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Abstract 

The purpose of this thesis is to explore the ways Italian lighting designers work 
with and think about lighting. We also wanted to find out if their ways of working 
are different than the ones used by Swedish lighting designers. The study 
contributes with new knowledge and understanding of lighting design in a wider 
geographical perspective.  

The questions at issue are:  

1. What is the focus for the Italian lighting designer when working with lighting 
design? 

2. What is the focus for the Swedish lighting designer when working with 
lighting design? 

3. What are the possible differences between Italian and Swedish lighting 
designers way of working?  

To answer the questions we have chosen to conduct an exploratory study. We 
choose to use open individual interviews with lighting designers from Sweden and 
Italy. The reason for this was because we wanted to get a deeper understanding of 
our issues. We interviewed three lighting designers in each country, totally six 
lighting designers.  

The two things that are the Italian lighting designers main focus in their projects 
are the user and the space. Their focus is more clearly while the Swedish lighting 
designers focus varies more from project to project and they also have more 
requirements from the clients. Both the Swedish and the Italian lighting designers 
have a big focus on the user.  

The differences we have found between the Swedish and Italian lighting designers 
are in the following areas: whether to make a maintenance plan for the projects, 
how to deal with vandalism, choice of color temperature, how to work in relation 
to laws and standards.  

We have reached the conclusion that there are no major differences in the work 
and thoughts on lighting between Swedish and Italian lighting designers. It turned 
out to be as much variation between lighting designers in the same country as 
between countries.  
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man som belysnings-
planerare i Italien arbetar och tänker kring belysning. Vi ville också ta reda på om 
det finns skillnader i sättet att arbeta som belysningsplanerare i Italien gentemot 
Sverige och vilka skillnaderna är. Undersökningen bidrar med ny kunskap och 
förståelse kring belysningsplanering i ett större geografiskt perspektiv.  

Frågeställningarna är följande: 

1. Vad har italienska belysningsplanerare för fokus i sitt arbete med 
belysningsplanering? 

2. Vad har svenska belysningsplanerare för fokus i sitt arbete med 
belysningsplanering? 

3. Vilka eventuella skillnader finns det mellan italienska och svenska 
belysningsplanerares sätt att arbeta? 

För att svara på frågeställningarna valde vi att genomföra en utforskande studie. 
Vi valde att använda oss av öppna individuella intervjuer med belysningsplanerare 
från Sverige och Italien för att på så sätt kunna gå på djupet i våra frågeställningar. 
Vi intervjuade tre belysningsplanerare i vardera land, totalt sex belysnings-
planerare.  

De två saker som belysningsplanerarna i Italien främst fokuserar på i sina projekt 
är brukaren och rummet. Deras fokus är tydligt medan de svenska belysnings-
planerarnas fokus varierar mer mellan projekten och styrs mer av beställaren. De 
svenska belysningsplanerarna liksom de italienska belysningsplanerarna har ett 
starkt brukarfokus.  

Skillnaderna mellan de svenska och italienska belysningsplanerarna finns inom 
följande områden; huruvida man gör underhållsplaner för projekten, hanteringen 
av vandalism, val av färgtemperatur, hur man arbetar utifrån lagar och standarder. 

Vi har utifrån vår undersökning dragit slutsatsen att det inte finns särskilt stora 
skillnader i arbetsätt och tankar kring belysning mellan Sverige och Italien. Det 
visade sig vara lika mycket variation mellan belysningsplanerarna i samma land 
som länderna emellan. 
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1 Inledning 

Examensarbetet undersöker vad italienska och svenska belysningsplanerare har för 
arbetsmetoder och fokus. I undersökningen har vi jämfört vilka skillnader som 
finns länderna emellan.  

Examensarbetet på C-nivå har genomförts som en del i utbildningen 
Kandidatpåbyggnad - teknikens tillämpning med inriktning ljusdesign.   

 

1.1 Bakgrund 

Under vår tvååriga grundutbildning i ljusdesign har vi båda lärt oss om 
belysningsplanering utifrån ett svenskt perspektiv och vi har inte någon erfarenhet 
av belysningsplanering utomlands. När det talas om utveckling inom 
belysningsbranschen handlar det i regel om teknik och nya effektivare produkter 
och system. Det talas sällan om att utvecklas inom sitt yrke, att reflektera över 
arbetsmetoderna och hitta nya innovativa vägar till lösningar. Vi fick intrycket av 
att det är en allmän uppfattning att processen och tankarna kring 
belysningsplanering skiljer sig mellan länder med olika kultur och klimat. Ju 
närmre ekvatorn man kommer desto mer skiljer sig klimatet och dagsljuset 
gentemot Sverige. Därför ville vi undersöka hur man som belysningsplanerare 
arbetar i ett annat land.  

Det område som känndes aktuellt för studien är framförallt Sydeuropa sett ur 
geografisk synpunkt i och med att vi ville undersöka ämnet på plats. Vi var nyfikna 
på huruvida arbetssättet som vi lärt oss överensstämmede med 
belysningsplanering utomlands. Vi valde Italien eftersom det är ett land som skiljer 
sig i såväl kultur och klimat från Sverige.  

Värdet i att undersöka detta är att ge en ökad insikt och förståelse för olika 
arbetsmetoder och resonemang vilket skapar bättre förutsättningar för att 
utvecklas inom sitt yrke, och för att kunna arbeta som belysningsplanerare i ett 
annat land. Utbytet mellan belysningsplanerare i olika länder kan utvecklas och 
man kan dra lärdom av varandras kunskap och arbetssätt. Företag i branschen kan 
dra nytta av utbytet, exempelvis blir det lättare att förstå olika behov och det kan 
bidra till ett nytt synsätt på projektering inom yrket. Det är också intressant att se 
huruvida den allmänna uppfattningen stämmer om att det skulle finnas stora 
skillnader mellan länderna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur man som belysningsplanerare i Italien arbetar och 
tänker kring belysning. Vi ville också ta reda på om det finns skillnader i sättet att 
arbeta som belysningsplanerare i Italien gentemot Sverige och vilka skillnaderna 
är. Undersökningen bidrar med ny kunskap och förståelse kring 
belysningsplanering i ett större geografiskt perspektiv.  
Frågeställningarna är följande: 



Inledning 

2 

 

1. Vad har italienska belysningsplanerare för fokus i sitt arbete med 
belysningsplanering? 

 

2. Vad har svenska belysningsplanerare för fokus i sitt arbete med 
belysningsplanering? 

 

3. Vilka eventuella skillnader finns det mellan italienska och svenska 
belysningsplanerares sätt att arbeta?  

 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka belysningsplanering i Sverige och Italien i vårt 
examensarbete och har inte tagit i beaktande hur man arbetar i andra länder. 
Vidare genomfördes inte intervjuer i hela Italien utan i och kring Milano, detta för 
att det inte finns tid och resurser att genomföra undersökningar i flera städer. 
Även i Sverige har vi avgränsat oss geografiskt till städerna Jönköping och 
Göteborg.  

Undersökningen behandlar endast belysning i offentliga miljöer, interiört och 
exteriört, alltså tas inte privata miljöer i beaktande.  

I intervjuerna tar vi inte upp ekonomin gällande belysningsprojekten och heller 
inte belysningsplanerarens administrativa uppgifter så som arbetsprocesserna kring 
upphandling och avtal med kunder och leverantörer. 

 

1.4 Disposition 

I det andra kapitlet, teoretisk bakgrund, redovisar vi teori och bakgrund till olika 
delar i examensarbetet. Kapitel tre innehåller metod och genomförande där vi beskriver 
vilken ansats vi valde och vårt tillvägagångssätt. Vi har underrubriker som 
redovisar hur vi gick tillväga med vårt urval, intervjuguide, genomförande av 
intervjuer och hur vi analyserade data. Nästa kapitel behandlar resultat och analys, 
där vi utgår ifrån en sammanfattning av intervjuerna för att sedan presentera 
resultatet under våra frågeställningar. I kapitel fem, diskussioner och slutsatser utgår vi 
ifrån vårt resultat. Här har vi även med en metoddiskussion där vi reflekterar över 
den metod vi använt, vilka fördelar och nackdelar som det innebar och hur väl vi 
genomförde det vi avsåg. Diskussionen mynnar ut i en slutsats som sammanfattar 
vad vi kom fram till och ger förslag på hur man skulle kunna gå vidare. Referenser 
och bilagor finns i slutet av rapporten.    

 

1.5 Begreppsförklaringar 

3D Studio Max – Modelleringsprogram där man skapar 3D-miljöer i datorn.    

CAD – Datorprogram som främst används för att göra ritningar. 
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Dialux – Ljusberäkningsprogram där man kan skapa och ljussätta digitala miljöer 
för att se belysningens verkan.  

Färgtemperatur - Ett begrepp för att redovisa vilken färg vi uppfattar att ljuset 
har. Man talar ibland om ljusfärg och begreppet avser upplevelsen av ljuset som 
kallare eller varmare. Färgtemperaturen anges i enheten Kelvin (K). 
Färgtemperaturer under 3300 K är det vi brukar uppfatta som varmt ljus, 
temperaturer över 5400 K uppfattas som kallt och där emellan som ett neutralt 
vitt ljus. Ett stearinljus ligger på 1500 K medan det en solig molnfri dag är 6000 K 
utomhus. (Våra vanligaste ljuskällor, 2007) 

LED - Förkortningen står för Light Emitting Diode, ljusemitterande diod. Det är 
en mycket liten punktformig ljuskälla som består av en halvledarkomponent med 
två elektroder. Dioden har en låg energiförbrukning och en lång livslängd. (Starby, 
2006) 

Photoshop – Bildbehandlingsprogram. 

Underhållsplan- En rekommendation för hur en belysningsanläggnings drift och 
underhåll bör skötas. Den innefattar bland annat en specifikation över 
ljuskällorna, och när dessa bör bytas. 

Rummet - När vi talar om rummet som ett begrepp syftar vi till den plats som 
belysningen skall planeras till. Rummet kan vara en plats både inomhus och 
utomhus, rummet behöver inte ha någon begränsning i storlek och kan vara en 
byggnad eller en plats utan fysiska väggar.  

Kelvin- Den enhet som anger färgtemperaturen. (Starby, 2006)  

Kontrast – Är de ljushets- och färgskillnader som kan uppfattas i synfältet.  

Ljusföroreningar– En översättning av det engelska begreppet Light Pollution. 
Det betyder oönskat artificiellt ljus utomhus nattetid som stör och/eller påverkar 
djur, natur och människor på ett negativt sätt. Det största problemet anses vara att 
natthimlen lyses upp. Ljusföroreningar uppstår då överflödig belysning används 
eller då ljuset lyser upp mer än vad som är tänkt.  

Ljusnivå – Avser en bestämning av förhållandet ljust – mörkt, och avser inte hur 
bra eller dåligt man ser i rummet utan bara hur man ljust eller mörkt man 
uppfattar att det är.   

Mock-up – Modell som antingen byggs i mindre eller större skala, alternativt 
naturlig storlek.
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Skillnader i dagsljus och färgtemperatur 

En del av vår nyfikenhet grundade sig i uppfattningen av att det skulle vara 
skillnader i vilket ljus man helst föredrar i Sydeuropa och i Norden. Till exempel 
att det skulle vara så att man väljer ljuskällor med högre färgtemperatur i 
Sydeuropa medan man i Norden föredrar lägre färgtemperatur. Denna 
uppfattning var en av anledningarna till att undersöka om det även finns skillnader 
i hur man arbetar med belysning i Sverige och Italien - länder som har olika 
förutsättningar gällande dagsljus och där valet av färgtemperatur skiljer sig. 

Det är ont om litteratur angående skillnader i belysning mellan länder. Vi har tittat 
på en artikel som behandlar skillnader i dagsljus beroende på närhet till ekvatorn 
och hur det kan ha skapat olika attityder och förutsättningar. 

Dagsljuset varierar beroende på geografiska områden, solen står mer vinkelrätt 
mot jordens yta hela dagen om man är nära ekvatorn och solen ligger närmare 
horisonten ju längre bort från ekvatorn man är. I Sverige innebär det att det oftast 
finns tydliga skuggsidor på till exempel byggnader, vilket ger en annan känsla av 
djup och tredimensionalitet. I Norden varar skymningen längre än vid ekvatorn 
där det blir mörkt snabbare. Dessa skillnader i det naturliga ljuset kan vara en 
anledning till att man har olika förhållningssätt till ljus och mörker i olika länder. 
(Rokka, 2010). 

För att stödja resonemanget kring skillnaderna i färgtemperatur har vi tagit 
kontakt med en ljuskälletillverkare som har både Sverige och Italien som marknad. 
De har bekräftat att de säljer 63 % varma (2700-3300 Kelvin) och 37 % vita eller 
kalla (4000-8000 Kelvin) ljuskällor i Sverige. I Italien säljer de 25 % varma och 75 
% vita eller kalla ljuskällor (Widen-Andersson, 2010). 

 

2.2 Standarder 

I både Italien och Sverige finns det flera olika belysningsstandarder att använda sig 
av vid belysningsplanering. En av de svenska standarderna, SS-EN 12464-1, har 
utformats utifrån den Europeiska standarden EN 12464-1 och handlar om hur 
belysning bör utformas i arbetsplatser inomhus. (Ljus & Rum, 2003) Vi har under 
detta arbete dock inte haft möjligheten att utvärdera hur de svenska standarderna 
skiljer sig från de italienska. 
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Standarder blir ofta ifrågasatta av svenska belysningsplanerare eftersom många 
anser att man inte kan skapa ett schablonvärde för olika miljöer så enkelt utan 
behöver kunna anpassa belysningen mer individuellt till brukarens behov. Det har 
bland annat gjorts en studie om huruvida standarden SS-EN 12464-1 stämmer 
överens med människors föredragna belysningsstyrkor i Studie om individers 
kontrastkänslighet och preferenser för horisontell och vertikal belysningsstyrka. Den gjordes 
som en experimentell studie där försökspersoner fick utvärdera standarden i ett 
testrum. Studien visade att det är svårt att generalisera vilken ljusnivå som skall 
gälla för en viss miljö. (Folkesson& Kjellström, 2009).  

 

2.3 Planeringsprocessen 

I Sverige finns det en planeringsprocess i Ljus & Rum som är framtagen av 
Ljuskultur för att vara ett stöd för belysningsplanerare. Denna process består av 
sex olika faser som man bör gå igenom vid planering av belysning (se figur 2.1).  

 

Figur 2.1 Flödesschema för planeringsprocessen (Ljuskultur, 2003). 

 

1. Specificera – Beställaren och belysningsplaneraren formulerar tillsammans 
de krav och önskemål som gäller för den blivande belysningsanläggningen.  

2. Analysera – Belysningsplaneraren kontrollerar att de krav och önskemål 
som fastställts är genomförbara för projektet. 
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3. Planera – Själva genomförandet av planeringen. 

4. Dokumentera – Planeringen dokumenteras och eventuella kompletteringar 
från beställaren tas in. 

5. Kontrollera – Kontrollera den installerade belysningsanläggningen. 

6. Utvärdera – Under processen utvärderas arbetet kontinuerligt för att 
säkerställa att man håller rätt linje och uppfyller kraven. (Ljus & Rum, 
2003) 

 

Det är svårt att säga hur många svenska belysningsplanerare som använder sig av 
denna mall vid planering av belysning och vi har inte heller haft möjlighet att 
utvärdera huruvida det finns en liknande mall att använda sig av i Italien.  
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3 Metod och genomförande 

I detta avsnitt redovisar vi vårt metodval och hur vi genomförde studien för att 
uppnå syftet och svara på frågeställningarna. 

 

3.1 Metod 

Vårt examensarbete bygger på intervjuer med belysningsplanerare och 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Vi valde en explorativ 
metod (Jacobsen, 2002) för att undersöka hur man arbetar med belysnings-
planering i både Italien och Sverige och för att hitta skillnaderna mellan svensk 
och italiensk belysningsplanering. För studien valdes således ett intensivt upplägg 
(ibid.) vilket betyder att vi använde oss av många frågor men få informanter. 
Dessa intervjuer gjorde vi sedan N-studier på (ibid.), det vill säga att vi gick på 
djupet och analyserade varje intervju var för sig för att sedan sammanställa de 
svenska och italienska intervjuerna, också dessa var för sig. Den sammanställda 
data vi då fick kunde vi jämföra och dra slutsatser utifrån.  

För att få fram ett så nyanserat svar som möjligt på våra frågeställningar och få ut 
så mycket information som möjligt från varje informant valde vi att använda oss 
av öppna individuella intervjuer (ibid.). För att få lagom mycket data valde vi att 
begränsa oss till tre belysningsplanerare från vardera land, alltså totalt sex 
belysningsplanerare.  

Vi valde att skriva intervjuguiden på engelska så att vi hade färdiga formuleringar 
av frågor som sedan gick att använda direkt i intervjuerna i Italien (se bilaga 1) 
ange vilken bilaga och lägg till den i rapporten . För de svenska intervjuerna valde 
vi att inte göra en översättning av intervjuguiden utan översatte frågorna direkt 
under intervjuerna. Eftersom studien omfattade hur man arbetar som 
belysningsplanerare i Italien kontra Sverige hade vi en relativt bred spridning på 
våra frågors teman, detta för att få med många olika delar i arbetssättet som skulle 
kunna skilja sig åt. Vi visste trots allt inte innan studien vad vi skulle få för resultat 
och vilka delar som kunde innehålla skillnader. 

Anledningen till att Italien valdes som land att jämföra med Sverige berodde på att 
de har de skillnader som vi tagit upp som intressanta i Teoretisk bakgrund. Utöver 
detta passade det geografiskt med tanke på att vi ville besöka landet för personliga 
intervjuer.  
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I urvalsprocessen av intervjupersoner var vi flexibla genom att söka efter 
belysningsplanerare i Italien dels genom att själva söka upp personer men även 
med hjälp av kontakter vi fick under tiden. Valet av vilka belysningsplanerare som 
blev tillfrågade att delta baserades på deras erfarenhet, bakgrund och att de 
arbetade med belysning för offentlig miljö. Den största andelen, för 
undersökningen intressanta belysningsplanerare, visade sig arbeta i Milano och 
detta gjorde att vi valde att avgränsa oss till den staden. Dock var det svårare än vi 
först trodde att få tag på de lämpliga intervjupersonerna vilket gjorde att vi fick 
utöka vårt sökområde till att innefatta Milano med omnejd. I Sverige gjorde vi ett 
bekvämlighetsurval och kontaktade lämpliga belysningsplanerare i Göteborg och 
Jönköping eftersom det är städer som vi enkelt kunde besöka för intervjuer. 

Vi ställde inga krav på att intervjupersonen hade formell utbildning till 
belysningsplanerare på grund av tidigare brist på utbildningsmöjligheter inom 
området. Det krav som vi istället hade var att de skulle ha varit verksamma inom 
belysningsplanering i minst sex år om de inte innehade en examen i ljusdesign. 
Om de hade en minst tvåårig ljusdesignexamen skulle de ha varit verksamma 
belysningsplanerare i två år. Samtliga belysningsplanerare vi valde ut var 
verksamma på olika företag, detta för att få en mer nyanserad data. 

De belysningsplanerare vi genomförde intervjuer med hade varierad bakgrund. 
Alla de italienska belysningsplanerarna var i grunden arkitekter som hade mer än 
sex års erfarenhet av arbete med belysning. De svenska belysningsplanerarna hade 
alla olika utbildningsbakgrund och endast en av dem hade en tvåårig 
ljusdesignexamen medan de andra två hade utbildat sig till byggnadsingenjör 
respektive inredningsarkitekt. Alla uppfyllde våra krav på arbetserfarenhet. 

 

3.2 Genomförande 

Studien genomfördes genom att först söka efter lämpliga företag i respektive land 
som arbetar med belysningsplanering för offentliga miljöer. På de företagen sökte 
vi sedan efter en belysningsplanerare som stämde in på våra krav. Vi skickade ut 
en förfrågan per e-post direkt till berörda belysningsplanerare där vi beskrev vår 
studie och frågade om de var intresserade att ställa upp på en intervju. Det var 
alltså helt frivilligt att deltaga i studien. Vi bokade in möten med de belysnings-
planerare som var intresserade.  

Som förberedelse inför intervjuerna utformades intervjuguiden. Elva frågor togs 
fram under avvägning av vad som kunde vara relevant för att besvara 
frågeställningarna och för att få så mycket information som möjligt.  

Vi genomförde individuella intervjuer med tre belysningsplanerare som arbetar i 
Italien och tre belysningsplanerare som arbetar i Sverige. Intervjuerna ägde rum på 
respektive belysningsplanerares arbetsort och alla intervjuer genomfördes under 
en veckas besök i Italien respektive under en vecka i Sverige.  
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Under samtliga intervjuer var vi båda närvarande och anledningen till detta var för 
att kunna komplettera varandra, ställa följdfrågor och reda ut oklarheter. Vi 
inledde intervjuerna med att återigen presentera oss, vår utbildning, syftet med 
examensarbete och intervjun. Vi poängterade att undersökningen gällde belysning 
i offentliga miljöer och att de skulle svara utifrån hur de generellt arbetade. 
Därefter bad vi intervjupersonen att kort presentera sig, sin anställningstid på 
företaget, hur länge de hade arbetat med belysningsplanering och vilken utbildning 
de hade. Detta för att ge oss en tydligare bild av intervjupersonen.  

Intervjuguiden var utformad så att intervjupersonen hade relativt stor frihet i sina 
svar men vi var noggranna med att återgå till frågorna för att hålla ihop intervjun 
och undvika osäkra svar. Vi försökte även att ta frågorna i en logisk följd för att få 
bra flyt i samtalen. Guiden (se bilaga 1) användes som ett stöd för oss i 
intervjuerna och den var alltså inte en mall som följdes till punkt och pricka. Detta 
för att kunna låta intervjupersonerna känna sig relativt fria i samtalet. 

Intervjusamtalen dokumenterades med en diktafon och stödanteckningar gjordes 
under samtalens gång. Längden på intervjun begränsade vi till max 1 timme, både 
för att få en hanterbar mängd data och för att intervjupersonerna skulle ha tid att 
genomföra intervjun. 

I vår analys kategoriserade vi den data vi fick från intervjuerna. Svaren från de 
svenska och italienska intervjuerna analyserades var för sig och jämfördes sedan 
med varandra. För att underlätta jämförelsen länderna emellan har vi i resultatet 
valt att redovisa en Sammanfattning av intervjusvar. Vi delade in intervjusvaren i 
rubriker utifrån frågorna och redovisade de svenska och italienska svaren var för 
sig under rubrikerna. Detta för att enkelt få en överblick över vilka frågor som 
diskuterats, och lättare kunna jämföra svaren från de olika ländernas 
belysningsplanerare. Resultatet, likheter och olikheter analyserades och 
diskuterades sedan för att nå fram till en slutsats. 
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4 Resultat och analys 

Vi presenterar resultatet av vår studie genom att först redovisa en sammanfattning 
av de intervjusvar vi fått. De är fördelade under rubriker som sammanfattar 
intervjufrågorna och de svenska och italienska svaren redovisas var för sig under 
varje rubrik. Därefter redovisar vi resultatet utifrån våra frågeställningar. 

1. Vad har italienska belysningsplanerare för fokus i sitt arbete med 
belysningsplanering? 

 

2. Vad har svenska belysningsplanerare för fokus i sitt arbete med 
belysningsplanering? 

 

3. Vilka eventuella skillnader finns det mellan italienska och svenska 
belysningsplanerares sätt att arbeta?  

 

4.1 Sammanfattning av intervjusvar 

I. Intervjusvar från italienska belysningsplanerare. 

S. Intervjusvar från svenska belysningsplanerare. 

  

4.1.1 Vad är viktigast att fokusera på när man planerar belysning? 

I. Mycket fokus ligger på brukaren och de funktioner som behövs i rummet 
för att tillfredställa brukarens behov. Det anses viktigt att känna in platsen 
och arkitekturen för att skapa en helhet. I vissa projekt läggs fokus på 
ljusnivå och kontraster.   
 

S. Det som anses viktigt att fokusera på i belysningsplaneringen är att tänka 
på helheten, brukarens behov och beställarens önskemål. Detta påverkar 
både funktion och utseende på slutresultat. En av belysningsplanerarna 
ansåg att man i början av projektet bör fokusera på en vision snarare än på 
tekniska lösningar, detta för att få en bättre helhet. Fokuset kan variera 
mellan olika projekt beroende på till exempel hur specifika önskemål 
beställaren har. 

 

4.1.2 Hur påverkar olika standarder belysningsplaneringen?  

I. Om det inte finns som krav från beställaren används vanligtvis inga 
standarder som arbetsverktyg. Standarder ses som otillräckliga och dåligt 
utvecklade. De är inte anpassade efter en föränderlig verklighet, man kan 
inte bestämma hur ljuset uppfattas genom en standard.  
En av de italienska belysningsplanerarna säger: 
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”We also believe that the light is something really changeful and our eye, our system of 
recognizing light is very changeful as well.”1 

 
En belysningsplanerare berättade att det år 2000 infördes en lag i flera av 
Italiens regioner för att motverka och förebygga ljusföroreningar. De sade 
att det har påverkat planeringsarbetet i exteriöra miljöer på ett relativt 
omfattande sätt då de är begränsade till att bara belysa med vissa typer av 
armaturer och i vissa riktningar.   
 

S. Två av belysningsplanerarna svarade att de sällan får krav från beställarna 
att utgå från någon standard i sin planering. De arbetar mer utifrån 
erfarenhet och det visuellt upplevda resultatet, men använder vid vissa 
tillfällen standarder som ett stöd. Detta medan den tredje 
belysningsplaneraren använder olika standarder som grund i sitt arbete 
dagligen. 

 

4.1.3 På vilket sätt tar Ni hänsyn till brukarens behov?  

I. För att ta reda på brukarens behov pratar man antingen direkt med 
brukaren eller så görs en analys av platsen och man föreställer sig vilka 
behov som kan finnas. Detta styr belysningens funktioner.   
 

S. Beställaren har oftast en vision om brukarens behov. En av belysnings-
planerarna har i sitt arbete ingen egentlig kontakt med brukaren då han 
oftast projekterar för byggnader och platser som ännu inte finns. De andra 
tycker det är viktigt att besöka platsen och skapa sig en känsla av vilka 
behov som finns. Brukarens behov är en grundsten och fokus ligger ofta 
på att skapa trygghet och orienterbarhet. 
 

4.1.4 Vilken är den vanligaste färgtemperaturen? 

I. De italienska belysningsplanerarna svarade att de generellt använder 
ljuskällor med 4000 Kelvin på offentliga platser. De svarade dock att 
avvikelser självklart förekommer beroende på vilket projekt de gör. En av 
belysningsplanerarna svarade att man i norra Italien föredrar något varmare 
färgtemperatur (lägre Kelvin) medan man i södra Italien föredrar kallare 
(högre Kelvin).  
 

S. Samtliga belysningsplanerare svarade att 3000 Kelvin är den absolut 
vanligast färgtemperaturen de använder för offentliga platser. Avvikelser 
både under och över 3000 Kelvin förekommer. 
 

                                                
1 ”Vi tror också att ljus är något väldigt föränderligt, att vårt öga och vårt system för att uppfatta ljus 

också är väldigt föränderligt.”  
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4.1.5 Vilka arbetsverktyg används? 

I. Datorprogram används främst till 3D-modellering, ritningar, visualiseringar 
och ljusberäkningar. Beräkningar används inte som ett huvudsakligt 
arbetsverktyg utan som ett komplement i vissa projekt. Skisser används för 
att testa idéer och ta fram förslag som presenteras för beställaren. 
Förslagen och idéerna testas ofta genom att det först görs en mock-up för 
att få en första uppfattning, nästa steg blir oftast en provbelysning på plats. 
Detta görs speciellt vid nya miljöer och nya armaturer men gärna så ofta 
det finns möjlighet.  
 

S. CAD används för att göra ritningar. Photoshop och 3D Studio Max 
används för att göra visualiseringar som kan presenteras för beställaren. I 
vissa projekt gör belysningsplaneraren ljusberäkningar i Dialux, men 
beräkningar kan även göras av armaturföretagen för att spara tid.  
Modeller och mock-ups skapas ibland då man inte har tidigare erfarenhet 
av den typen av projekt eller möjlighet att provbelysa på plats.  
Två av belysningsplanerarna gör provbelysningar i de flesta projekt som är 
i en ny miljö då det känns befogat. Detta är något de tycker är viktigt och 
kan ses som en kostnadsbesparande åtgärd för beställaren eftersom några 
timmars provbelysning är mycket billigare än att köpa in en anläggning som 
fungerar dåligt. Den tredje svarade att han oftast kommer in så tidigt i 
exempelvis ett byggprojekt så att det sällan finns någon fysisk miljö att göra 
en provbelysning i. 
 

4.1.6 Tankar kring armaturval? 

I. Man lägger ingen vikt vid vilket land som en armatur kommer ifrån utan 
använder alltid den som lämpar sig bäst för ändamålet. De prioriterar 
armaturer med teknisk kvalité och funktion framför att armaturen är 
estetiskt tilltalande. De arbetar gärna med armaturer som går att integrera i 
arkitekturen. Italienska armaturer används när man vill ha en dekorativ 
belysning i form av till exempel en bordsarmatur.  
 

S. Ingen av belysningsplanerarna är bunden till något armaturföretag, och 
svarade att de ofta använder de armaturer som man vet fungerar. 
Armaturvalet beror på projekt, prisklass och beställare.  
 
”Rätt armatur på rätt plats.”  

4.1.7 Tankar kring energieffektivitet?  

I. Generellt är alla av åsikten att det är viktigt att tänka på energiåtgången i 
sina projekt. Ett sätt som används är att minska mängden installerad watt 
per kvadratmeter genom att använda effektivare armaturer och ljuskällor. 
En belysningsplanerare tycker att man bör använda sig av ljusstyrning och 
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dagsljus på ett effektivare sätt, samt tänka på var energin kommer ifrån. 
Det är inte alltid viktigast att använda energieffektiva ljuskällor, man måste 
se till att kvalitén man får ut av energin som används är godtagbar. 
  
Ljuskällor är det ämne som övriga två belysningsplanerarna talar mest om, 
de anser att det just nu är en övergångsperiod då LED håller på att ersätta 
många andra ljuskällor i offentliga miljöer. Den ena av dem tycker att det är 
en besvärlig fas då många beställare har önskemål om att LED skall 
användas trots att han inte anser att kvalitén än så länge är tillräcklig. Dock 
tillägger han att det kan vara motiverat att förlora lite kvalité för att få en 
bättre livslängd och energieffektivitet på ljuskällan i vissa projekt. Den 
andra belysningsplaneraren förespråkar användandet av LED och tycker 
att det är framtiden. Även han anser att kvalitén inte är tillräckligt god än 
men han försöker få en bra balans mellan kvalité och effektivitet genom att 
blanda LED med olika egenskaper. 
 

S. Energieffektivitet är ett ämne som är viktigt enligt alla belysnings-
planerarna, dock säger de att inte alla beställare ser det som lika viktigt. De 
beställare som har önskemål om en energieffektiv anläggning har sällan 
någon konkret kunskap, till exempel efterfrågas LED i flera projekt trots 
att det kanske inte är ett motiverat val av ljuskälla. I planeringsarbetet anser 
två belysningsplanerare att energieffektivitet inte är det första man tänker 
på. Det är dock en aspekt man har med sig genom hela arbetet och det är 
viktigt i valet av armaturer och ljuskällor. 

 

4.1.8 Tankar kring underhållsplan?  

I. Alla belysningsplanerare svarade att underhållsplanen är viktig och att de 
alltid lämnar ifrån sig en sådan till beställaren i slutet av projektet. Detta 
bland annat för att undvika felbyten av ljuskällor som kan leda till att man 
förlorar belysningskonceptet. En belysningsplanerare nämnde att han tidigt 
i projekten tänker på detta för att planera en belysningsanläggning som inte 
blir för svår att underhålla. Det enda undantaget i underhållsplanerna är när 
man projekterar med LED då den långa livslängden gör att det inte krävs 
en underhållsplan på samma sätt.  
 

S. Det är väldigt sällan som belysningsplanerarna får en förfrågan om 
underhållsplan från beställare. Det är inte heller något som de ser som en 
prioritering i sitt arbete. Dock förekommer det att det finns önskemål hos 
beställaren att använda vissa armaturer eller ljuskällor för att underlätta 
underhållet. 
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4.1.9 Hur arbetar Ni med säkerhet och hållbarhet? 

I. Gällande säkerhet och hållbarhet anser samtliga att det är viktigt att se till 
att brukaren inte kan skada sig på till exempel varma eller strömförande 
armaturer.  
Två av belysningsplanerarna ser vandalism som ett väldigt stort problem 
medan den tredje inte alls ser det på det sättet. De två som tycker att det är 
ett problem säger att detta har lett till att de blir väldigt begränsade i sitt 
arbete på offentliga platser utomhus. Den ena av dem har till och med 
prioriterat bort utomhusprojekt helt eftersom han känner sig alltför 
begränsad i den estetiska utformningen. En följd av problemet är att de 
placerar armaturer på höga höjder för att skydda dem och man helt 
undviker armaturer på marknivå.   
 

S. I många projekt är hållbarheten och livslängden en hög prioritet. Till 
exempel är vatten ett stort problem för markinfällda armaturer och man 
löser problemet genom att använda den typen av armaturer i mindre 
utsträckning, det händer också att man konstruerar ett extra vattenskydd 
för armaturen.  
 
En viktig aspekt när det gäller hållbarhet och säkerhet handlar om 
vandalism. Detta tas i beaktande och man utvärderar miljön som skall 
planeras. Vandalism anses av samtliga vara ett betydande problem och man 
arbetar aktivt för att förhindra detta genom att exempelvis bygga in 
armaturen i ett skydd eller välja placeringar där den inte är så utsatt. En 
belysningsplanerare sade att även om vandalism är ett problem i vissa 
projekt så ser han det ändå som en intressant utmaning att ta sig an. 
 

4.1.10 Typiska arbetsmetoder för respektive land? 

I. Inga av belysningsplanerarna anser att deras arbetssätt är typiskt för 
belysningsplanering i Italien. Saker som de gör annorlunda är att de arbetar 
mer experimentellt med ljus i testrum och använder sig mycket av dagsljus, 
medan många andra arbetar mer med datorprogram. De arbetar mycket 
med att utveckla nya armaturer speciellt anpassade för flera av sina projekt. 
De arbetar gärna med att integrera belysningen i arkitekturen och 
samarbetar ofta med arkitekten för att få bästa möjliga effekt av 
belysningen. 
 
Det finns fler fristående företag i Italien, med liknande arbetssätt, men de 
är ovanliga och har oftast relativt få anställda. Alla är överens om att 
belysningsplanering i de flesta fall görs kostnadsfritt av armaturföretagen 
och därmed blir mer inriktad på att sälja många armaturer snarare än att 
skapa den bästa möjliga ljusmiljön. De belysningsplanerare vi intervjuat 
uttrycker att det är svårt att arbeta som fristående belysningsplanare i 
Italien, de har stark konkurrens från armaturföretagen och måste ofta 
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motivera varför kunderna skall betala för den belysningsplanering som 
armaturföretagen erbjuder utan kostnad.  
 

S. De svarade att de tycker det är svårt att jämföra sig med andra inom yrket i 
Sverige, dock tror de att man arbetar utifrån en liknande process i hela 
landet. Man genomför liknande moment men angriper projektet från olika 
infallsvinklar beroende på företagets inriktning och belysningsplanerarens 
bakgrund. Ett av momenten där en belysningsplanerare tror att det kan 
skilja sig mellan olika företag, är på vilket sätt man presenterar 
belysningsförslagen för beställaren. En belysningsplanerare tycker att hans 
sätt är typiskt brukarfokuserat, men han vet inte om det gäller generellt. 
 

4.1.11 Önskemål och fokus inför framtiden?  

I. När vi frågade om önskemål angående belysningsplaneringens utveckling i 
framtiden fick vi tre svar som skiljde sig från varandra. En av belysnings-
planerarna svarade att han vill se en bättre utveckling av ljuskällor, och då 
främst bättre kvalité och mindre dimensioner för att lättare kunna integrera 
belysningen i arkitekturen. Han vill även ha en lättare styrning av 
belysningen. Ett önskemål från en annan belysningsplanerare är att det i 
större utsträckning bör experimenteras och göras verkliga simuleringar av 
ljus i testrum.  
 
Den tredje belysningsplaneraren tycker att det behövs en djupare och 
känslomässigare syn på ljuset när man analyserar olika miljöer för projekt. 
Han pekar på att ljus inte bara är något fysikaliskt, det består av fysikaliska 
komponenter som vi måste ha förståelse för, men bakom det fysikaliska 
finns det något som är kopplat till något djupare inom oss. Han sade 
exempelvis att:   
 
”Light must be much more deeper in our emotion, because the role of light is so 
important, because light can help each one of us to have a better life, so we have to put 
our effort in this direction. I want to say that light help the people to be happy in some 
way, and I think this is a very good mission.”2 
  

S. En av belysningsplanerarna har som önskemål inför framtiden att det ska 
bli mindre fokus på mätvärden och att det ska kunna skapas bra ljusmiljöer 
utan att utgå från bara mätvärden. Han vill även ha mer fokus på arbete 
med dagsljus. En annan belysningsplanerare vill ha en mer unison 
belysning i städer, där alla belysningsplanerare arbetar utifrån samma vision 
för att skapa en helhet. Han önskar att man kunde släcka ner allt och börja 
om från grunden. Den tredje belysningsplaneraren vill att det blir mindre 

                                                
2 ”Ljus måste vara mycket djupare i våra känslor, därför att ljuset roll är så viktig, därför att ljuset kan 
hjälpa varenda en av oss att få ett bättre liv, så vi måste göra ansträngningar i denna riktningen. Jag 

vill säga att ljus hjälper människorna att bli lyckliga på något vis, jag tror att detta är en väldigt bra 

uppgift.” 
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fokus på fordon och mer fokus på människor i exteriör belysning. Han vill 
även att det ges mer utrymme i det offentliga rummet för gestaltande 
belysning, samt en utveckling av människors attityd till belysning för att 
kunna få gehör för mer varierade lösningar. 
 
 

4.2 Vad har italienska belysningsplanerare för fokus i 
sitt arbete med belysningsplanering? 

De två saker som belysningsplanerarna i Italien främst fokuserar på i sina projekt 
är brukaren och rummet.  

De analyserar och utvärderar brukarens behov samt vilka funktioner som är 
viktiga för en god användbarhet av rummet. Analysen görs genom direkta möten 
och samtal mellan brukaren och belysningsplaneraren eller genom att 
belysningsplaneraren besöker platsen och sätter sig in i brukarens roll.  
 
Rummet ses som ett viktigt fokus för belysningsplanerarna och de anser att man 
måste förstå utrymmet innan man kan börja med belysningsplaneringen. Rummet 
brukar besökas för att få en känsla av atmosfären, arkitekturen och det naturliga 
ljuset. Detta ligger som grund för att kunna skapa en helhet. 

Fokuset på brukaren och rummet är genomgående i projekten men vilket fokus 
som de lägger mest tyngd på kan variera beroende på vad projektet kräver. En 
historisk plats kan exempelvis kräva mer fokus på arkitekturen än en tågperrong 
som kräver mer fokus på brukarens behov.  

 

4.3 Vad har svenska belysningsplanerare för fokus i sitt 
arbete med belysningsplanering? 

Vad man fokuserar på varierar och styrs av beställarnas önskemål. Har beställaren 
detaljerade krav hamnar fokus på deras önskemål och arbetet är mindre fritt för 
belysningsplaneraren. Lämnar beställaren mer frihet till belysningsplaneraren 
fokuserar de mer på helheten. Brukarens behov är en aspekt som samtliga 
belysningsplanerare tar i beaktande i sitt arbete och när möjligheten finns läggs 
stort fokus på detta.   

 

4.4 Vilka eventuella skillnader finns det mellan 

italienska och svenska belysningsplanerares sätt att 
arbeta?  

De italienska belysningsplanerarna talar om arkitekturen i rummen och de 
fokuserar på den känsla man uppfattar och vill skapa där, medan de svenska 
belysningsplanerarna talar om fokus på helheten. Detta utesluter inte att de menar 
samma sak.    
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Användandet av standarder i belysningsplaneringen skiljer sig inte nämnvärt 
länderna emellan. Det framkom dock att de i Italien har en lag för att förebygga 
ljusföroreningar. Lagen innebär att det inte är godkänt att använda armaturer som 
släpper ljus ovanför sin egna horisontallinje eller att rikta armaturer upp i luften. 
Det finns undantag där det är tillåtet att belysa fasader med armaturer riktade 
uppåt. Undantagen gäller i regel bara kulturhistoriska byggnader och även här 
regleras vinkeln och riktningen av ljuset, fasaden får inte lov att vara belyst hela 
vägen upp till taket. Denna lag innebär begränsningar i belysningsplaneringen i 
Italien som man inte påverkas av i samma utsträckning i Sverige. 

De italienska belysningsplanerarna arbetar alltid fram en underhållsplan som de 
lämnar ifrån sig till beställaren vid projektavslut. Detta gör de för att säkra kvalitén 
på sitt arbete och underlätta för slutanvändaren. I Sverige gör de väldigt sällan en 
underhållsplan och det efterfrågas inte heller av beställaren. Däremot har 
beställaren ibland önskemål om att de vill använda vissa armaturmodeller och 
specifika ljuskällor för att underlätta underhållet.  

Både de italienska och de svenska belysningsplanerarna anser att det är viktigt att 
göra tekniska val som ger belysningsanläggningarna god hållbarhet och som inte 
kan orsaka någon skada. De anser även att vandalism av belysningsanläggningar är 
ett utbrett problem i båda länderna, dock skiljer sig deras sätt att hantera 
problemet i sitt arbete. I Italien väljer de att placera armaturer på höga höjder, på 
stolpar eller fasader, och undviker helst att arbeta med armaturer i marknivå. Vissa 
armaturtyper har man slutat använda nästan helt. I Sverige arbetar man också med 
att försöka förhindra skadegörelse på armaturer genom att använda stolpar, men 
man arbetar även med att bygga in armaturer i skydd och gör andra special-
lösningar. Man försöker anpassa lösningar för varje projekt.  

I valet av färgtemperatur är det generellt en skillnad, de italienska belysnings-
planerarna använder oftast kallare ljuskällor medan de svenska arbetar mer med 
varmare ljuskällor. En av de italienska belysningsplanerarna påpekade också att det 
inom Italien varierar mellan norr och söder.  
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi tycker att vårt val av metod var det bästa för vårt syfte och våra fråge-
ställningar, vi ville undersöka något som vi inte kunde förutsäga svaret på.  Om vi 
inte hade besökt belysningsplanerarna för intervjuer hade vi troligtvis inte fått 
samma datamängd och nyans på svaren som om vi hade skickat ett frågeformulär. 
Dessutom minimerades risken för att frågorna skulle bli missförstådda och att 
svaren skulle bli oklara. Individuella intervjuer resulterade i att vi fick bra respons 
och direkt reflektion kring frågan från intervjupersonen. Däremot blev 
intervjusvaren svårare att analysera och jämföra mot varandra, detta på grund av 
att svaren ofta uppfattades snarlika utan att vi med säkerhet kunde säga att de 
menade samma sak. Detta är både en fördel och en nackdel med metoden, vi fick 
omfattande och nyanserade svar på frågorna men det krävde mer arbete vid 
sammanställningen. 

En annan fördel med vårt val av öppna individuella intervjuer visade sig vara att 
man fick en hel del intressanta diskussioner om ämnen som inte direkt 
innefattades av våra frågor. Man fick ett utbyte av information som kanske inte 
var direkt relevant för studien men som gav ett mervärde för både oss och 
personerna vi intervjuade. 

Ett annat alternativ hade varit att använda oss av utskickade enkäter för att på så 
sätt få svar från fler belysningsplanerare och samtidigt en enklare sammanställning 
av data. Det hade i så fall blivit en kvantitativ ansats och anledningen till att vi 
valde bort den metoden var att vi hellre ville ha en chans att kunna ställa 
följdfrågor och föra en diskussion kring svaren direkt tillsammans med 
belysningsplanerarna. Den kvantitativa metoden hade sannolikt inte gett oss det 
djup i undersökningen som våra frågeställningar krävde. 

I efterhand anser vi att vi med hjälp av intervjuguiden fick användbara svar på de 
frågor som vi hade. Justeringar av intervjuguiden gjordes efter första intervjun då 
en fråga visade sig vara överflödig och togs bort. Samtidigt gjordes ett tillägg med 
en annan fråga som vi kom in på under samma intervju. Förutom den respons vi 
fått på intervjuguiden från en lärare hade det varit bra att testa den på några 
personer med belysningskunskap.    

De italienska belysningsplanerarna visade sig ha mycket erfarenhet av att arbeta 
internationellt. Detta tror vi har präglat deras arbetssätt och vi hade därför även 
velat intervjua belysningsplanerare med mindre internationell erfarenhet. Dock var 
vi inte medvetna om detta när vi gjorde vårt urval.  
 
Vi ville ha fyra belysningsplanerare per land men det visade sig svårt att få tag på 
rätt personer i Italien så det slutade med att vi endast intervjuade tre 
belysningsplanerare. Om vi tidigare i urvalsprocessen hade utnyttjat fler kontakter 
hade vi eventuellt kunnat få tag på fler belysningsplanerare och kunnat göra ett 
lämpligare urval.   
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En anledning till att det var svårt att få kontakt med belysningsplanerare i Italien 
kan bero på språkskillnader då vi enbart kunde få kontakt med de engelsktalande 
belysningsplanerarna. Alltså föll många belysningsplanerare bort då det inte är 
självklart att alla talar engelska. Även om vi hade kunnat boka intervjuer med icke 
engelsktalande italienska belysningsplanerare hade förmodligen språket varit ett 
sådant stort hinder att svaren på frågorna hade ansetts vara tveksamma i 
tillförlitligheten med tanke på att en tolk hade behövts. 

Även om de belysningsplanerare vi intervjuade behärskade engelska väl så är det 
ett andra språk för båda parter och det kan vara svårt att finna rätt uttryck. I vissa 
situationer fick vi omformulera frågorna för att de skulle förstå. Hur mycket det 
har påverkat resultatet är svårt att avgöra men vi tror inte att språket har varit av 
större betydelse i slutändan. 

Inför genomförandet av intervjuerna borde vi gett intervjupersonerna en djupare 
beskrivning av vår undersökning. När vi bokade intervjuerna skickade vi med 
information om vårt syfte och vad examensarbetet skulle behandla. Vi upplevde 
dock vid mötena att några av intervjupersonerna hade en vag uppfattning om vilka 
vi var och vad examensarbetet handlade om. Därför borde vi ha förberett 
intervjupersonerna mer ingående eftersom vi då troligtvis hade fått en mer 
avslappnad intervju för båda parter.   

 

5.1.1 Validitet och reliabilitet 

Den interna validiteten på examensarbetet anser vi vara hög. Vi har undersökt det 
vi avsåg med vårt syfte och våra frågeställningar. Intervjuerna har gett den 
nyanserade data vi eftersträvade och vi nådde det resultat vi ville. Vi hade kunnat 
öka validiteten ytterligare om vi under intervjuerna oftare hade ställt 
sammanfattande frågor för att säkerställa att vi uppfattat deras svar korrekt.  

Vi anser att vårt urval varit för litet för att kunna generalisera resultatet och därför 
blir den externa validiteten låg. För att höja den externa validiteten hade vi behövt 
ett större och mer slumpmässigt urval i de båda länderna. Detta hade krävt en mer 
omfattande undersökning under en längre tid.  

Reliabiliteten anser vi vara relativt hög. Hade intervjuerna genomförts med samma 
personer och samma frågor hade resultatet mer eller mindre blivit detsamma. En 
faktor som skulle kunna påverka reliabiliteten är att intervjuerna genomförs på 
både engelska och svenska och att översättningen påverkas av den språkliga 
kompetens man besitter.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur man som belysningsplanerare i 
Italien arbetar och tänker kring belysning. Vi ville också ta reda på om det finns 
skillnader i sättet att arbeta som belysningsplanerare i Italien gentemot Sverige och 
vilka skillnaderna är. Detta genom att besvara våra frågeställningar. 
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Vi kommer att diskuterar frågeställningarna och reflekterar kring den teoretiska 
bakgrunden. De två första frågeställningarna diskuteras under samma rubrik för 
att underlätta jämförelsen. Den tredje frågeställningen diskuteras utifrån de 
skillnader som presenteras i resultat och analys. 
 

5.2.1 Vad har de italienska och svenska belysningsplanerare för fokus 
 i sitt arbete med belysningsplanering? 

Som man kunde se i resultatdelen så har de svenska och italienska belysnings-
planerarna ett stort gemensamt fokus i brukarna. Det som skiljer sig är sättet som 
brukarnas behov tas i beaktande men de verkar ändå komma fram till liknande 
slutsats. Det känns bra att brukaren ses som ett huvudfokus i både Sverige och 
Italien då man ändå får se slutanvändaren som en ytterst viktig del i skapandet av 
bra belysningsanläggningar.     

Den största skillnaden i fokus som vi har hittat är att de svenska belysnings-
planerarnas fokus ofta bestäms av hur detaljerade krav beställaren har på 
belysningsanläggningen. De verkar hålla sig till beställarnas önskemål och krav i 
större utsträckning än italienarna. De italienska belysningsplanerarna verkar ha 
mer frihet att välja fokus, vilket leder till ett flexiblare arbetssätt där de kan lägga 
tyngdpunkten på saker som de anser viktigast från projekt till projekt. Frågan är 
huruvida de får denna frihet direkt av beställaren eller om de måste argumentera 
för sin sak och helt sonika tar mer plats. Kan detta handla om vilken mentalitet 
man har i de olika länderna? I Sverige är vi förmodligen överlag mer försiktiga och 
tar inte onödigt mycket plats medan man i Italien, liksom hela Sydeuropa, har för 
vana att ta för sig mer. 

De italienska belysningsplanerarna ser även rummet som ett viktigt fokus. Ofta vill 
de skapa sig en klar bild av rummet och förstå dess behov, för att på så sätt kunna 
skapa en så väl anpassad belysningslösning som möjligt. Anledningen till att de 
talar mer om rummet än svenskarna skulle kunna vara att de har ett större intresse 
för arkitekturen och inte vill förvanska den. Detta intresse skulle i så fall grunda 
sig i att de italienska belysningsplanerarna har arkitektbakgrund och har det 
fokuset med sig från sin utbildningstid. En annan tänkbar anledning är att det 
finns många historiska byggnader i Italien. Detta är dock enbart spekulationer från 
vår sida och betyder inte att svenskarna inte levererar samma reslutat. 

Det är också intressant att titta på resultatet från frågan om vad belysnings-
planerarna har för önskemål inför framtiden. Det framgår att alla har olika 
önskemål om vad man borde fokusera mer på i framtiden. Önskemålen är inte på 
något som helst sätt orimliga och vi ser i och med detta att det finns ett stort 
utrymme för utveckling inom belysningsplaneringen.   
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5.2.2 Vilka eventuella skillnader finns det mellan italienska och 
 svenska belysningsplanerares sätt att arbeta? 

Standarder och ljusföroreningar  

I frågan om att arbeta utifrån standarder framkom en förhållandevis enhällig åsikt 
från båda länderna om att standarder, vilka de än är, sällan är tillräckliga när man 
planerar belysning. Orsaken till detta är att individer uppfattar ljus på skilda vis 
och även att samma individ kan uppfatta ljus olika beroende på ett flertal faktorer. 
Enligt vår erfarenhet reglerar standarden ljusförhållandena på ett statiskt vis och 
tar inte i beaktande alla de faktorer som hela tiden är föränderliga. Det som sker i 
belysningsplaneringen är alltså att man tar in många fler aspekter som kan påverka 
resultatet än de som föreskrivs i standarder. 

Den lag som de italienska belysningsplanerarnas arbete delvis regleras av kom att 
bli det som skiljde de svenska och italienska belysningsplanerarna mest åt i frågan. 
De beskriver lagen som en begränsning och det är svårt att tyda om det finns 
några positiva känslor angående den hos belysningsplanerarna i Italien. Lagen 
finns för att förebygga ljusföroreningar, något vi kan tycka borde vara välkommet 
i branschen, men inte nödvändigtvis behöver regleras på detta sätt. Lagen innebär 
att man måste följa anvisningar om hur man får placera armaturer och rikta ljuset, 
exempelvis får man inte lov att belysa träd underifrån. Det verkar som de negativa 
känslorna inför lagen orsakas mest av det avkall på estetiken som de i vissa fall 
måste göra.  

Frågan är om det går att hitta nya lösningar som i slutändan skulle kunna bli lika 
bra som tidigare, lägger man ner tid på att försöka hitta sådana lösningar eller har 
man helt gett upp sådana visioner? Att söka nya lösningar kan dock i sin tur leda 
till att projekten blir mer tidskrävande och ekonomiskt mer kostsamma. Detta 
skulle också kunna vara en orsak till den negativa inställning som vi uppfattar. Det 
finns emellertid inget som tyder på att de italienska belysningsplanerarna inte bryr 
sig om ljusföroreningar eller inte skulle vilja arbeta på ett förebyggande vis. Det 
som uttrycks skulle kunna ses som frustration över att inte ha frihet att ta goda 
beslut på egen hand. Det är också relativt troligt att man inte helt håller med om 
vilka åtgärder som behövdes för att motverka och förebygga problemet med 
ljusföroreningar.  

Skillnaden mot de svenska belysningsplanerarna blir uppenbar då det inte existerar 
någon liknande lag i Sverige. Det kan givetvis finnas sådant som innebär 
begränsningar av annat slag men en direkt jämförelse med Italien visar på att de 
svenska belysningsplanerarna inte behöver rätta sig efter samma krav. Om det blir 
aktuellt med en liknande lag i Sverige skulle vi vilja att den görs i samråd med en 
grupp experter inom belysningsplanering för att den inte ska bli allt för 
begränsande.  
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Underhållsplan 

Vi ser en markant skillnad i den utsträckning som underhållsplaner görs av 
belysningsplanerarna i projekten. De italienska belysningsplanerarna ser det mer 
eller mindre som en självklarhet medan de svenska ytterst sällan har med en 
underhållsplan i sina projekteringar. Att de svenska belysningsplanerarna sällan gör 
en underhållsplan förvånade oss då vi under vår utbildning har lagt stor vikt vid 
detta och trodde att det var vanligt förekommande.  

En av anledningarna till att de italienska belysningsplanerarna ser denna del som 
viktig är att de använder underhållsplanen för att värna om sin vision och design. 
De inser att det ofta krävs tydliga instruktioner över hur exempelvis ljuskällorna 
skall bytas för att det inte skall bli felbyten vilket lätt kan resultera i att 
belysningsanläggningens hela design förändras.   

De svenska belysningsplanerarna verkar inte ha krav på sig från beställaren och 
inte heller vara lika måna om att deras projekteringar skall innefatta en 
underhållsplan gjorda av dem. Det är svårt att säga varför denna del av arbetet 
hamnar utanför projektets ramar och genomförs av någon annan, då oftast 
fastighetsskötare, elektriker eller dylikt. Vi anser att man i Sverige borde se det lika 
viktigt som i Italien att göra en egen underhållsplan för att försäkra sig om att få 
en väl fungerande belysningsanläggning. Även om man skulle arbeta med andra 
sorters projekt i Sverige bör man vara mån om att de skall ha en korrekt 
underhållsplan. Vi vill dock inte med detta påstå att svenska belysningsplanerare 
skulle bry sig mindre om sina anläggningars drift.  Det handlar nog snarare om att 
underhållsplanen aldrig varit efterfrågad av beställaren och inte heller något man 
får betalt för att göra. 

Det är möjligt att de italienska belysningsplanerarna tar för sig mer och ställer krav 
på beställaren att en underhållningsplan skall ingå i projektet. Kanske har de i 
Sverige en annan uppdelning av vem som står för vilket arbete än vad de har i 
Italien.   

  

Hantering av vandalism 

En intressant skillnad som finns mellan ländernas belysningsplanerare är sättet 
som de väljer att arbeta i miljöer där det finns risk för vandalism. I Italien 
monterar man oftast armaturerna på höjder som gör dem svåra att komma åt. 
Detta görs även i Sverige men här försöker de i större utsträckning behålla samma 
placeringar som i områden utan vandalrisk och istället anpassa sig med tåligare 
armaturer. Detta resulterar i att man i till exempel Milanos innerstad nästan enbart 
placerar armaturer högt på stolpar och fasader vilket leder till att man går miste 
om variationer i många ljussättningar. I Sverige har man i högre utsträckning 
armaturer på olika nivåer, någonting som gör att man enklare kan få en mer 
varierad och bättre anpassad ljussättning.  
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En viktig del av belysningsplaneringen är att skapa trygga miljöer och om man då 
begränsar sig till att i stort sett endast placera armaturer på höga höjder får man 
svårt att lyckas med detta. Många av de miljöer som vi besökte i Milano kändes 
ganska monotona och tråkiga enligt vår åsikt. Flera nivåer på armaturerna hade 
förmodligen förbättrat dessa miljöer.  

Frågan är vad det är som gör att det ändå är ganska stora skillnad i sättet att ta sig 
an problemet med vandalism. Eventuellt har de helt enkelt större problem med 
vandalismen i Italien och har kanske försökt att göra likt de svenska belysnings-
planerarna men misslyckats och då inte funnit det värt att fortsätta arbeta på det 
sättet. Den enda av de italienska belysningsplanerarna som inte upplevde att det 
direkt var något problem med vandalism var mestadels verksam i en betydligt 
mindre stad än Milano. Han nämnde under intervjun att det eventuellt kunde vara 
en anledning till varför han inte upplevde det som ett direkt problem. 

 

Färgtemperatur 

Svaren på frågan om vilka färgtemperaturer som generellt användes mest visade 
sig skilja sig ganska tydligt mellan de svenska och de italienska belysnings-
planerarna. Att man i Italien skulle använda sig av kallare ljuskällor än i Sverige var 
en föreställning som vi alltid har haft med oss under vår utbildning men aldrig sett 
konkreta bevis för. Vi tog med anledning av detta kontakt med ljuskälletillverkaren 
Osram för att genom dem få fram konkreta försäljningssiffror för de båda 
länderna. Som vi redovisat i delen Teoretisk bakgrund fick vi det genom dem 
bekräftat att det finns en tydlig skillnad i färgtemperatur länderna emellan. På 
grund av detta ser vi det som intressant att det visade sig stämma med de svar som 
vi fick från belysningsplanerarna under intervjuerna.  

Frågan är således hur det kommer sig att det faktiskt finns en skillnad i 
användandet av ljuskällor med olika färgtemperatur. En teori är att skillnaderna i 
det naturliga ljuset påverkar människan att föredra en viss färgtemperatur mer än 
en annan. Vi innehar för lite kunskap i ämnet angående naturligt ljus men tror 
ändå att det skulle kunna påverka. Om det skulle visa sig att denna skillnad 
grundar sig i teorin om det naturliga ljusets påverkan, skulle man då även kunna se 
en liknande skillnad inom länderna? I Italien nämnde en av belysningsplanerarna 
trots allt att man i norra Italien föredrar något varmare färgtemperatur medan man 
i södra delen av landet använder kallare färgtemperaturer. Nu har vi i och för sig 
ingen mer källa som stärker detta påstående men det vore intressant att se om man 
kan se en skillnad även inom Sverige. Från norr till söder är Sverige trots allt cirka 
50 mil längre än Italien och skillnaderna i dagsljus borde därför vara ännu större. 
Detta är dock ingenting som vi har hört eller läst någonting om men en jämförelse 
skulle vara intressant.  
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En annan möjlig anledning till skillnaderna i färgtemperatur är klimatet. I Sverige 
skulle man i så fall med sitt kalla klimat föredra att skapa en varm känsla som man 
får genom de varmare ljuskällorna. I ett land som Italien där 
årsmedeltemperaturen är betydligt högre skulle man då istället föredra kallare 
ljuskällor för att få en kall känsla i sina ljusmiljöer. Detta ser vi inte som en helt 
osannolik idé då man som människa faktiskt påverkas av känslan i rummet, något 
som färgtemperaturen bidrar till att skapa.  

Även om ingen av dessa två teorier kanske är den direkta och enskilda orsaken 
kan de i sig tillsammans med andra faktorer som vi inte vet om vara orsaken till 
varför det finns en skillnad i färgtemperatur.  

Trots denna tydliga skillnad kan vi inte på något sätt se att de olika färgtempera-
turerna som föredras skulle påverka belysningsplanerarnas arbetssätt i övrigt, och 
inte heller att deras arbetssätt skulle ha något samband med att det finns 
skillnaderna i färgtemperatur länderna emellan. Orsaken till skillnaden finns 
förmodligen utanför belysningsplanerarens arbete. 

 

5.3 Slutsatser 

Vi har utifrån vår undersökning dragit slutsatsen att det inte finns särskilt stora 
skillnader i arbetsätt och tankar kring belysning mellan Italien och Sverige. Det 
visade sig vara lika mycket variation mellan belysningsplanerarna i samma land 
som länderna emellan. De få skillnader som vi har hittat länderna emellan har vi 
inte lyckats finna en direkt orsak till utan endast kunnat spekulera om.  

I och med att det inte skiljer sig i så många avseenden kan vi se goda möjligheter 
för en svensk belysningsplanerare att arbeta i Italien, eller tvärtom. Vi ser även att 
det går att lära av varandras arbetsmetoder. De svenska belysningsplanerarna 
skulle kunna arbeta mer för att göra underhållsplanen till en del av sin projektering 
för att säkra sin design och hållbarheten. Det skulle även vara intressant för de 
italienska belysningsplanerarna att undersöka nya metoder för att hantera 
vandalism. 

De tydliga skillnader som finns i val färgtemperatur på ljuskällor har vi ingen 
närmare förklaring till vad det beror på. Detta är något vi finner intressant och 
föreslår att man undersöker orsaken till. Det skulle också kunna genomföras en 
experimentell studie där man undersöker vad invånare i olika länder föredrar för 
färgtemperatur.  

Vi ser också att denna studie skulle kunna vara en början på ytterligare 
undersökningar inom området. Samma jämförelse skulle kunna göras med 
belysningsplanerare i andra länder eller så kan man gå in ännu mer på djupet i 
jämförelsen mellan Italien och Sverige, exempelvis genom att göra 
undersökningen i andra delar av landet och med fler informanter.  
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                 Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Texten inom parantes är exempel och hjälp för oss om intervjupersonen fastnar i en 

fråga eller det behöver ställas följdfrågor. 

 

1. What do you think is important to focus on in light planning? 
(Example; Aesthetics, adapted for the user, budget, energy efficiency) 

  

2. How do you work with lighting in relation to different standards?  
(For example CIE, Comitato Nazionale Italiano della/ International 

commission on illumination or other standards) 

 

3. To what extent do you take the users need in consideration when 

planning lighting? 
 (How? Example; analysis of the user’s needs) 

 

4. What color temperature on the light source in public spaces is 

most common that you use in projects? (in your country)  

5. How common is it that you use computer programs, sketches and 
mock-ups?   
(3D-modelling, Dialux, Relux, Photoshop, sketches)   

 

6. Do you test the fixtures on location? 
(Is it normal to test the fixtures?) 

 

7. What are your thoughts about energy efficiency? 
(How important is it for you and the client that the facility becomes energy 

efficient? Lifecycle, light pollution.) 

 

8. In what way do you take maintenance in consideration when 

planning your projects?  

9.  How do you think about the safety and sustainability of the 
fixtures in public spaces?  
(Hot fixtures, vandalism, lifetime of fixture.) 

 

10.  Would you say that your way is the typical way to work as a 

lighting designer in your country? If not, what do you think is 

different? 
 (How do you think your way of working applies to the rest of the company? Do you 

use the same methods?) 
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11. What do you think there should be more focus on when it comes 

to lighting planning in the future? 

 


