inte att 
detta är en bra lösning medan person 2 förespråkade den. Person 1 hävdar 
samtidigt att det är ett problem att standarden missbrukas till följd av bristande 
kompetens i hur den skall användas. Att istället arbeta med guider föreslog 
person 1 som lösning på problemet. Person 2 menar att problem med bristande 
kompetens löses genom certifiering av yrkesutövare. 

Person 2 menar att kontrollanter14 behöver mer kunskap vad gäller ljus. Person 
3 hävdar att kontrollanterna inte är några experter på just ljus. 

                                                 
14 Kontrollanter är personer som jobbar med att utvärdera och analyser våra arbetsplatser för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. 



Resultat 

23 

4.2 Jämförelse av Arbetsmiljölagen och standard SS-
EN 12464-1 

Här jämförs de paragrafer i arbetsmiljölagen som arbetet omfattar med 
innehållet i standard SS-EN 12464-1. 

2 Kap. 1§, första stycket, första meningen 

”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” 

Under denna paragraf ser vi främst till hur man hänvisar till arbetets natur. 
Standarden specificerar belysningskrav beroende på vilka arbetsuppgifter som 
utförs i rummet. Är rummet t.ex. ett kontor skall det vara 500 lux på arbetsytan, 
vet man inte exakt var arbetsytan är ännu beroende på var man är i 
planeringsstadiet så skall det vara 500 lux i hela rummet. 

2 Kap. 1§, andra stycket 

”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende.” 

Standarden använder fasta värden i sina luxtabeller. Om ett värde är fast går det 
inte att anpassa, standarden är därför inte anpassad till människors olika 
förutsättningar. 

2 Kap. 1§, tredje stycket 

”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings och utvecklingsarbete som rör hans eget 
arbete.” 

En standard betyder att man skall använda samma lösning, det går då inte att ge 
arbetstagaren möjlighet att medverka i utformningen av belysningslösningen. 

2 Kap. 3§ 

”Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från 
arbetsmiljösynpunkt.”   

Standarden delar in rum efter vilka arbetsuppgifter som utförs i dem. Är det 
flera olika arbetsuppgifter i samma rum beaktas antingen alla eller den mest 
vanliga. Rummet belyses sedan därefter. 

2 Kap. 4§, första stycket 

”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer 
och liknande skall vara tillfredsställande.  
    Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, 
brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. (Paragrafen ändrad genom 
SFS 2003:365)” 
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Standarden har värden för hur stora ljusskillnaderna i synfältet får vara. 
Standarden har bländningstal för olika rumstyper för att motverka blädning, 
dessa får ej överskridas. I standarden ligger fokus på synuppgiften dvs. själva 
arbetsuppgiften som utförs.  

3 Kap. 3§, andra stycket 

”Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för 
arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att 
människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen 
ändrad genom SFS 2002:585)” 

Denna paragraf syftar främst på personer med funktionshinder enligt 
intervjuperson 3, i vårt fall då exempelvis synskadade. Det nämns inget i 
standarden om synskador eller andra behov människor kan tänkas ha. 

4 Kap. 1§, första stycket, andra punkten 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga om 
tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall, 
meddela föreskrifter om 

2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda” 

Standarden används som kontrolldokument för fysikaliska mätvärden. 

Arbetsmiljöförordningen 18§ 

”För planering och kontroll av arbetsmiljön kan arbetsmiljöverket meddela 
föreskrifter om gränsvärden” 

Denna paragraf har visat sig vara irrelevant vid närmare undersökning, bl.a. har 
intervjuperson 3 hävdat att det snarare syftar till kemiska gränsvärden för t.ex. 
hur mycket smuts det får vara i luften eller hur mycket giftrester från 
besprutning som får finnas i en frukt. Även om paragrafen skulle gälla 
belysning har vi inte fått fram någon information av relevans för den i varken 
intervjuer eller litteratur. Den redovisas här endast för att förtydliga detta. 

 



Diskussion och slutsats 

25 

5 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel är uppdelat i två delar, en del där diskussion och slutsats kring 
resultaten sker samt en del där diskussion kring rapportupplägg och metod sker.  

5.1 Resultatdiskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit. Här läggs 
värderingar, analyser och slutledning samman för att bedöma riktighet och 
trovärdighet i de intervjuades uttalanden. Litteratur ligger till grund för 
värderingar och analyser. 

5.1.1 Diskussion kring arbetsmiljölagens paragrafer  

2 Kap. 1§, första stycket, första meningen 

”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” 

Arbetets natur är standardens fokus, man har delat in rum efter det arbete som 
utförs i dem. Konsekvenserna av detta blir att man endast ser till arbetet som 
sker i rummet. Man ser inte till rummet i sig, en faktor som har stor påverkan 
på belysningen enligt belysningsvetenskapen. Detta leder till att aspekter utöver 
de som krävs för att utföra själva arbetsuppgiften inte tas med i planeringen. 
Att kunna utföra själva arbetsuppgiften är bara en liten del av vad som krävs 
för att utföra ett bra arbete. Det är viktigt att arbetstagaren trivs på sin 
arbetsplats, det är känt att ljus är en trivselfaktor (Veitch,2006), (Geerdinck, 
2006). 

Intervjuperson 1 säger i sin intervju att man inte kan specificera olika 
arbetsuppgifter till rum och funktion. Detta uttalande stöds av person 2 och 
man kan då undra om standarden kan anses vara tillfredställande med hänsyn 
till arbetets natur då dessa personer hävdar att standardens metod är felaktig. 

2 Kap. 1§, andra stycket 

”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende.” 

Standarden använder sig av fasta värden, detta är ingen anpassning så redan här 
kan vi säga att standarden inte uppfyller denna paragraf. Det som är intressant 
att diskutera däremot är belysningsteknikens och belysningsvetenskapens olika 
synsätt på människors förutsättningar. Först kan vi konstatera att 
belysningstekniken inte har några motargument avseende människors psykiska 
förutsättningar. Tvisten rör däremot de fysiska förutsättningarna. 
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Belysningstekniker använder fysikaliska mätvärden för att formulera sina 
rekommendationer avseende belysning. Något som vi genom intervjuperson 1 
och intervjuperson 2 kunde konstatera inte fungerar då man utvärderar en 
visuell miljö. Belysningsvetare använder sig av kvalitativa kunskaper, ett tränat 
seende och kontraster för att skapa belysningslösningar. Belysningsvetarnas 
metod kan appliceras på människors psykiska förutsättningar också. 

Självklart finns det miljöer som inte är anpassningsbara då personer t.ex. 
använder utrymmena som transportutrymmen t.ex. en korridor. Man skall dock 
inte glömma att bara för att man inte kan anpassa en miljö exakt till varje 
brukares önskemål försvinner inte möjligheten att arbeta med rummet. Man kan 
förvandla en platt och tråkig korridor till något spännande och intressant med 
rätt belysning. En intressant och inspirerande miljö har en positiv inverkan på 
personerna som vistas i den. Belysning har inte bara med komfortnivåer att 
göra. Områden där brukare vistas under längre tid, t.ex. deras skrivbord vid 
arbetsplatsen skall däremot individanpassas, det är vår tolkning av 
arbetsmiljölagen. Individanpassning kan genomföras samtidigt som man skapar 
ett intressant rum, det ena utesluter inte det andra. 

Diskussionen om hur man bäst svarar upp mot de krav som människans fysiska 
förutsättningarna ställer på ljus för arbetsförhållandena bottnar i vetenskapliga 
teorier. Belysningstekniken använder den traditionella metoden med 
kvantifiering. Man isolerar ett objekt och analyserar detta kvantitativt, i detta 
fall om hur mycket ljus som behövs för att utföra arbetsuppgiften. 
Belysningsvetenskapen använder sig av en kvalitativ metod som i vissa 
vetenskapliga kretsar anses mindre vetenskaplig. Här ser man till helheten och 
formulerar sina svar i termer och teorier. 

2 Kap. 1§, tredje stycket 

”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings och utvecklingsarbete som rör hans eget 
arbete.” 

Det går att utforma sin arbetssituation vad gäller belysning på många sätt. T.ex. 
kan man välja olika typer av armaturer och olika placering, detta kan avhjälpa 
t.ex. problem med bländning. Man kan välja om man ska ha en platsarmatur på 
skrivbordet för att ge extra belysning. Man kan ändra på antalet armaturer i 
rummet, vilken typ av ljuskälla man använder eller vilken ljusstyrka det är på 
ljuskällorna i armaturerna. Förutom då man tillför en platsarmatur med dimmer 
så ligger belysningsnivån om man följer standarden konstant i alla 
konstellationer. 

Det råder en delad mening om dimensioneringens vikt av att vara påverkbar. 
Att arbetstagaren delvis ges möjlighet att medverka i utformningen av sin 
arbetssituation kan antas vara giltigt, hur mycket är däremot en fråga för 
diskussion. Att inte ges möjlighet att påverka belysningsdimensioneringen är 
tillräckligt för att man ur ett belysningsvetenskapligt perspektiv dömer ut 
standarden mot denna paragraf. Det gör man dock inte ur en belysningsteknisk 
synvinkel. 
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I det fall en belysningsanläggning planeras för en arbetstagare som vid 
planeringstillfället är okänd råder också delad mening. Här menar man som 
belysningstekniker att standarden agerar som en god riktlinje. Belysningsvetare 
menar att man då skall planera för ett spann av brukare, och hålla kvar 
möjligheten att justera till brukaren så länge att en brukare blir känd. 
Möjligheten till ljusreglering läser enkelt detta problem. 

2 Kap. 3§ 

”Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från 
arbetsmiljösynpunkt.”   

Som belysningsvetare hävdar man här vikten av att ljus kopplas till rummet. 
Att planera ljus utifrån rummet är att ta in de egenskaper som rummet har i sin 
belysningsplanering. Karaktärer kan vara ytmaterial och rumshöjd, faktorer 
som avgör om rummet känns mörkt eller ljust, instängt eller luftigt. Man 
använder sedan belysning för att förstärka önskad karaktär och motverka 
oönskad. 

Att ett rum kan ha en karaktär är för de flesta människor självklart. Att göra 
bedömningarna för hur bra belyst rummet är genom fysikaliska mätvärden är 
inte att föredra då mätinstrument än så länge inte kan bedöma rumskaraktärer.  

Belysningsvetenskapen tar alltså in fler aspekter vid planering. Dessa aspekter 
kan avgöra t.ex. trivselfaktorn i ett rum. Om arbetstagaren känner att rummet är 
mörkt och instängt har detta en negativ effekt både för personen och arbetet den 
utför. Detta är effekter man inte har kontroll över genom att enbart se till 
arbetsuppgiften som sker i rummet. 

2 Kap. 4§, första stycket 

”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer 
och liknande skall vara tillfredsställande.  
    Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, 
brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. (Paragrafen ändrad genom 
SFS 2003:365)” 

Vi börjar med att diskutera skyddsåtgärder mot fall, något som intervjuperson 3 
tar upp är en vanlig olycka till följd av dålig belysning. Belysningstekniken 
menar att det viktiga är att undvika bländning och att skapa en belysning utan 
för stora kontraster. Bländning försvårar synuppgiften, något som 
belysningsvetenskapen håller med om. En bländad person kan missa viktig 
information i synfältet och t.ex. inte se en kant som denna sedan ramlar över på 
grund av detta. Standarden tar upp bländningsproblemet men gör det med 
förutsättning att alla har samma bländningstolerans. Som vi kan läsa i den här 
rapportens teoretiska bakgrund kan inte minst äldre personer vara känsligare 
för bländning. Något som standarden inte tar upp. Synskadade kan också ha 
stora problem med bländning, vilket dock beror på vilken typ av synskada man 
har. 
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Att ha ett synfält utan stora kontraster skall också underlätta bedömningen av 
objekts gränser samt är behagligt för ögat som då slipper anstränga sig med 
mycket adaption enligt belysningstekniken. Inom belysningsvetenskapen 
hävdar man här det motsatta, att en alltför jämn belysning försvårar 
bedömningen av objekts gränser och dessutom resulterar i en tråkig miljö. 
Detta gör att synsinnet inte är lika alert. Man förespråkar här istället en 
belysning som arbetar med att markera farliga kanter, signalera om fara eller 
liknande. Man kan använda belysning som ett signalverktyg precis som man 
använder röd färg för fara och grön färg på utrymningsskyltar. 

Belysningsvetenskapen poängterar också vikten av att detaljseende och 
omgivningsseende stöds på olika sätt. Mindre detaljer i synfältet uppfattas av 
detaljseende. Omgivningsseende skapar den rumsliga förståelsen. 
Omgivningsseende är känsligt för rörelse i synfältets periferi (Liljefors, 2000). 
När man läser standarden så är det tydligt att man utgått från detaljseendet. Det 
som bildar vår rumsuppfattning och gör det möjligt för oss att orientera oss 
genom rummet är däremot omgivningsseendet. Det borde alltså vara tvärtom 
att omgivningsseendet ligger till grund för hur man arbetar med 
belysningsplanering då man först orienterar sig och sedan ser till detaljer i 
synfältet.    

Att ljus kan fungera som signalbärare och signalera om t.ex. fara i form av rött 
eller visa på en nödutgång genom grönt är något standarden inte tar upp. Detta 
är en funktion som ligger nära färgläran då det egentligen är färgen som bär 
signalen och inte ljuset i sig. Men det finns olika ljuskällor som kan förstärka 
vissa färgtyper t.ex. högtrycksnatrium lampan som förstärker gula och röda 
nyanser samtidigt som den plattar ut gröna och blå nyanser. Det finns ljuskällor 
i rena monokromatiska15 färger som t.ex. lysdioden16 som kan färga in vita eller 
ljusa ytor i färg med hjälp av sitt ljus. 

3 Kap. 3§, andra stycket 

”Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för 
arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att 
människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen 
ändrad genom SFS 2002:585)” 

Antalet synskadade17 i Sverige mellan åldrarna 16-84 år är 1,9 % av 
befolkningen (Statistiska Centralbyrån, 2008). Enligt ovanstående paragraf 
skall hänsyn till denna del av befolkningen tas, men det gör standarden inte. 
Detta gör att den del av befolkningen som kanske är i störst behov av 
välutformad belysning inte tas med i planeringen.  

4 Kap. 1§, första stycket, andra punkten 

                                                 
15 Elektromagnetiskstrålning i endast en våglängd t.ex. 455 nm. 
16 Light Emitting Diode, eller på svenska ljus emitterande diod (LED) är en slags ljuskälla. 
17 Med synskada menas de som med glasögon har svårigheter att läsa vanlig text (Statistiska 
Centralbyrån, 2008) 
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”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga om 
tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall, 
meddela föreskrifter om 

2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda” 

Med denna paragraf som underlag vill vi ta upp frågan om kontroll och 
prövning. Det nämns både i den litteratur vi studerat (Arbetsmiljöverket, 2009) 
och i våra intervjuer att kontroll av belysningsanläggningar sker dels med 
mätinstrument och dels okulärt. Detta är en metod som varken 
belysningstekniker eller belysningsvetare har något emot då båda är överens 
om att det ena skall komplettera det andra. Oenighet råder dock om vilket som 
skall komplettera vad. Belysningstekniker hävdar att ögat ibland lurar oss, det 
vi kallar synvillor. Ett exempel på detta är såkallade omöjliga objekt, figur 5.1. 
Dessa används som exempel för att avfärda seendets tillförlitlighet och 
därigenom stärka vikten av fysikaliska mätvärden då dessa inte lurar oss på 
detta sätt. 

 
Figur 5.1 Ett omöjligt objekt 

Belysningsvetare hävdar att dessa synvillor är ett försök av hjärnans 
uttolkningsprocess att skapa djup i bilden, en tredimensionell rumslighet. Detta 
är den verklighet vi ser och instinktivt reagerar på även om vår logik säger att 
det är fel. Här rotar sig meningsskiljaktigheten om ifall det är okulär besiktning 
som skall understöda mätvärden eller ifall mätvärden skall understöda okulär 
besiktning.  

Genom intervjuer med person 2 och person 3 har vi också fått fram att 
besiktningsmännens och skyddsombudens kunskap vad gäller belysning är låg. 
Det behövs mer kunskap inom belysning än vad som idag krävs för att kunna 
göra en bra bedömning. Belysningsvetare hävdar att detta är anledningen till att 
mätvärden idag har en så hög status, då dessa är lättare att besiktiga än okulära 
förhållanden. 
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Belysningstekniken och standarden för här gemensamt den klassiska 
vetenskapliga linjen med fysikaliska mätvärden som den enda säkra källan. De 
figurer som man hävdar lurar seendet har en god effekt då många menar på att 
man just luras. Detta är lätt att hävda när man sitter i lugn och ro med gott om 
tid att tänka logisk och se mönster. Vårt seende utvecklades dock i en helt 
annan miljö, en miljö där vi var beroende av seendet för vår överlevnad. Att 
man därför genom såkallade omöjliga objekt skulle kunna påvisa synsinnets 
felaktigheter och döma ut dess trovärdighet att kunna vara fel. Det påvisar 
snarare mätinstrumentens oförmåga att göra bedömningar som är gällande för 
mänsklig fysiologi. 

 

5.2 Slutsats  
I detta kapitel tar vi upp arbetets slutsats, denna del håls kort då det snabbt skall 
gå att ta del av arbetets slutsats.  

5.2.1 Hur väl uppfyller den europeiska belysningsst andarden den 
svenska arbetsmiljölagens intentioner vad gäller be lysning? 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att standarden har svårigheter vad gäller 
att möta arbetsmiljölagens intentioner. Den saknar kopplingen till brukaren och 
rummet precis som intervjuperson 2 säger. Detta gör att man inte möter 
arbetsmiljölagens krav på ergonomi. 

Vi säger att standarden har svårigheter istället för att påstå att den inte uppfyller 
lagen då det på många punkter trots allt handlar om ur vilken synvinkel man 
väljer för att se på informationen, än så länge i alla fall. Framöver kommer 
förmodligen skarpare utsagor kunna göras. Vi kan däremot se att standarden 
har uppenbara luckor vad gäller att uppfylla vissa paragrafer. Det största 
problemet är att standarden inte grundar sig på ergonomi och därför inte tar upp 
rums och brukaranpassning. Hade dessa aspekter varit med hade utgången av 
denna analys varit annorlunda. 

5.2.2 Kan man uppnå arbetsmiljölagen intentioner me d en standard? 

Ingen av våra intervjuade tycker att standarden uppfyller arbetsmiljölagen fullt 
ut. Även om t.ex. person 3 säger att standarden uppfyller arbetsmiljölagen så 
säger hon också att standaren uppfyller föreskriften ”Arbetsplatsens 
utformning” hyfsat. Detta fast föreskriften bygger på arbetsmiljölagen. Det 
råder därför enligt oss inget tvivel om att standarden i sitt nuvarande utförande 
har svårigheter att uppfylla arbetsmiljölagens intentioner.  
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Inressant är frågan om vad som skulle kunna fungera bättre. Det är framförallt 
tre förslag som kommer fram under arbetet. Det är en förändring av standarden 
till bl.a. spann istället för fasta värden, ersätta standarden som 
planeringsverktyg med guider och att certifiera yrkesutövare. Samtidigt har 
problemet med att standarden används fel lyfts upp, en lösning på detta vore 
ökad kunskap om ljus. Detta kan man nå genom certifiering. Men om man då 
tar bort standarden så skulle detta leda till helt egna problem som guider inte 
skulle kunna ersätta på samma sätt. Då tänker vi främst på 
upphandlingsprocesser som total- och generalentreprenader. Guider skulle 
dessutom minska planerarens möjligheter, alla miljöer skulle se likadana ut 
ljusmässigt. Här tror vi på en sammanslagning av standard och certifiering. 
Man borde omarbeta standarden, exakt hur vet vi inte, men det som 
framkommit av arbetet är att standarden saknar en koppling till brukaren och 
rummet. Med en certifiering av belysningsplanerare minskar man standardens 
felanvändning. 

Vår slutsats till denna frågeställning blir alltså att man kan uppnå 
arbetsmiljölagens intentioner med en standard, fast den version som används 
idag har påvisat svårigheter med just detta.   

5.3 Rapportupplägg och metod diskussion 

5.3.1 Arbetsupplägg 

Ser man tillbaka på den tid vi haft till förfogande och hur vi använt den så 
spenderades en onödigt stor mängd på att komma fram till exakt vad det var vi 
ville undersöka. Detta ledde till att vi inte kom igång med genomförandet så 
fort som man kunde ha önskat. Som går att se i Gantt schemat tidigare i 
rapporten (kapitel 3.3 Gantt schema) har därför tiden för att analysera den 
insamlade datan blivit något kort. Det är därför möjligt att vi missat 
information eller inte dragit analysen av resultaten till sin fulla längd. Vi kan 
också ha missat att se mer komplexa sammanhang i det undersökta området. 

Vi borde ha haft fler bestämda tider för avstämning så vi kunnat se hur vi låg 
till arbetsmässigt i förhållande till tiden. Vi borde också haft bättre 
styrdokument som tydligare klargjort vad vi skulle hunnit med fram till dessa 
tillfällen. Detta hade hjälpt oss fördela tiden på arbetets olika delar på ett mer 
lämpligt sätt.  

5.3.2 Metodreflektion 

Den metod vi använt för att nå målet anser vi ha fungerat bra. Vi lade lite större 
vikt vid litteraturen i början av arbetet än vad som slutligen syns i rapporten. 
Detta då vi fann svaren i intervjuerna mer informativa och närmare vårt 
frågeområde. I efterhand skulle man därför kunna efterfråga fler 
intervjupersoner, något som i arbetets början inte ansågs nödvändigt. När vi väl 
insåg detta behov hade för mycket tid förbrukats för att hinna utöka intervju 
underlaget.  
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Fördelarna med vår metod har varit att vi kunnat gå djupt i analysen av de svar 
vi fått från intervjuerna. Detta då datan inte blev alltför omfattande på grund av 
det låga antalet intervjupersoner. Nackdelarna är att vi kan ha missat intressant 
data som inte togs upp av just dessa intervjupersoner. Fördelen med att avsätta 
så mycket tid till litteratur som vi gjorde var att vi fick en bra helhetsbild av 
den etablerade kunskapen, vilket starkt underlättade analys och diskussion av 
data.  

Vi valde att se till den belysningsstandard som gäller som minsta gemensamma 
nämnare för hela EU och jämförde den med vår svenska arbetsmiljölag. I 
Sverige finns som intervjuperson 1 tog upp dokumentet ”Ljus och rum” som är 
en svensk vidareutveckling av europastandarden. Det som man skulle 
efterfråga då vore en undersökning av det svenska dokumentet mot den svenska 
arbetsmiljölagen. Vi gjorde bedömningen att ”Ljus och rum” bygger så mycket 
på europastandarden att det inte skulle gå att genomföra de ändringar som 
krävs för att uppfylla arbetsmiljölagen utan att ändra på europastandarden. 
Därför gjordes jämförelserna direkt på den standard som var av intresse för 
analys. 

5.3.3 Diskussion kring Arbetsmiljölagens paragrafer  

De paragrafer vi valt ut att arbeta med gjordes på godtyckliga grunder och vi 
sökte därför verifiering i detta urval genom intervjuperson 3. Efter vi gjort detta 
fick vi reda på att Arbetsmiljöförordningen 18§ inte hade med belysning att 
göra, denna paragraf togs därför endast upp i resultatet. Den har ingen vidare 
betydelse i diskussion och slutsats. 

De övriga paragraferna höll person 3 med om att de gäller belysning. Vi har 
sökt bekräftelse på detta i arbetsmiljölagens förarbeten men pågrund av 
tidsbrist har arbetet inte genomförts på samtliga paragrafer. Därför var 
intervjuperson 3 till stor hjälp. Vi anser att detta har tagit bort en del av 
godtyckligheten i vårt urval. 

Det finns tolkningar och vidareutvecklingar på paragraferna, detta är något vi 
inte följt upp annat än att vi läst ”Arbetsplatsens utformning”. Det vi fann i 
”Arbetsplatsens utformning” var tillräckligt för att vi skulle lägga ner vidare 
studier i liknande litteratur. Tolkningarna av paragraferna är som vi uppfattar 
dem färgade av den etablerade vetenskapen dvs. belysningstekniken. Vi har 
velat se till arbetsmiljölagens paragrafer direkt för att kunna göra en tolkning 
där både belysningsteknik och belysningsvetenskap kommer till tals, att se till 
föreskrifter så som ”Arbetsplatsens utformning” var därför kontraproduktivt. 
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5.3.4 Egenintresse i intervjusvaren 

De intervjuade bedöms kunna ha ett egenintresse i de svar de ger, detta gäller 
främst person 1 och person 2. Dessa två personer bedöms ha skäl till 
egenintresse då person 1 ser till branschen som han representerar och person 2 
ser till sin forskning. Detta är något man inte får glömma när man läser 
intervjusvaren och även rapporten som kan ha blivit färgad av de intervjuades 
egna intressen. Vi har försökt motverka detta genom att se till vad personen 
representerar och använda detta i vår analys av data. Det är dock omöjligt för 
oss att veta vad de intervjuade har för egenintresse
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Bilaga 1 Intervjuperson 1 

8.1 Intervjuunderlag 1 
Person 1  Datum: 31 april 2009 kl 10,00 : Varaktighet: 1timme 20 
minuter 
 

1) Hur ser du på standardens roll i branschen? 
- Vilka effekter får den? 
- Är standard och krav den bästa vägen att gå för att nå det bästa 

resultatet? 
 

Svar: Standarder gör det möjligt att sälja produkter över landets gränser. Förr 
var det så att man kunde ha olika krav i olika länder.  
Standarden utformar lägsta värden för våra anläggningar för att undvika 
problem på arbetsplatsen. 
Ljus och rum finns i Sverige som en förbättring av standarden, innehåller lite 
mer än ett lägsta värde.  
 

2) Du är med och tar fram standarden, vill du berätta lite om hur det 
arbetet går till? 
- Hur arbetar ni med de intentioner som finns i arbetsmiljölagen? 
- Varför tar standarden inte upp artikel 137 i EG-fördraget? 

 
Svar: Är industrins representant i SIS (det svenska standardiserings organet).  
Standarden tas fram i CEN som är EU:s standardiseringsorgan.  
Sitter med i CEN som representant från SIS. 
I CEN sitter ett antal länder ca 17, dessa får en viss tid på sig att komma fram 
till en ny standard. Idéer bollas och länders egna intressen spelar in. Det 
avgörs med röstning där antalet röster man har är fördelat på landets 
befolkning. 
Ny forskning beaktas, dock skall det vara utom tvivel att den stämmer. Icke 
visuella effekter är ännu inte tillräckligt verifierat för att kunna tas med.  
Standarder får inte beröra säkerhet och hälsa, därför tar den inte upp artikel 
137 i EG-fördraget.  
 

3) Det finns folk som är kritiska till standarden och dess utformning, hur ser 
du på den kritiken? 
Vi har bl.a. hört följande påståenden: 
- Att standarden i själva verket stöder en ickeplanering snarare än en 

planering. 
- Att mätvärden inte kan användas för en utvärdering av en visuell 

miljö. 
- Att man bygger sina rekommendationer på lux när det är candela vi 

ser. 
 
Svar: Det är bäst att jobba utifrån lux värden. Om man jobbar utifrån lux 
värden ökar friheten för planeraren att använda material och färger. 
Mätvärlden kan inte användas för att utvärdera en visuell miljö. Utvärdering 
av miljön bör ske med mätvärden samt en visuell utvärdering. 
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Även om man skriver en sak i en standard innebär detta inte att planeringen är 
färdig. Det är belysningskonsultens ansvar att se till så anläggningen blir bra. 
 
Ca 60 % av belysningsanläggningar upphandlas i total eller 
generalentreprenader. Det här är ett problem då det är fel i planeringen och fel 
i metoden för upphandling. I upphandlingsskedet ska man se till att rätt person 
utför belysningsplaneringen. Att man använder rätt belysningskonsulter, 
planerare.  
Standarden är fakta, en guide är hur man skall göra. 
 
Diskussion om energieffektivitet: 
Farligt att sänka nivåer från t.ex. 500 lux till 300 lux. Viktigt att man knyter 
planeringen till mer flöden. 
Gå från allmänbelysning till att lokalisera belysningen där den behövs – ett 
sätt att spara energi. Viktigt att då också ställa belysningskrav på vertikala ytor 
och tak.  
 

4) En stor upptäckt som skett efter det att standarden skrevs är upptäckten 
av den tredje receptorn, hur tror du denna upptäckt påverkar 
utformningen av nästa standard? 
 
Svar: Det är inte säkert om den kommer tas upp i nästa standard som kommer 
tidigast i april 2010.  
Tror inte tredje receptorn kommer att ha någon avgörande roll. 
Man bör höja ljusnivåerna för att öka kortisonfrisättningen och på så sätt öka 
vår vakenhet. Detta då tredje receptorn påverkas av ljus som infaller mot ögat 
vertikalt.  
Menar genom sina resultat i Lund, att genom att använda vertikala ytor genom 
mer ljus på väggarna etc. påverkar detta vår kortisonnivå. (vakenhet) 
 

5) Standarden och arbetsmiljölagen rör bägge samma område, dvs. 
offentliga inomhusmiljöer. På vilket sätt samarbetar de - om de 
samarbetar? 
- Arbetsmiljölagen tar upp ” Vid arbetets planläggning och anordnande 

skall beaktas att människors förutsättningar att utföra 
arbetsuppgifter är olika”. Var och på vilket sätt tar standarden upp 
detta? 

 
Svar: Arbetsmiljöverket sitter med i SIS och påverkar. 
Det finns texter så som Arbetsplatsens utformning, denna talar dock bara 
verbalt om vad man bör undvika. 
Inom belysning vågar man inte bli för tydlig, det är den som planerar som 
måste ta ansvar för utformningen.  
Ljus och hälsa skall nämnas i nya standarden som kommer tidigast april 2010, 
det är dock ännu bara spekulationer då inget är bestämt. 
 

6) Hur tror du branschen ser ut om tio år – och vilken roll spelar 
standarden? 
Man jobbar med belysning i form av guider istället för som idag från 
standarden. 
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Standarden kommer knytas mer till energifrågor. 
Koppla standarden mer till EU-direktiv, inte koppla standarden som ett 
planeringsverktyg. 
Man kan inte specificera olika arbetsuppgifter till rum och funktion. 
 
 
Detta är en omskrivning av de ursprungliga anteckningar som togs under 
intervjun. 
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Bilaga 2 Intervjuperson 2 

8.2 Intervjuunderlag 2 
Person 2  Datum: 1 april 2009 kl 10,00 : Varaktighet: 20 minuter 
 

1) Hur ser du på standardens roll i branschen? 
- Vilka effekter får den? 
- Är standard och krav den bästa vägen att gå för att nå det bästa 

resultatet? 
 
Svar: Förenklar belysningsplaneringen vilket gör den till en låtsatsplanering, 
det blir fel. 
Standarden saknar koppling till brukaren och rummet. 
Värdet 500 lux på arbetsytan – var finns dessa fakta/vetenskap som säger att 
det mätvärdet är verifierat för oss som brukare?  
Det finns ingen möjlighet att möta brukaren ergonomiskt med en standard. 
 

2) Du är kritisk till standarden, vill du berätta vad din kritik bygger på? 
- Hur har du kommigt fram till den? 
- Hur arbetar du med att föra fram din kritik? 
 
Svar: Har under tio år genomfört ljustest och fått mätvärden med ett spann 
mellan 80 – 4000 lux för olika brukare. 500 lux passar nästan inte någon. 
Får fram kritiken genom avhandlingar som bygger på faktiskt brukarbehov.  
Idag finns inget underlag för brukaren belysningstekniskt såsom 
belysningsdimensionering.  
 

3) Det finns en ovilja att ta till sej din kritik, hur  ser du på det? 
- Varför tror du det är så? 

 
Svar: Branschen är ovan vid att akademiker kommer in och granskar. 
 

4) Om du skulle ges möjlighet att utforma nästa standard hur skulle den då 
sett ut? 
 
Svar: Belysning måste utformas efter rummet och brukaren. 
Lågt omgivningsljus och stor omsorg på platsbelysning, den individuella 
belysningen. 
- Gör ert bästa! 
Brukarna har en lag som säger att deras behov blir servat - fast dem ligger helt 
fel. Man skall följa lagen. Problemet ligger på alla plan i processen. Mer 
kunskap behövs i alla led.  
 

5) På vilket sätt anser du att arbetsmiljölagen stöder dina påståenden? 
- Vad tror du Arbetsmiljöverket anser? 
- Vad tror du dina kritiker anser? 
- Arbetsmiljölagen tar upp ” Vid arbetets planläggning och anordnande 

skall beaktas att människors förutsättningar att utföra 
arbetsuppgifter är olika”. På vilket sätt tar din k ritik upp detta? 
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Svar: Arbetsmiljölagen stöder påståendena till 100 %. Dem utgår från 
ergonomi. Arbetsmiljöverket saknar erfarenhet och kunskap för att kunna vara 
med i utformningen av standarden. I branschen idag finns inget kunnande, 
inga verifikationer, bara en massa tyckande. Det viktiga är vad vi kan plocka 
fram för att stödja brukaren. 
 

6) Hur tror du att branschen ser ut om tio år - och vilken roll spelar 
standarden? 
 
Svar: Nu idag har vi en kaotisk situation med en ljuskälla som inte är 
ergonomisk (lysdioden). 
Idag finns det ett ökat kunnande genom utbildade belysningsplanerare som 
finns ute i branschen. När de vetenskapliga resultaten härifrån publiceras och 
erkänns är det inte längre någon tvekan. Standarden kommer finnas i en 
kvantitativ tanke – fast med spann istället för fasta världen. 
Standarden kommer inte kopplas till energi, arbetsmiljölagen säger att man 
skall ha skydd. Energidirektiven kommer att tala om energi, men inte i 
standarden. 
Människans väg är variation genom kontraster och kontraster kan vara både 
positiva och negativa, här krävs kompetens. 
Skrämmande att man år 2009 inte kan erkänna belysningsplanerare. 
Tror på en certifiering av personer som jobbar med att planera 
belysningsanläggningar. 
Det borde inte vara tillåtet att i en byggprocess anta sig att planera en 
belysningsanläggning som t.ex. el konsult om man inte har belysningsplanerar 
kompetens i företaget.   
Man kan inte jobba utifrån guider, man måste jobba utifrån det visuella 
rummet. 
Efterfrågar samarbete med inredare, arkitekter osv.   
Den utbildning som skyddsombud idag får är - berättar en historia – 
Bullerutbildningen för en skyddsingenjör var på två månader, 
belysningsutbildningen var tjugo minuter och bestod av att man lade en 
luxmätare på golvet och läste av siffervärdena. Detta säger en hel del om hur 
mycket man kan om ljus. 
Vi står på noll – 2002 kom upptäckten av den tredje receptorn. Det är nu vi 
börjar. 
Ergonomi max per individ ligger spritt – vi ska möta dessa individer. 
Är för en certifiering i konstrastsituationen. Att betrakta kontraster är 
utgångspunkten.    
 
Detta är en omskrivning av de ursprungliga anteckningar som togs under 
intervjun. 
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Bilaga 3 Intervjuperson 3 

8.3 Intervjuunderlag 3 
Person 3  Datum: 21 maj 2009 kl 13,00 : Varaktighet: 24 minuter 
 

1) Hur der du/arbetsmiljöverket på standardens roll i branschen? 
- Vilka effekter får den? 
- Är standard och krav den bästa vägen att gå för att nå det bästa 

resultatet? 
 
Svar: Ser det i första hand som bra riktlinjer för hur man kan dimensionera 
belysning. Vår åsikt är att belysningen skall anpassas efter det man gör och 
den personen som utför arbetet. Så egentligen skall var och en ha belysning 
som passar just den personen. Däremot om man inte vet vem personen är när 
man projekterar så måste man ju utgå från någonting och då är det bra att ha 
standarden som någonting att utgå ifrån. Det borde bli så att man begår färre 
misstag om man har någonting att utgå ifrån när man har sina diskussioner om 
på vilken belysningsstyrka man bör lägga sig. Standarden är ett bra 
utgångsmaterial. 
 

2) På vilket sätt anser ni att standarden stöder dem intentioner som finns i 
arbetsmiljölagen? 
- Klarar standarden av att uppfylla dessa? 
 
Svar: Den stöder i det avseendet att det finns kvalitativa värden i den också 
inte bara kvantitativa. Standarden stöder det arbetet. Arbetsmiljöverket är med 
mycket i standardiseringen just för att man skall få bättre produkter och bättre 
miljö.  

 
3) Arbetsmiljöverket sitter med i SIS, vilken är er vision med det arbetet? 

Vilken är en vision med standarden? 
 
Svar: Det är att få en bättre arbetsmiljö. 
 

4) Standarden och arbetsmiljölagen berör bägge samma område. På vilket 
sätt samarbetar dem – om dem samarbetar –? 
- Ska dem samarbeta? Är inte standarden ett verktyg åt 

arbetsmiljölagen? 
 

Svar: Arbetsmiljölagen gäller över standarden, standarden är en frivillig 
överenskommelse som man själv väljer att följa. Arbetsmiljöverket har precis 
som alla andra remissinstanser möjligheten att stoppa förslag som inte anses 
tillräckligt bra. Eller kan vara med och förändra dem i själva arbetet. Även när 
det gäller Europastandarder. 
 
Det stämmer rätt så bra med våra föreskrifter som fortsätter på belysning. En 
standard däremot är mera fyrkantig. Lagparagrafen är grunden till hur man 
utformar föreskrifterna. En föreskrift är inte en sammanslagning av standarden 
och lagen. Föreskriften är en vidareutveckling av det som man skriver om i 
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lagen. Arbetsplatsens utformning t.ex. är en vidareutveckling av lagen. Man 
utvecklar detta med att arbetstagare har olika förutsättningar och behov vad 
gäller belysning i ”Arbetsplatsens utformning”. Lagparagraferna isig säger inte 
så mycket. Det finns inga tabeller med belysningsstyrkor och annat viktigt 
utan då hänvisas till standarden för att man skall ha någonting att utgå ifrån. 
Man kan säga att standarden är komplimenterande medan föreskrifterna går in 
mer i detalj. 
 

5) Känner man på Arbetsmiljöverket till den kritik som  finns mot 
standarden? 
- Att standarden i själva verket stöder en ickeplanering snarare än en 

planering. 
- Att mätvärden inte kan användas för en utvärdering av en visuell 

miljö. 
 
Svar: Ja det beror på vilken kritik, överhuvudtaget i belysningskretsar så har 
man lite olika åsikter om lite olika saker. Och sen kanske att man hellre tar 
upp det som är lätt att mäta än det som är viktigt.  
Dem två exempel på kritik som finns i frågan har Arbetsmiljöverket inte 
blivigt tillskickade. 
 

6) Arbetsmiljöverket kontrollerar så att arbetsmiljöla gen följs, på vilket sätt 
kontrollerar man detta med avseende på belysning? 
- Vad har kontrollanten för relevant utbildning? 

 
Svar: Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsmiljölagen följs, även om 
ansvaret ligger på arbetsgivaren. 
Det vore bättre om du frågade inspektörerna. 
Deras utbildning är lite sådär, dem är inga experter på belysning. 
  

7) Vad är arbetsmiljölagens koppling till A.137 i EG-fördraget? 
- Hur påverkar detta arbetsmiljölagens inflytande på standarden? 
 
Svar: Arbetsmiljölagen kom till före EU direktiven, men som det är nu måste 
vi följa dessa. 
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8) Dessa paragrafer har vi sett ut då vi anser dem gälla ljus och beröra våra 

frågeställningar. Skulle du hålla med eller motsätta dig denna tolkning? 
 
2 Kap. 1§ första stycket, första meningen 
”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” 
 
Svar: Ja 
 
2 Kap. 1§, andra stycket 
”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende.” 
 
Svar: Ja 
 
2 Kap. 1§, tredje stycket 
”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings och utvecklingsarbete som rör hans eget 
arbete.” 
 
Svar: Ja 
 
2 Kap. 3§ 
”Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från 
arbetsmiljösynpunkt.”  
 
Svar: Ja 
 
2 Kap. 4§, första stycket, första meningen 
”  De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer 
och liknande skall vara tillfredsställande.  
    Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, 
brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. (Paragrafen ändrad genom 
SFS 2003:365)” 
 
Svar: Ja, sker bl.a. mycket fall på byggen pågrund av dålig belysning. 
 
3 Kap. 3§, andra stycket 
”Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för 
arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att 
människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen 
ändrad genom SFS 2002:585)” 
 
Svar: Ja, arbetsmiljöverket är en sektorsmyndighet för handikapp inom det här 
området. Denna paragraf har också att göra med att man skall inreda 
arbetsplatser så att även dessa personer skall kunna jobba där. 
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4 Kap. 1§, första stycket, andra punkten 
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga om 
tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall, 
meddela föreskrifter om 
2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda, 
och” 
 
Svar: Det är bland annat Arbetsmiljöverket som är denna myndighet, det finns 
flera. Vad gäller belysning så finns bl.a. boverket.  
 
Arbetsmiljöförordningen 18§ 
”För planering och kontroll av arbetsmiljön kan arbetsmiljöverket meddela 
föreskrifter om gränsvärden” 
 
Svar: Denna paragraf har att göra med t.ex. kemiska värden, som hur mycket 
partiklar det får vara i luften. Standarden är inga gränsvärden utan som vi ser 
det är det riktlinjer. När man är 35 år och fult frisk behöver man det här värdet, 
när man är 80 behöver man mer eller mycket mer om vi talar om 
belysningsstyrka. 
 

9) Hur tror du det ser ut i branschen om 10 år? 
 
Svar: Det har jag jättesvårt att sia någonting om. Tror det kommer komma 
väldigt många nya ljuskällor. Som är energisnåla och förhoppningsvis också 
har dem kvalitéer vi tycker oss ha hos glödlampan. Hoppas på att man mer 
skall se till ljusets möjlighet att skapa miljö, trygghet och upplevelser t.ex. och 
att man räknar med det i sin planering. Det är förstås väldigt viktigt att man ser 
bra men att man även räknar in dessa andra värden. Ser det som jätteviktigt att 
detta finns med i planeringen i framtiden. Tror det är svårt att formulera detta i 
standarden. Men vill få in det på något sätt genom en föreskrift eller så, så att 
man arbetar med det 
 
Detta är en omskrivning av dem ursprungliga anteckningar som togs 
under intervjun. 
 

 


