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Abstract 

The purpose of this study is to identify the lighting process at historically and culturally 

important environments; to sort out which stakeholders are involved, the rules and 
regulations which govern the lighting design in these environments and to find out if 

there is any cohesive force that ensures that the object's values are maintained and that 

the city's urban space is portrayed uniformly. The following questions are responded to 

in this essay.  

 Who/whom carry the responsibility for the historic tailored lighting and how 

does the collaboration between the operators look like?  

 How does implementing of lighting in cultural important environments work in 
today’s society?  

 What guidelines and laws ensure the quality of this kind of work?  
 

During the study, the interviews were conducted with persons who have been involved 
in shaping the lights for the cathedrals in Lund and Uppsala. We talked with the client, 

the lighting designer, the National Heritage Board, the National Property Board, the 
County Board in each city and municipal architects in both of these cities. In addition, at 

each site observations were conducted of these establishments where the information we 
gathered during the interviews were applied to build the final result.  

 
A result in our study is that there is no cohesive force/person today that ensures quality 

and consistency in the city. The laws that exist today do not concern the light itself, but 
they include restrictions for how the physical installation may affect the protected 

objects. The design process is also regulated through building permits and requirements. 
These demands can, if applied by the stakeholders, restrict the light so as not to become 

dominant. This is assessed from item to item.  
 

Based on the results we obtained, we draw the conclusion that it is necessary with a person 
who has overall responsibility for this type of issues to ensure that the results coincide 

with the overall aim of the city. In addition, we see that an important occupational group, 
municipal architects, should be more involved in these issues so that all parts of the city 

are to be included for a coordinated urban space. Cooperation is important to consider 
but it’s also important to ask the question why you want to implement light to these 

historical sites, at an early stage, and thereafter define a target state for each object. A 
program or other guidance may be needed to simplify the process and clarify the 

complexity of highlighting older, historically important areas.  
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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att kartlägga belysningsprocessen vid kulturhistoriska 
belysningsprojekt.; vilka intressenter som är delaktiga, vilka lagar och regler som styr 

belysningen i dessa miljöer samt ta reda på om det finns någon sammanhållande kraft  
som säkerställer att objektets värden bibehålls och att staden som stadsrum gestaltas 

enhetligt. Följande frågeställningar besvaras i rapporten: 

 Vem/vilka bär ansvar i processen vid utformningen av historisk anpassad 

belysning och hur ser samverkan mellan olika aktörer ut under processen. 

 Hur ser det ut i dagens samhälle när det gäller att uppmärksamma ett kulturminne 
med belysning? 

 Vilka riktlinjer/lagar finns det för att säkerställa kvaliteten av arbetet? 

 

Under studien har intervjuer genomförts med personer som varit delaktiga under 

gestaltandet av belysningen för domkyrkorna i Uppsala och Lund. Vi har talat med 
beställaren, ljusdesigners, RAÄ - Riksantikvarieämbetet, SFV - Statens Fastighetsverk, 

Länsstyrelsen på respektive ort samt stadsarkitekter i båda dessa städer.  

På vardera platsen genomfördes en observation av dessa anläggningar i vilken vi har ställt 
den information som vi samlat in under intervjuerna mot det färdiga resultatet.  

Resultatet visar att det idag inte finns någon sammanhållande kraft/person som 

säkerställer kvalitet och enhetlighet när det gäller belysningsplanering i staden. De lagar 
som finns idag berör inte belysningen i sig utan dessa innehåller snarare restriktioner för 

hur installationen får påverka de skyddade objekten. Gestaltningsarbetet regleras också 
via bygglov och kravställande intressenter vilket på det sättet begränsar att belysningen 

inte blir dominerande. Denna bedömning görs från objekt till objekt.  

Baserat på det resultat som vi fått kan vi dra slutsatser att det skulle behövas en person 

som har det övergripande ansvaret för denna typ av belysningsfrågor. Detta för att 
säkerställa att resultaten sammanfaller med önskvärd helhet för staden. Dessutom ser vi 

att en viktig yrkesgrupp, stadsarkitekterna, bör involveras mer i dessa frågor för att alla 
delar i staden ska finnas med i resonemanget för ett enhetligt stadsrum. 

Samarbetet är i dessa projekt viktigt att trycka på. Dessutom ska man tidigt ställa sig 

frågan om varför man vill genomföra en belysning och därför utforma en målbild för 
varje projekt. Ett belysningsprogram eller andra riktlinjer kan behöva utformas för att 

förenkla processen och förtydliga komplexiteten med att belysa äldre, historiskt viktiga 
miljöer. 
 

 

Nyckelord 

Historiskt anpassad belysning, värden, lagar och regler, processen, aktörer, samarbete, 

kulturhistoriska miljöer. 
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1 Inledning 
 
Detta arbete behandlar problematiken kring ljusplanering för äldre kulturmiljöer placerade i 
stadens centrala rum. Det finns flera viktiga frågor och hållpunkter man måste ta ställning till 
när man ska belysa en plats eller ett objekt som bär på en diger historia och där man 
samtidigt skall se till stadens helhet. Stadens höga ljusnivåer, kravet på trygghet och 
navigering ställs mot det kulturella, bevarande och upplevelsemässiga värden. Belysningen 
skall vårda byggnadens egenvärde men samtidigt vara en del i stadens helhet.  
 
I denna rapport har vi kartlagt ljusplaneringsprocessen och tar upp problem och 
förhållningsregler som finns för denna typ av miljöer. Arbetet är tänkt att bidra till att vi i 
egenskap av ljusplanerare i framtiden lättare ska kunna framhäva historiska byggnader och 
miljöer som en naturlig del av staden. Arbetet är inte tänkt som en guide i praktisk 
ljusplanering utan ska visa på hur processen och hur arbetet mellan beställare och 
ljusdesigner fungerar. Arbetet har utförts som en del i vårt kandidatår som i sin tur är grundat 
på två års studier inom huvudämnet ljusplanering. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Bakgrunden till att vi granskade processen i detta arbete är att vi upplevde att fler och fler 

kulturmiljöer framhävs med belysning, utan att det finns någon egentlig grund att utgå 
ifrån. Vår teori var att det inte fanns någon enhet som säkerställer kvaliteten och vi 

hittade inte heller något undersökt eller skrivet inom ämnet.  
 

Denna uppsats som behandlar ämnet belysning i samverkan med byggnadsvård gjordes 
för att utforska vad samhället idag ställer för krav och ta reda på vad beslutsfattande 

organ har för kunskaper och hur de arbetar med denna fråga. Arbetet kartlägger 
processen för att se hur denna kan förbättras för att ge ett så bra slutresultat som möjligt. 

Därför behövde vi samla information kring hur de olika organisationerna fungerar och 
hur man tänker och behandlar dessa frågor hos beställare, leverantörer, externa 

kravställare och beslutsfattare samt vad det finns för lagar och regler man måste förhålla 
sig till. 

 
Vi upplevde att det fanns en diskrepans i dagens städer där man lyfter ut byggnader ur 

sitt sammanhang, vilket i sin tur leder till en ”ringar på vattnet-effekt” i staden där 
aktörer försöker överbelysa varandra. Detta gör att staden idag riskerar att få ett splittrat 

stadsrum, vilket betyder att när man ljussätter en central plats, en domkyrka, ett slott eller 
annan viktig historisk byggnad så kommer bebyggelsemiljö runt omkring också att 

ansöka om att få genomföra en belysningslösning. Det vi trodde att detta skulle leda till  
var att den historiska upplevelsen i området skulle minska då området blir mer belyst i 

sig. Vi misstänkte att det var varierad kunskap inom belysning hos beställare samt att 
kunskapen kan vara bristfällig vad gällde bevarande av kulturhistoriska miljöer, men att 

även kommunikationen och samarbetet ljusdesigners emellan kunde vara något vag eller 
rentav saknas och att detta skulle leda till negativa effekter för belysningen.  

 
Vi hoppas att med den här uppsatsen kunna bidra med en grund för fortsatta utredningar 

inom ämnet, då tidigare arbeten är få. Vi vill skapa en grundförståelse för hur processen 
ser ut och hur man kan gå till väga för att genomföra en guide/rekommendation som 
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behandlar belysningsprocessen i äldre bebyggelse och tillvaratagandet av historiska 
värden. 

 
 

1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att kartlägga ljusplaneringsprocessen för äldre kulturmiljöer. Att 
utifrån den insamlade informationen kunna ta fram förslag till riktlinjer för att förbättra 

processen för att skapa större insikt i hur man får ett mer historiskt anpassat slutresultat 
som samtidigt samspelar med omgivningen och ger ett enhetligt stadsrum. Vi vill även 

öka kunskapen kring historiskt återskapande med ljus samt ta reda på mer information 
om Svensk byggnadsvård. Ambitionen är att få en bild av hur ljussättningsprocessen går 

till i kulturmiljöer i två svenska städer med likvärdig historia.   
 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vem/vilka bär ansvar i processen vid utformningen av historisk anpassad 
belysning och Hur ser samverkan mellan olika aktörer ut under processen. 

 Hur ser det ut i dagens samhälle när det gäller att uppmärksamma ett kulturminne 
med belysning? 

 Vilka riktlinjer/lagar finns det för att säkerställa kvaliteten av arbetet? 

 
 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi avgränsar oss till att använda oss av intervjuer och observationer för insamlandet av 

information för att få svar på våra huvudfrågeställningar. Dessutom avgränsar vi oss till 
att bara titta på den exteriöra belysningen av de båda objekten. 

 

1.4.1 Platsavgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till två städer och i dessa städer ett objekt. Detta för att kunna 
göra djupare observationer, intervjuer och analyser av vårt material. Städerna i vilka vi har 

utfört våra observationer är: 
 

 Uppsala 

 Lund 

De observationsobjekt som vi valde är domkyrkorna i Uppsala och Lund. 
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Bild .  Domkyrka (Uppsala domkyrkas           Bild 1. Lunds domkyrka (Wikipedia, Lunds domkyrka (2010) 
hemsida (2010) 

 
Byggnaderna som vi valde har samma funktion vilket gjorde det enklare för oss att 

jämföra och analysera. Dessutom breddades vårt perspektiv och vår infallsvinkel genom 
att de båda Domkyrkorna, se bild 1 & 2, har olika arkitekturtyper. Uppsala domkyrka 

från 1435 är en katedral i blandad gotisk stil medan Lunds domkyrka är äldre och kom till 
på 1100-talet och byggdes av sandsten i romansk stil.  

 

Uppsala valdes eftersom det är en stad i stark utveckling gällande belysning. Nyligen har 
kulturarvet domkyrkan belysts vilket har gett tydliga efterspeglingar i det närliggande 

kulturområdet. Uppsala har en väldigt hög koncentration av äldre bebyggelse där allt 
ligger relativt centralt och samlat. Lund valde vi att titta på eftersom den likt Uppsala är 

en universitetsstad med anor och ett rikt kulturarv, de har båda en liknande kulturhistoria 
som utgår från universitetet och kyrkan. Detta gav de båda städerna en koppling som 

gjorde analys och jämförelse mer relevant. Dessutom har Lund en helt annan 
arkitektonisk historia/bakgrund eftersom det länge varit danskt. Vi har jämfört objekten 

och tittat på ifall syftet uppfylls i sitt sammanhang. Objekten som vi valde är offentliga 
och representativa byggnader, som är viktiga element i stadsbilden. De har en central 

placering i staden och därför uppmärksammas de av stadsplanerare, kommun, allmänhet 
etc. Byggnaderna har en nyligen utförd belysningsanläggning vilket gör vår analys 

relevant för dagens belysningsplaneringsprocess.  
 

 

1.5 Disposition 

 
Under avsnittet teoretisk bakgrund förklarar vi bakomliggande teorier och fakta kring det 

ämnet som arbetet berör. Först resonerar vi kring bakomliggande problematik med 
belysning av dessa miljöer. Vi förklarar arkitekturstilar för vilka domkyrkorna är uppförda 

i. För att förstå vilket regelverk som styr denna typ av gestaltningar redovisar vi även 
vilka lagar som reglerar utformningen av belysning i dessa miljöer.  
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Metod och genomförande behandlar de metodval som gjordes samt tillvägagångssättet 
under arbetet, för att få svar på våra frågeställningar.   

Under resultatdelen redovisar vi de data som vi samlat in under intervjuer och 
observationer. 

Under diskussion och slutsats utvärderar vi arbetet och de metoder som vi använt oss av.  
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Problematik 

 
Vi har i Sverige många kulturhistoriska byggnader. Dessa står idag inför ett problem med 
att vår vardag blir mer och mer upplyst. Kommersen i staden gör att även de måste 

hävda sig med belysning, om de inte ska försvinna i mörkret. När det kommer till dessa 
typer av byggnader och miljöer måste man ställa sig frågan; ska de belysas eller ska de 

inte belysas? Elektriskt framställt ljus är i förhållande till många av dessa byggnader en ny 
teknik, som inte fanns när de byggdes. Den stora frågan är: Hur belyser man en historiskt 

värdefull fastighet så att det fortfarande känns naturligt trots att vi gör det med en teknik 
som för dessa byggnader inte är tidstypisk? Dessa är problemställningar som vi ställs 

inför vid denna typ av projekt. Säkerhet är också en viktig fråga i dagens 24 timmars 
städer. Man ska säkert kunna ta sig hem och röra sig i staden utan att behöva känna sig 

rädd eller bli utsatt för någon typ av brott. 

 

2.2 Arkitektur 

 

För vår utredning har det även varit viktigt att kartlägga de två typer av stilar som våra 
fallstudieobjekt besitter. Det är för Lunds domkyrkas del en enklare kartläggning av den 

romanska stilen och för Uppsala domkyrka en blandad gotisk stil. Anledningen till 
behovet att samla in kunskap om dessa stilar är viktig för att kunna tolka hur och om de 

nygjorda fasadbelysningarna förstärker stilarna och ger kyrkan som byggnad en starkare 
arkitektonisk profil. 

 

2.2.1 Lunds domkyrka 

Lunds domkyrka som är byggd under 1100-talet följer den romanska stilen. Kyrkan är 

byggd av stenhuggare från Italien och Rhentrakten och byggd med tydligt inflytande från 
den tyska och italienska stilen som fanns under den romanska arkitekturens 

blomstringstid. Lunds domkyrka restaurerades till det utseende som den har idag av Carl 
Georg Brunius och Helgo Zettervall mellan åren 1833-1880. Tanken var att få en mer 

konkret och idealiserad nyromansk stil. Som modell och förebild hade man 
domkyrkan i Speyer i sydvästra Tyskland. 1 2 

 
Romanska arkitekturen för kyrkor kännetecknas ofta som stora och tunga, nästan som 

borgar. I litteratur som vi läst kallar man dem ”himmelsborgar” eller ”gudspalats”. Den 
tidiga romanska arkitekturen upplevs ofta som sluten, mäktig, kärv och sträng. Stenen 

härskar i arkitekturen hos kyrkorna och klostren vilka framstår som fästningar med sina 
tjocka, tunga murar. Avsaknaden av puts, enkla utsmyckningar samt de allmänt sett, ofta 

mindre fönstren samt horisontellt betonade element förstärker det jordbundna intrycket. 
 

                                                   
1 Lunds domkyrka (2010) 
2 Wikipedia Lunds domkyrka (2010) 
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Den romanska stilen uppstod som en reaktion på den oroliga tid som Europa hade efter 
romarrikets fall och för att hävda sig mot den vid dåtiden, starka bysantinska monarkin. 

Man ville tillträda arvet efter den romerska kulturen och intresserade sig därför åter för 
stenarkitekturen. De romanska kyrkorna är planerade utefter det traditionella 

östperspektivet där allt ”himmelskt” är placerat i öst medan allt ”världsligt” placerades i 
väst. De västra delarna av kyrkorna var också, historiskt sett, de platser som tillägnades 

kungarna och kejsarna vilket också på vissa kyrkor påverkade arkitekturen med 
utbyggnader av kor, tvärhus och torn även i de västra delarna. Dess tillbyggnader i den 

gudomliga katedralen förvandlades till symboler för världslig makt och gjorde således att 
kejsaren eller kungen kunde träda in i en roll som himmelskt sändebud och beskyddare 

från världens onda att tränga in i helgedomen. 2 3 
 

2.2.2 Uppsala domkyrka 

Uppsala domkyrka invigdes år 1435 och har en gotisk arkitektur. Uppsala domkyrka har, 
likt Lunds domkyrka, byggts om ett flertal gånger och renoverades mellan 1886-1893 

under samma ledning som i Lund utav Helgo Zettervall. Det utseende som kyrkan har 
idag är efter de ingrepp som gjordes efter denna renovering då bland annat de båda 

tornen byggdes på med de kopparspiror som gjorde att kyrkan blev lika hög som lång. 
Zettervall plockade inspiration från den franska arkitekten Viollet-le-Duc som tidigare 

omarbetat flera franska katedraler till en modernare, höggotisk stil. 4 5 
 

Den gotiska arkitekturen har en smäckrare och elegantare byggnadskonstruktion än den 
romanska. Kyrkbyggnaderna är präglade av vertikala linjer som ger byggnaderna ett 

höjdsträvande uttryck. Kyrkorna är luftigare och ljusare. Man har högre i tak och 
använde sig av stora glaspartier för att släppa in mer ljus. Den gotiska arkitekturen har en 

smäckrare och elegantare byggnadskonstruktion än den romanska. Man strävade efter att 
uppföra kyrkorna i basilikatyp vilket betyder att mittskeppet skall vara mycket högre än 

sidoskeppen.  (upprepning) De gotiska kyrkorna utmärks av skelettartade stenstrukturer 
och stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och 

mycket skulptural utsmyckning både interiört och exteriört. Med nya material och 
byggsystemet med utvändiga strävpelare, kryssribbsvalv och spetsbågar kunde taket göras 

högre, kolonnerna tunnare och större fönster kunde installeras. 3 6 5 
 

Tanken med kyrkan är i hög utsträckning lika som för de romanska kyrkbyggnaderna. 
Det som skiljer dem åt är attityden till hur kyrkrummet är byggt och hur det är tänkt att 

upplevas. Hos de gotiska kyrkorna är detaljerna en del av den arkitektoniska helheten 
medan de romanska kyrkornas utsmyckningar ofta är enklare och står som separata, 

vackra inredningar i rummet. I de gotiska kyrkorna är allt integrerat för att kyrkan skall 
vara så vacker och palatslikt som möjligt för att påvisa guds storhet som en enhet vilket 

skulle jämföras med mänsklighetens litenhet. Den gotiska kyrkan byggdes för alla fyra 
samhällsstånd och var inte bara till för högadeln, så som i den romanska arkitekturen. 

Den gotiska kyrkans stora, målade och blyinfattade fönster visar ofta berättelser från 
gamla och nya testamentet för att göra kristendomen mer tillgänglig för alla. Typiskt för 

de gotiska kyrkorna är även användandet av stora rosettfönster. 3 5 6 

                                                   
2 Wikipedia, Lunds domkyrka(2010) 
3 Gympel (1998) 
4 Uppsala domkyrka (2010) 
5 Wikipedia, Uppsala domkyrka (2010) 
6 Wikipedia, gotik (2010) 
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2.3 Lagar och regler 

 
Här beskriver vi kortfattat de lagar och regler som rör processen vi har granskat. 

 
Kulturarvet skyddas av flera olika lagar och föreskrifter. De har betydelse för 

Riksantikvarieämbetets verksamhet och för kulturarvsarbetet. Kulturminneslagen är den 
lag som behandlar kulturmiljövården. Den innehåller bland annat föreskrifter för skydd 

av byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 
 

Det skydd som idag finns för äldre kulturmiljöer och som i vårt fall kyrkor, finns 
beskrivet i Kulturminneslagen, se bilaga 6. Andra kulturellt värdefulla byggnader skyddas 

dessutom av PBL, plan- och bygglagen, se bilaga 7. Svenska kyrkor byggda innan 
utgången av år 1939 är per automatik skyddade av kulturminneslagen. Kyrkor som 

tillkommit efter detta och som är märkliga genom sitt kulturhistoriska värde, kan även de 
bli förklarade som byggnadsminne. I denna lag finns det ett specifikt avsnitt gällande 

skydd för kyrkor. Denna lag är framtagen av RAÄ (Riksantikvarieämbetet) som till sin 
hjälp har Länsstyrelsen för att kontrollera att lagen efterföljs.  

 
Dessutom har kommunerna ansvar för kulturmiljöfrågor utifrån bestämmelserna i PBL. 

Lagen reglerar användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön 
skall utvecklas. Inför större förändringar eller ingrepp i kulturmiljön upprättas 

detaljplaner, som beskriver var, hur och vad det är tillåtet att bygga. Vid ansökningar om 
bygglov skall kommunen bland annat kontrollera att byggnader, som är särskilt värdefulla 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
Kommunen kan ingripa mot en fastighetsägare som inte lever upp till det kravet7. 

”Kulturminneslagen beskriver också hur man bör gå tillväga när en byggnad förklaras 

som byggnadsminne”8. 
 

”Kulturminneslagen kan innehålla bestämmelser om endast den enskilda byggnaden men 
det kan även involvera områden kring byggnaden med bestämmelser om att detta skall 

hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas9.  
 

Utöver detta är det med hjälp av bygglov som kontroll av belysningen sker.  
 

En del kommuner/städer har idag belysningsprogram, med olika fokus och innehåll. 
Även dessa dokument kan ses som riktlinjer för belysningen och är först och främst 

stadens/kommunens dokument. Programmen är ett sätt för kommunen att säkerställa en 
enhetlig stad i vilken stadens värden bevaras.  

                                                   
3
 Gympel, (1998) 

5 Wikipedia, Uppsala domkyrka (2010) 
6 Wikipedia, gotik (2010) 
7 Riksantikvarieämbetet (2010) 
8 Kulturminneslagen; 3 §, 2000:265  
9 Kulturminneslagen; 2 §, 2000:265 
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3 Metod och genomförande 
 

3.1 Metod 

 

Metodvalet för att utreda frågeställningarna var observationer av objekten samt 
intervjuer med ljusdesigners, beställare, RAÄ, SFV m.fl. i fallstudien. Intervjuguider (se 

bilagor 1-4) gjordes med öppna frågor för att intervjupersonen skulle kunna lämna ett 
utförligt och nyanserat svar.  

 

3.1.1 Intervju 

Tillvägagångssätt 

Intervjupersonerna har valts ut utifrån sin kunskap och yrkesroll och inte för sin 

placering inom yrkeskåren. Intervjuer gjordes med leverantörer av ljusdesign. Intervjuer 
gjordes också med beställaren av ljusdesignen, i detta fall Svenska kyrkan samt Statens 

fastighetsverk. Detta gjordes för att se hur kunnig beställaren är inom området att bevara 
kulturmiljöer och hur de tänker och vilket ansvar de ger till ljusdesignern. Vi  valde att 

titta på motsatserna och likheterna i kommunikationen mellan beställare och ljusdesigner 
vid de olika projekten. Den tredje parten som intervjuats har varit de externa 

kravställarna och beslutsfattarna. Dessa är de som har det sista ordet i besluten om 
belysningsförslagen och har det största ansvaret för hur man bevarar kulturmiljöerna i 

städerna. Exempel på dessa är skönhetsråd, stadsbyggnadskontor (gatu- och 
fastighetskontoret), RAÄ, Länsstyrelsen. Till dessa hör även statliga myndigheter och 

organisationer som arbetar för bevarandet av kulturminnesmärkta byggnader. Även dessa 
intervjuades för att kartlägga hur deras arbete går till. Genom att vi först genomförde 

observationerna kunde vi ställa ord mot handling i våra intervjuer då objekten redan 
setts. Vi intervjuade två personer inom respektive kategori, förutom vid stadsbyggnads-

kontoren då dessa båda sett väldigt olika ut och haft olika många personer som varit av 
intresse för vår rapport. Våra fysiska intervjuer varade mellan 1 och 1 ½ timme. 

Telefonintervjuerna var kortare och högst en halvtimme-40minuter. 
 

Dokumentation 

Den information som samlades in fylldes i redan utarbetade frågemallar. 
Dokumentationen gjordes i löpande text där det beskrevs vad som sagts under själva 

intervjuerna. Vid intervjuerna gjordes även ljudupptagningar för att minimera 
felciteringar och liknade fel som kunde uppstått annars.  

 

Analys 

Analysen har genomförts på följande sätt: Det inspelade ljudmaterial transkriberades och 
under denna del av analysen utelämnades information som inte var av värde för arbetet. 

Sedan omarbetades texten till löpande text och utifrån denna sorterades den mest 
relevanta informationen ut och infogades i rapporten. 
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3.1.2 Observation 

Tillvägagångssätt 

Ett bekvämlighetsurval gjordes i valet av objekt och städer. Det som vi tittade på vid de 
olika anläggningarna är direkt kopplat till intervjuerna och det vi genom intervjuerna 

försökt att utreda. Vi har tittat ur subjektivt perspektiv på de båda objekten och har 
utgått utifrån våra egna erfarenheter inom ämnet och samt den kunskap som vi 

tillgodogjort oss under våra två års studier inom huvudämnet, ljusdesign. Fallstudien 
utfördes utifrån metoder hämtade i litteratur10 rörande observationsteknik. 

 

Dokumentation 

Dokumentation skedde i form av fotografering samt via förutbestämda kategorier som 
ledde oss till jämförbara svar i hur uppbyggnaden av ljusdesignen gjorts. 

Dokumentationen för observationerna ägde rum under två kvällar, vid andra tillfället 
hade vi lättare att förstå och lättare att ta till oss objektet då vi hade mer kunskaper om 

området. Helhetsbilder togs samt mer detaljerade bilder för att underlätta för läsare att ta 
till sig objekten samt den beskrivande texten. Dessa fotografier användes dessutom som 

minnesanteckningar för oss själva.  
 

Analys 

Analysen av observationerna har gått till på följande sätt: Våra åsikter från 

observationerna antecknades på plats, denna information skrevs in digitalt. 
Observationerna beskrevs i löpande text som sedan sammanfattades till en kortare text 

som speglar våra tolkningar av objekten/ observationerna. 

 

 

3.2 Genomförande 

 

För att få fram det rätta klientelet av människor som skulle kunna vara av intresse för 
arbetet gjordes en, för vår del, enkel kommunikationsplan. I denna fanns personer som 

representerade Kyrkan, de två kommunerna Uppsala och Lunds stadsbyggnadskontor 
och därigenom stadsarkitekterna, personer på kulturminnesförvaltningen på respektive 

länsstyrelse, handläggare på RAÄ samt SFV. Ljusdesignerna som projekterat de två 
kyrkorna och som har anknytning till städerna. Dessa personer representerade var sin del 

i processen och skulle förhoppningsvis kunna bidra med relevant information om hur 
processerna hade genomförts. 

 
Våra intervjuer genomfördes på två sätt. Vi hade fyra fysiska möten, och därefter även 

kortare telefonmöten med de övriga fyra personer. Utöver dessa intervjuer samlades 
information in via mejlkorrespondens och observationerna. Innan intervjuerna 

genomfördes fick intervjupersonerna ta del av intervjuunderlaget via mejl. Under de 
fysiska intervjuerna gjordes ljudupptagningar med hjälp av diktafon och efter intervjuerna 

transkriberades dessa. Vid denna sammanställning valde vi ut den, för vår uppsats, 
viktigaste informationen Efter att detta referat sammanställts mejlades det ut till 

respektive informant för verifiering. På liknande sätt sammanställdes även telefonmöten 

                                                   
10

 Yin (2007) 
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samt mejlsvar till en löpande text som sedan mejlats för verifiering. Efter att varje person 
godkänt sitt återgivande gjorde vi en sammanställning av de svar som fått ta del av för 

respektive fråga. Utifrån huvudfrågeställningarna  gjorde vi sammanställningar av 
samtliga intervjupersoners åsikter. Detta för att göra materialet mer överskådligt och 

lättläst. 
 

Observationerna har gått till på det viset att vi besökte båda platserna (Uppsala och Lund 
domkyrka) vid två tillfällen efter mörkrets inbrott. Detta för att säkerställa att vi gick 

igenom samtliga punkter ur vårt observationsunderlag, men även för att dokumentera 
platsen och diskutera ytterligare en gång för att se att alla punkter gåtts igenom. 

Dokumentation genomfördes med hjälp av kamera och stativ. Efter observationerna 
sammanställdes materialet. 
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4 Resultat och analys 

 
Under denna rubrik redovisas de resultat och de data som vi samlade in med hjälp utav 

intervjuer och observationer. 

 

 

4.1 Intervjuer 
 

Intervjusvar/intervjufrågor 

Här redovisas en sammanställning av det mest relevanta materialet för den här rapporten, 
som samlades in under våra intervjuer och andra kontakter. Sammanställningen är 

uppdelad och strukturerad utifrån våra huvudfrågeställningar. 
 

 
Vem/vilka bär ansvar i processen vid utformningen av historisk anpassad 

belysning och hur ser samverkan mellan olika aktörer ut under processen. 

 
Vissa pekar på att det är fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren som bär det större, 

övergripande ansvaret vid utformandet och därigenom deras underkonsulter 
(ljusdesigner) men att dessa är skyldiga att förhålla sig till färdiga program, lagar och 

regler. Processen granskas sedan av en myndighet som tillser att kraven uppfylls och att 
det inte överskrids några krav. Länsstyrelsen i Lund blir kontaktade av den sökande, för 

ljusdesignen, och är delaktiga genom diskussion och via tillstånd tills dess sökande skickat 
rapport över utfört arbete. De gör i vissa fall besiktningar men har inga standardiserade 

modeller som följs. 
 

Flera av våra intervjupersoner anser att det inom varje kommun borde finnas en 
övergripande person som tar ansvar över helhetsperspektivet samt att en kontroll för 

belysning borde upprättas av denna person. Fler ljussättningar och ytterligare delprojekt 
till dessa borde vara bygglovspliktiga och således även bli ett myndighetsansvar. 

Nackdelen kan bli att restriktionerna blir för många och ljusplaneringen i staden tar skada 
av för mycket byråkrati. Hos de kommuner vi talat med ser ansvarsfördelningen olika ut. 

Olika yrkeskårer i olika kommuner bär olika ansvar och olika avdelningar har ansvaret för 
belysningsprocessen. Kommunen tar generellt inget ansvar för gestaltningen men kan 

ofta komma med synpunkter för att slutprodukten skall uppnå ett gott resultat.  
De statliga byggnadsminnena följer en noggrann mall för tillsynsmöten. Det är bland 

annat då man går igenom allt som de har gett tillstånd till. För varje lite större ingrepp 
måste de anlita en fristående antikvarisk sakkunnig som har till uppgift att följa bygget 

och se till att man följer det man kommit överens om. 
 

Det är viktigt att man har kommunikation med de andra inblandade i processen, berättar 
intervjupersonerna, beställare, leverantör, elkonsulter etc. Att kommunicera gestaltningen 

och idéerna med beställaren så att de förstår är viktigt. Det handlar inte om att kunna 
deras yrke utan att förstå begränsningar och möjligheter.  

F.d. stadsarkitekten i Uppsala ansåg själv att man borde ta mer ansvar när det kommer till 

fasadbelysta byggnader. Han menade på att man hade stort ansvar som stadsarkitekt 
gällande färgsättning på byggnader och hur de lyfts fram dagtid och att man då borde ta 
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ställning i belysningsfrågan och hur byggnaderna upplevs nattetid. Man borde visa på bra 
exempel och på det viset kommunicera god belysning. Flera intervjuade framförde starka 

åsikter: 
 

 
”Det är alldeles nödvändigt att alla tycker lika och om någon känner sig 

överkörd kan det bli hur dåligt som helst. Alla måste någonstans känna att det 
är rätta beslut som fattas.” (AB, kulturarvsspecialist SFV) 

 
”Vid bygglovsfrågor är det kommunerna som har ansvaret. Till deras hjälp 

finns också en varsamhetsparagraf i plan- och bygglagen och krav på bygglov 
för fasadbelysningar.” (AB, kulturarvsspecialist SFV) 

 
”Länsstyrelsen har ansvar i varje län. Om de finner oklarheter eller 

överklagande i processen eller om de vill begära förtydligande vänder de sig 
till RAÄ som fungerar som en övergripande myndighet och kan då i vissa fall 

gå in med råd och förklaringar för hur man skall gå till väga. Länsstyrelsen 
skickar då en remiss till handläggare på RAÄ. RAÄ går oftast inte in i 

specifika fall utan blir oftast kontaktade av första instansen, Länsstyrelsen som 
har egna byggnadsantikvarier.” (SL, länsstyrelsen) 

 
”För att staden ska få en estetiskt tilltalande och långsiktigt hållbar belysning 

bör det finnas en person med kompetens inom stadsplanering och 
belysningsgestaltning som har det sammanhållande ansvaret. Denna person 

ska se till att kommunen samarbetar med övriga fastighetsägare i staden”. 
(ML, ljusdesigner) 

  
”Vid bygglov för fasadbelysning bör man även kontrollera utplacering av 

tekniska installationer, så som elskåp, vilka idag ofta hamnar på estetiskt 
olämpliga platser i kulturmiljön.”(ML, ljusdesigner) 

 

Utifrån våra intervjuer och resultat har vi kunnat sammanställa dessa modeller, se 

nedanför, för hur processerna har sett ut i de två specifika fallen som vi har tittat på.  
Detta är inte generaliserbart och kan se ut på olika sätt från projekt till projekt. 
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Figur 1. Aktörsförhållanden under Uppsala domkyrkas belysningsprojekt, pilarna visar på 
kommunikationsvägarna vid initieringen av projektet. 

 

 

Figur 2. Aktörsförhållanden under Lund domkyrkas belysningsprojekt, pilarna visar på 
kommunikationsvägarna vid initieringen av projektet. 

 
 
Hur ser det ut i dagens samhälle när det gäller att uppmärksamma ett 

kulturminne med belysning? 

 

Generellt påtalar de som intervjuats att det är viktigt att belysningen utförs i samråd med 
helheten. Det är viktigt att gestaltningen är respektfullt gjord mot byggnaden så att den 
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inte förvanskar denna. Byggnaden ska framhävas men inte på något sätt sticka ut. Man 
måste ta hänsyn till vilken dignitet som byggnaden har på dagtid otydligt vad som menas 

– menar ni på dagtid? Skriv det i stället i så fall – annars förtydliga och utifrån den 
synvinkeln avgöra hur mycket den ska framhävas på natten.   

 
Att ta hänsyn till byggnaden är att respektera arkitekturen. Detta uppfylls också genom 

att man gör armaturer och installation så osynlig som möjligt. Belysningen handlar om 
såväl estetik som funktion, båda dessa måste vara representerade för att det ska fungera 

som en helhet. Funktionen är säkerhet, minskad vandalism, orientering i staden men 
även marknadsföring.  

 
Flera av de som vi talat med säger också att man ska vara försiktig med belysning och att 

det inte bör vara självklart att allt ska vara belyst. Det är viktigt att veta varför man 
utformar ett belysningsförslag, för att man ska nå en önskad målbild. Därför är det också 

viktigt att man har en gemensam målbild, så att alla inom projektet arbetar mot samma 
mål.  

 
Följande citat visar på en stor medvetenhet om belysningsplaneringens vikt:  

 
”Det enskilda objektet står alltid i relation till en helhet, därför måste varje 

enskild byggnadsbelysning ses i ett sammanhang som tar i beaktande hela 
stads- och landskapsrummet. Planeringen måste därför samordnas med alla 

ansvariga som kommuner och deras eventuella gestaltningsprogram.” (AB, 
kulturarvsspecialist SFV) 

 
”Det är kvalité vi vill ha allihop och nästan all energi borde läggas på 

vardagsbelysningens högre värde för att där lägga en bas och sedan lägga 
fasadbelysningen som en extra krydda för att höja upplevelsen av det yttre 

rummet.” (AB, kulturarvsspecialist SFV) 
 

”Det är viktigt att anpassa all ny belysning så att den harmonierar med ljuset i 
den omgivande miljön. En god hjälp för kommuner är att låta upprätta ett 

belysningsprogram för staden, så att man har genomarbetade riktlinjer att 
anpassa sig till.”(ML, ljusdesigner)  

 
”Ljuset skall upplevas positivt när man rör sig i området och man skall känna 

välbehag, med anpassad ljusfärg och estetiskt tilltalande fördelning och nivå så 
att man inte förvränger stadsrummet.” (BAr, stadsarkitekt) 

 
”Med belysningsplanen vill vi uppnå en större medvetenhet i 

belysningsfrågor. Belysningen skall bli mer miljövänlig, funktionell och 
estetiskt medveten. Eftersom de allra flesta av stadens byggnader inte ägs av 

kommunen krävs en ständig dialog mellan kommun och fastighetsägare.” 
(BA, stadsbyggnadsdirektör) 

 
 
Vilka riktlinjer/lagar finns det för att säkerställa kvaliteten av arbetet? 

 
För att kunna få ett godkännande till att genomföra en fasadbelysning krävs det dels 

bygglov från städernas stadsbyggnadskontor. För att dessutom kunna påbörja en 
installation behöver man tillstånd från Länsstyrelsen. Vid arbeten på kulturminnen gör 
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Länsstyrelsen en bedömning utifrån bland annat kulturminneslagen. Stadsbyggnads-
kontoren följer också lagar som specifikt hänvisar till varsamhet enligt PBL. För våra 

frågor till intressenterna hänvisas ofta till dessa två lagar. För själva belysningen finns 
egentligen inget specifikt skrivet utan lagarna behandlar till största del övergripande hur 

byggnaderna får eller inte får framställas. Kommunerna har i vissa fall gjort program där 
man på eget bevåg gör detaljplaner för vissa områden. Samtliga vi talat med har påpekat 

att samarbetet mellan alla intressenter är av yttersta vikt och att man bör hjälpas åt i 
utformningen av belysning i kulturminnesmärkta miljöer. Vi får förklarat att de som har 

ansvaret att formulera lagarna och se till att de efterföljs är Riksantikvarieämbetet.  
 

Deltagarna i processen visade en god kännedom om de lagar och regler som finns, men 
även om handlingsplaner och belysningsprogram. 

 
 

4.2 Observationer 

 

Här redovisas en sammanställning av de visuella observationerna från båda platserna. 
Sammanställningen är strukturerad utifrån varje plats, och här redovisas hur vi upplevde 

belysningen och miljön. Dessutom redovisas fyra bilder efter varje observationssamman- 
ställning för att göra det lättare att förstå resonemanget, samt för att få en bild av 

objekten och dess belysning. Bild 3-6 illustrerar Uppsala domkyrkas belysning och bild 7-
10 redovisar Lund domkyrkas belysning. 

 
 
Uppsala 

 

Bakomliggande gestaltningsidé 

Huvudidén var att jobba utifrån naturligt ljus, kyrkan ska lysa i sig och skall kännas 

naturlig. Armaturerna ska vara så osynliga som möjligt, därför är de monterade under 
lyktan på befintliga parkstolpar. Ljuset skulle vara diffust med diffusa kanter så att det 

inte blir några synliga kanter på ljusbilden, ljuskäglan ska helst aldrig synas. Det blir 
mycket mer respektfullt mot byggnaden så att den inte förändras men ändå lyfts fram, 

enligt ljusdesignern.  
 

Innan gestaltningsarbetet påbörjades gjordes en ordentlig historisk efterforskning kring 
kyrkan och utifrån denna har ljusdesignern lyft fram en del detaljer på kyrkan som har ett 

historiskt värde. Samtidigt skall dessa vävas in vackert och bli en del av en 
helhetsgestaltning. 

  
Det ljus som avviker är ett varmt ljus i takryttaren, tornet på korsmittens tak, och även i 

tornen natten till helgdag. Detta ska symbolisera det varma levande ljuset inifrån men 
också det historiska ljuset. Detta ställs emot det utifrån kallare dagsljuset. Vad som också 

varit väldigt viktigt var att ljusfärgen inte skulle förvanska ytans färger utan att kyrkan ska 
behålla sin ursprungliga nyans. Man skall lyfta fram själva byggnaden utan färgat ljus, som 

då hade förvanskat den. Sådant kan man göra på event, men inte permanent. Annars blir 
det respektlöst mot byggnaden men det är också viktigt för ett hållbart stadsrum.  
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Vår observation 

Upplevelsen och säkerheten   

 

Det intrycket som man får på platsen är en behaglig belysning som inte förvanskar 
byggnaden. Platsen har en bra rumslighet samtidigt som platsen upplevs som trygg. 

Kyrkan är subtilt belyst och den blir en del i stadens helhet. Dessutom ses den till viss del 
över staden när man kommer på avstånd in mot centrum. Ovan entréerna är det riktat 

ljus på portalerna som lyfts fram då de är gjorda av ljusare stenmaterial.  

Ljusdesignern har valt att lyfta fram detaljer som kyrkklockan, tornen, takryttare samt 

ängel på absidens tak och tuppen på tornspiran. Hon har jobbat med designen och lyft 
fram och förstärkt dessa. 

 
Inifrån takryttaren syns ett eldlikt sken som symboliserar kyrkans värme som sipprar ut 

genom spirans fönster. Även denna är belyst med högtrycksnatrium monterade inuti 
spiran. Det varma, orangea ljuset ställer sig i kontrast mot de kallt, blåaktiga 

kopparstatyetterna, ängeln och tuppen. Även i tornen är det installerat ett varmare 
natriumljus och detta är en rolig detalj som visar att det händer något med kyrkan samt 

ger nästintill en artificiell stjärnhimmel ovanför den västra fasaden under helgen. 

Det finns några ”svarta hål” på kyrkkroppen, men dessa gör mer att andra delar 
framträder starkare. Det blir en hög kontrastverkan med några skuggor här och var men 

ursäktas av byggnadens komplexa arkitektur. I vissa fall kan även detta vara positivt då 
kontrasterna ger ökat liv och spänning när man vandrar nära byggnaden. De större 

delarna av fasaden upplever vi vid första anblick ha ett varierat ljus. Men effekten 
försvinner sakteliga mot slutet av observationen när man har vant in sig vid områdets 

ljusförhållanden. Det är ingen förvanskning av byggnaden. Man får en tydlig känsla för 
form, färger samt dess uttryck. 

Parkarmaturerna runt kyrkan ger tillsammans med den belysta byggnaden en parklik 
känsla med en behaglig upplevelse av helheten och en stark atmosfär. Synbarheten på 

platsen är god, både på kyrkan och runt om och detta gör ytorna kring byggnaden säkra 
och trygga. Det går både att utläsa färg, form, detaljer, material, ytor, avstånd och 

nivåskillnader. Ljusfördelningen upplevs som jämn och belysningen har en lämplig 
ljusnivå, ytorna är dessutom fria från störande slagskuggor. Vi upplever varken störande 

bländning eller reflexer. 

Ljuset har en låg intensitet med en mycket god färgåtergivning som gör att teglets färg 
framhävs bra. Anläggningen har en god ljusergonomi som i hög grad undviker bländande 

armaturer. Uppsala domkyrka har en del svåra vinklar och vrår, den har flera detaljrika 
delar och är murad i ett rött tegel. 

 
Tekniska anläggningen 

 
Strålkastararmaturerna belyser varandra minimalt vilket är ofrånkomligt, men löst på ett 

snyggt sätt. Armaturer och stolpe har samma färg vilket ger en enhetlig känsla. 
Placeringen gör också att man har mindre upplevd kontroll på var strålkastarljuset 

kommer ifrån. Montering på parkarmaturen gör att man har kunnat minimera antalet 
stolpar som annars skulle kunna ha påverkat intrycket negativt.  
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Uppsala domkyrkas parkbelysning är i form av kungslyktor bestyckade med 
metallhalogen. Själva Kungslyktan har optik i topphatten vilket trycker ner ljuset på 

marken. Dessa är även utrustade med ett specialtillverkat bikakeraster som minskar 
risken för bländning. Monterade på samma stolpe, under lykthuset, sitter strålkastare som 

är riktade mot fasaden. Dessa är utrustade med ”kepsar”(avskärmning) för att skärma 
och minska bländrisker. Inuti de två tornen finns högtrycksnatriumbestyckade armaturer 

monterade. Armaturerna går att rikta om och inget är fastmonterat på byggnaden, 
dessutom är armaturer vid markplan relativt lågt placerade vilket förenklar underhåll.  
 
De två största tornens belysning är kopplade till styrsystem vilket gör att dessa endast är 

tända natten till helgdag. Belysningen tänds på kvällen och sedan släcks effektbelysningen 
vid 01.00 på vardagar och 03.00 på helger. Efter dessa tider lyser tornen, takryttaren samt 

parkbelysningen. Då delar av belysningen släcks under senare delen av natten gör det att 
anläggningen minimerar energianvändandet. Natten till helgdag är det dessutom belyst 

inifrån de stora tornen. 
 

Det är energieffektiva ljuskällor som metallhalogen vilket ger en bra driftsekonomi. 
Domkyrkans belysning drar lika mycket elektricitet som en normalvilla drar under ett 

dygn, det blir ca 24000 kWh/år. 
 

Under besöket på platsen var det endast en strålkastare som inte fungerade vid Västra 
entrén och någon armatur hade blivit felriktad. 
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Bild 2-6  

Bilderna visar Uppsala Domkyrka nattetid, bilderna visar den goda färgåtergivningen, parklyktorna,  
en portal samt kyrkans helhetsintryck och dess omgivning. (Fotograierna är tagna av Jacob Östlund.) 

 

 

Lund 

Bakomliggande gestaltningsidé 

Grundidén var att kyrkan skulle ha en aftondräkt som klädde den om natten, och den 

skulle absolut inte vara starkt belyst. En idé som ljusdesignern hade var att spiran skulle 
lysas upp så man såg den över hela staden. Förr var spiran den högsta punkten i Lund 

och genom att belysa den ville ljusdesignern att man skulle lyfta blicken från marken och 
titta upp. Men den idén genomfördes inte då beställaren inte önskade ha med den 

detaljen. Ljusdesignern anser fortfarande att det skulle blivit en häftig detalj att man först 
annonserar kyrkan på håll och sen ser den på nära håll. 

 
Det skulle inte vara för mycket ljus, men samtidigt finns det en stark konkurrents från 

omgivningen runt omkring, med gatuarmaturer som bländar. Av denna anledning önskde 
designern att det skulle haft lite mer ljus än vad resultatet blev. Utöver detta ville 

ljusdesignern integrera parken runt omkring för att få en helhet samt haft lite mer ljus 
högre upp på kyrkan.  
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Lunds domkyrka har ett något varmare ljus mot entrén på norra sidan. Det varma ljuset 
på dörren är historiska värden då man endast hade elden som enda ljuspunkt. Det varma 

ljuset ska komma inifrån och vara välkomnande. Det är ett kallare ljus på taket som ger 
kontrast i kallt mot varmt som blir ett färgkomplement. Men det är även en teatraliskt 

tanke i gestaltningslösning. 
 

Vår observation 

Upplevelsen och säkerheten 

 
Det intrycket som man får på platsen är att kyrkan lyfts fram som ett objekt och 

förmedlar inte en helhet i stadsrummet. Det är svårt att få någon känsla för rumslighet 
där den ligger omringad av mörka stråk och det är också svårt att få en helhetskänsla då 

bortfallet av armaturer är väldigt stort. 
 

Uppe i pelarvalvet finns en varmare belysning som enligt ljusdesignern är en ljusslang.  
Byggnaden känns tung vid marken och hela aktern är mörk förutom valvdetaljen. 

Ljuslisten är en vacker detalj som tyvärr försvinner p.g.a. sin låga ljusnivå i förhållande till 
omgivningens bländande parkarmaturer. Tornen och dess höjd döljs i mörkret på håll, då 

omgivande belysning är högre. Byggnadens form är något upplöst, man får ingen känsla 
för var byggnaden börjar eller slutar. Ljusdesignern har jobbat med kontraster med en 

kallare färgtemperatur som ger en tyngre bas av byggnaden. Denna övergår sedan till en 
mer neutral färg högre upp. Ljusdesignern har dessutom arbetat med mycket 

färgkontraster med hjälp av varmt ljus i byggnadens pelarnischer. Gestaltningsidén känns 
genomarbetad och man kan utläsa hur designen är tänkt att vara på byggnaden. 
 

Generellt upplevs området i kyrkans absoluta närhet mörk och otrygg. De höga 
ljusnivåskillnaderna gör att rummet känns litet och omgivningen skrämmande. Det stora 

bortfallet av armaturer ger ”svarta fläckar” och påverkar helhetsuppfattningen negativt. 
Bländning uppstår från markstrålkastarna och från felriktade spottar. Detta gör att 

synbarheten blir låg.  
 

Parkbelysningen är placerad för långt bort för att kunna räknas med som allmänljus kring 
kyrkan, som var tanken. Man ser inte gränser mellan exempelvis gräs och stenlagda ytor 

vilket blir en säkerhetsrisk. Dessutom bländas man av omgivningens parkarmaturer vilket 
gör platsen osäker då ljusnivåskillnaderna blir för stora för ögat att adaptera mellan. De 

stora ljusnivåskillnaderna gör också att man ser dåligt om någon skulle komma mot en.   
 

Intensitet på platsen är bra då den inte tar över eller sticker ut. Men den är fortfarande 
låg i förhållande till omgivningen. Vi anser att belysningen är något för låg, då den faller 

bort lite för mycket mot den starka omgivningen. Eftersom man använt sig utav 
markstrålkastare får man en highspot längst ner på byggnaden/närmast marken. Annars 

är fördelningen jämn och upplevs som bra. Highspots från markstrålkastarna samt 
spotlight blir bländande p.g.a. felaktig riktning av armaturerna. Det förekommer inga 

störande reflexer, ljusfärgen känns bra och den förvanskar inte byggnaden.  
Anläggningen är inte speciellt synergonomisk då många av armaturerna bländar och det 

dessutom är stora ljusnivåintervall.  
 

Lunds domkyrka är ganska slät, både vad gäller strukturen på ytmaterialet samt 
formmässigt. Det är inte så mycket utskjutande delar eller svåra vinklar utan formmässigt 

känns den ganska avskalad och ren. Här finns inte så många hårda skuggor egentligen. 
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Kyrkan är byggd i en ljus sandsten som reflekterar mycket ljus, färgåtergivningen är något 
kallare än stenen upplevs på dagtid. 

Tekniska anläggningen  

 

Belysningen styrs av ett skymningsrelä tror ljusdesignern, dessutom lyser anläggningen 
hela natten. Belysningen vid tornen tänds 1:a advent. Sedan släcks denna del av 

anläggningen den 1:a februari, trettondagen. Utöver dessa datum tänds denna belysning 
under olika event som pågår i kyrkan.  

 
Drift och underhåll ska enlig ljusdesigner skötas av kyrkan eller elbolaget. Armaturernas 

placering är förutom i pelarverken lätta att komma åt och underhålla. Den installerade 
effekten är 840w, det blir 3360 kWh/år (belysning för en sida, räknat på 4000 

brinntimmar/år). Beräknar vi en liknande lösning för hela kyrkan skulle den installerade 
effekten vara på omkring 11000 kWh/år. Ur miljöaspekt är halogenen inte en så 

energieffektiv ljuskälla, vilken dessutom är en vanligt förekommande ljuskälla på platsen. 
Halogen har en förhållandevis kort livslängd, ljusslangen vet vi inte effekten på och heller 

ingen energiåtgång. Utöver detta finns det metallhalogen installerad och denna är ett 
bättre val ur energieffektivitets synvinkel. Anläggningen har en hög installerad effekt och 

ingen styrning. 

Vid Lunds domkyrka har man valt att lösa belysningen med hjälp av markstrålkastare 

som är riktade mot fasaden. Dessa är bestyckade med 70W metallhalogen med kall 
ljusfärg. Markstrålkastaren är monterad med en flak vinkel mot byggnaden vilket ger 

spilljus. Utöver denna belysning finns en accentbelysning av taken. Detta är löst med 
hjälp av två stolpar på vilka det är monterade strålkastare. Dessa är bestyckade med 35W 

halogen som ger ett varmare ljus än vad metallhalogenen ger (ca 3000K). Strålkastarna är 
försedda med ”kepsar” för att skärma av ljuset men dessa var monterade åt fel håll vilket 

ökade bländningen från dessa något. Armaturer på stolpar är riktbara och inget är 
fastmonterat på byggnaden. Underhållet av anläggningen är misskött och det var ett 

bortfall på hela 40 % av strålkastarbelysningen samt en av sju markinfällda armaturer. På 
de markinfällda har underhållet även misskötts genom att man inte monterat optiken rätt 

vid byte av ljuskälla samt att man använt sig av ljuskällor med annan färgtemperatur än 
den som är befintlig. 
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Bild 7-10 

Bilderna visar Lunds 
Domkyrka nattetid. Här 
syns montering, de 
skiftande ljusfärgerna, 
samt en del detaljer. 
(Fotografierna är tagna av 
Jacob Östlund.)
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5 Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur det ser ut på två specifika platser i Sverige 
idag när det kommer till belysningsprocessen gällande kulturhistoriska byggnader - i detta 

fall domkyrkorna i Uppsala och Lund. Syftet var även att ta fram förslag till riktlinjer för 
att förbättra processen för att skapa större insikt i hur man får ett mer historiskt anpassat 

slutresultat som samtidigt samspelar med omgivningen och ger ett enhetligt stadsrum 
samt att öka kunskapen kring historiskt återskapande med ljus och ta reda på mer 

information om Svensk byggnadsvård. Vi ville också få en bild av hur 
ljussättningsprocessen går till i kulturmiljöer i två svenska städer med likvärdig historia.   

Om det inte finns någon sammanhållande kraft så är det lätt att vi får ett splittrat 
stadsrum där viktiga värden går förlorade.   

 
De frågeställningar som vi utformade för arbetet var följande:  

 Vem/vilka bär ansvar i processen vid utformningen av historisk anpassad 
belysning och hur ser samverkan mellan olika aktörer ut under processen. 

 Hur ser det ut i dagens samhälle när det gäller att uppmärksamma ett kulturminne 
med belysning? 

 Vilka riktlinjer/lagar finns det för att säkerställa kvaliteten av arbetet? 

 

5.1 Metoddiskussion 

 
Metodvalen som vi gjorde för genomförandet av examensarbetet har visat sig väl 

lämpade för insamling av svar på våra frågeställningar. Det vi däremot märkt som en 
negativ del av de metoder vi använt är den stora mängd informations som måste 

bearbetas och processas. Mycket av informationen som samlats in under arbetes gång har 
gett oss stor kunskap även om det inte fanns plats för denna i rapporten.  

 
För att öka vår validitet skulle vi bland annat följt intervjuunderlagen bättre då vi lättare 

skulle fått direkt jämförbara svar. Det vi gjorde var att anpassa frågorna efter varje 
intressent vilket ledde till att de svar som vi fått har varit svåra att direkt jämföra mellan 

våra intressenter men också svåra att direkt koppla till våra huvudfrågeställningar. Därför 
borde intervjufrågorna utformats mer utifrån huvudfrågeställningarna. 

 
För att effektivisera vårt arbete borde vi tidigare kartlagt våra intressenter samt kontaktat 

och förberett dem för utfrågning. Eftersom det inte fanns tid till att träffa alla 
intervjupersoner löstes kommunikationen med mejlkorrespondens och telefonsamtal, 

vilket ändå gick snabbt och smidigt. Dock kan alltid en skriven fråga tolkas på olika sätt. 
Man har därför inte vid mejlkorrespondensen fått möjligheten till att förtydliga vilket har 

gjort att svaren inte varit så pass likartade som vi önskat vilket har försvårat analys och 
sammanställningsprocessen. 

 
Vi har under arbetet inte fått kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala, detta ser vi som en 

brist i arbetet. Däremot har vi haft kontakt med Länsstyrelsen i Lund som har kunnat 
bekräfta en del uppgifter rörande deras arbete som verkar gälla för samtliga Länsstyrelser. 

Övrig information rörande Länsstyrelsen i Uppsala har insamlats via de andra 
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intervjupersonerna som arbetar mot denna myndighet och är därför en 
andrahandsinformation.  

För att kunna ställa följdfrågor samt kompletterande frågor skulle vi önskat att ha en 
andra intervju med samtliga intervjupersoner. Vi känner att det fortfarande finns svar 

som från vår sida egentligen inte passar in i vår frågemall och några saker vi önskar 
förtydliga ytterligare. 

 
De resultat som vi fått är inte generaliserbara vilket gör att studien har en låg extern 

validitet. De svar som vi samlat in under intervjuerna besvarar frågeställningarna relativt 
väl, därför tycker vi att studien har en god intern validitet. Vår reliabilitet är god eftersom 

vi valt att skicka transkriberingarna för godkännande, vilket betyder att våra tolkningar av 
deras information rättats vid eventuella felciteringar. Dessutom valde vi valt att intervjua 

många olika intressenter som varit delaktiga vilket också bidrar till en god reliabilitet. 
 

De observationer som vi genomförde gick som planerat, däremot uppstod det en 
svårighet i och med att anläggningarna var så olika. Detta ledde till att vissa delar från 

observationsunderlaget blev svåra att analysera lika utförligt på de båda platserna. I 
efterhand känner vi också att det var bra att utföra två observationer på vardera plats, 

detta gjorde att vi kunde komplettera ifall vi missat något. Men eftersom vi valde att lägga 
intervjuerna mellan den första och andra observationen hade vi vid andra tillfället 

möjlighet att se anläggningen ur ljusdesignerns perspektiv. 
 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Historiskt anpassad belysning 

 

Ljusdesigners säger att en bra belysning av kulturmiljöer skall vara anpassad till 
omgivningens ljus och subtilt framhäva byggnaden och inte göra att den sticker ut i 

stadsrummet. Den skall vara en del i en helhet. De påtalar även vikten av att inte 
färgförvanska byggnaden och framhäva den som den är. Man ska dessutom ha god 

synbarhet och på ett vackert sätt kunna se byggnaden men inte belysningsanläggningen. 
Detta för att visa hänsyn mot byggnaden. RAÄ säger att varje fall är unikt och att det inte 

går att generalisera någon modell för äldre bebyggelse. Detta är även något som Statens 
Fastighetsverk påtalar då man utformar ett vårdprogram för varje enskilt objekt och där 

bland annat lyfter fram värdet hos en byggnad. SFV:s kulturminnesspecialist påvisar även 
värdet i ett ickebelyst objekt och årstidernas påverkan på den historiska känslan.  

 
Vi har kommit fram till att för oss betyder historiskt anpassad belysning, belysning som 

har utformats med utgångspunkt i byggnadens arkitektur, plats i omgivningen, vad som 
är belyst runt omkring men även hur starkt det är belyst, samt vilken dignitet byggnaden 

har i staden och då hur mycket den bör framhävas på natten. En historiskt anpassad 
belysnings ska dessutom, anser vi, framhäva byggnaden som den ser ut, både till färg, 

form och struktur. Belysningen ska ge en förståelse för byggnadens skepnad, arkitektur 
och proportioner. Men samtidigt anser vi att historiskt viktiga detaljer och arkitektoniska 

föremål kan lyftas fram för att visa på historiken och byggnadens utveckling.  
 

Historiskt anpassad belysning innefattar också helheten, att belysningen på objektet 
måste stämma överens med omgivningen. Därför tycker vi att det är viktigt att man t.ex. 

anpassar belysning runt omkring vid projektering av objektet. Exempelvis genom att 
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sänka befintlig ljusnivå för att framhäva och lyfta fram byggnaden på ett bättre 
helhetssätt med mindre ljus, eller genom att använda väl avbländade gatuarmaturer med 

riktat ljus så att man kan ha en lägre ljusnivå på objektet och ändå se det. Känslan av en 
historisk miljö är inte heller helt kopplad till det enskilda objektets gestaltning utan 

kretsar istället kring resonemanget om en helhetsupplevelse av platsen.  
 

Armaturers utformning och utseende är också en faktor som man måste väga in i 
helhetsintrycket. För att återknyta till en stil eller ett tidstypiskt formspråk kan detta vara 

viktigt, men det säger inte att det blir en korrekt avvägning då inte ens äldre gaslyktor och 
absolut inte det elektriskt genererade ljuset fanns vid den tiden då byggnaden uppfördes. 

Här kommer andra tekniska faktorer som ljusfärg in eftersom dess karaktär är i allra 
högsta grad avgörande för hur man upplever platsen. Detta är dock något som kan vara 

individuellt då olika människor kopplar olika känslor till olika färger beroende på både 
kultur och visuella scheman. Bra exempel på detta är Gustavianum mitt emot domkyrkan 

i Uppsala där globarmaturer ger platsen bättre rumslighet och även fasaden en del liv, 
även om det inte är den ultimata metoden att lyfta in byggnaden i helhetsbilden i den 

miljön. Globarmaturer ger i många fall onödigt mycket spilljus och bländning vilket 
bidrar till att man behöver ha en högre ljusnivå på objektet för att denna ska 

uppmärksammas och ses. Däremot kan globarmaturer ge ett trevligt rymdljus mot 
fasader så länge det faller mot en yta. På det viset kan man slippa att ge en fasad en egen 

belysning, man utnyttjar istället då det ljus som redan finns. Detta exempel visar på att 
varje fall är unikt och att det inte går att generalisera med belysning. 

 

 
Vem/vilka bär ansvar i processen vid utformningen av historisk anpassad 

belysning och hur ser samverkan mellan olika aktörer ut under processen? 

 
Eftersom det inte finns någon generaliserbar modell skulle en struktur som visas här 

nedan kunna vara applicerbar i belysningsprojekt. Denna modell behöver inte heller vara 
statisk utan beror på konstellationen av intressenter. Exempelvis kan beställaren vara 

kommunen vilket då gör att en intressent försvinner i modellen.  
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Figur 3. Önskat aktörsförhållande. En övergripande person som besitter höga kunskaper om belysning. 

Personen fungerar som rådgivande och beslutande instans för stadens större belysningsprojekt. 

Fördelen med denna modell är att alla inte behöver ha kontakt med alla, men trots detta 
når all relevant information dem som behöver den i processen. Dessutom kan 

ljusdesignern fokusera på gestaltningen, stadsarkitekten på stadens helhet etc., vilket 
betyder att varje person i processen gör det som ligger inom dennes arbetsområde. På det 

sättet kan processen effektiviseras. Nackdelen med denna modell är att ett stort ansvar 
ligger hos den övergripande personen och denna position kan bli väldigt omfattande och 

ansvarsfull. För att klara av den rollen anser vi att det skulle krävas någon form av 
projektledningserfarenhet eller utbildning. 

 
Det viktiga som vi ser är att man har en person med ett övergripande ansvar och som 

eventuellt utifrån stadens program eller riktlinjer ser till att en belysning följer de skrivna 
bestämmelserna. Denna typ av roll finns inte idag och vi ser att det borde vara en naturlig 

position att tillsätta inom staden då belysning blir en allt större fråga. Dessutom framhävs 
fler och fler områden och objekt hela tiden vilket gör att det blir viktigare att någon bär 

ansvaret för processen och helheten. Det krävs att denna person har en djupare kunskap 
inom belysningsfrågor och därför kan ta bättre beslut baserade på kunskap inom det 

specifika området. Med en person likt den vi föreslår skulle man säkerställa att samtliga 
involverade intressenter blir delaktiga under processen men även att alla kommer till tals, 

vilket är viktigt för att resultatet ska accepteras av alla och för att det ska leva upp till alla 
krav som ställs. Dessutom skulle gestaltningskrav ur stadens synvinkel säkerställas när 

någon bevakar detta intresse.  
 

Då belysning blivit en större fråga är det också viktigt att ha en person med rådgivande 
funktion. Någon som kan visa på bra belysningsexempel men som också kan hjälpa en 

specifik beställare som står inför en fasadbelysning och på sådant vis sprida kunskap om 
belysning. Därför skulle sådana uppgifter vara självklara arbetsuppgifter för denna 

person. 
 

Samarbetet intressenterna emellan vid utformningen av belysning verkar utlämnad till 
beställare och belysningskonsult. Dessutom känns det som att en viktig intressent, 

stadsarkitekterna, i dessa frågor borde vara mer delaktiga. De stadsarkitekter vi talat med 
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har påpekat ansvaret de har för stadens visuella intryck under dagen. Man har där också 
beklagat att man inte tagit ett större ansvar vid planeringen av belysning och stadens 

nattliga intryck. Belysningen borde ses som en mer naturlig del i stadsplaneringen för att 
uppnå ett mer enhetligt stadsrum även efter mörkrets inbrott då människan alltmer lever 

i ett 24-timmars samhälle. 
 

 
Hur ser det ut i dagens samhälle när det gäller att uppmärksamma ett 

kulturminne med belysning? 

 

Vi anser det vara en viktig faktor att man har baskunskaper inom arkitekturhistoria för 

att man vid ett uppdrag vid en äldre miljö skall kunna förstå arkitekturen och därigenom 
framhäva den. Det krävs kunskaper för att med ljus kunna framhäva en äldre miljö 

samtidigt som man vårdar den. 
 

Hos våra intervjupersoner har vi uppfattat det som att kunskaperna är goda och att de 
vid domkyrkornas gestaltning läst in sig på byggnadens historia. Vissa av de intervjuade 

tog stort ansvar för samarbete med andra intressenter under belysningsprocessen. 
Exempelvis verkar det här fenomenet vara mer betingat i Stockholm där vi anser man 

har kommit mycket längre med att väva in fler intressenter i de processer som kommit på 
tal, till exempel SFV:s genomförande av belysningen på Stockholms slott där flera viktiga 

aktörer i Stockholms innerstad som hade anknytning till denna byggnad kontaktades och 
var med i processen. Detta exempel borde vara mer regel än undantag.  

 
Andra viktiga kunskaper som vi ser att man måste ha är hur ögat fungerar, hur vi 

upplever ljus, ljusets kvalité - det är viktigt att ha förståelse för ljus och dess påverkan och 
del i stadsrummet. Förstår man inte det kan man inte planera belysning som kommer att 

fungera ur alla dessa aspekter. Detta tror vi är viktiga kunskaper man bör besitta för att 
kunna förstå belysning och belysningsfrågor. Det handlar självklart om att kunna vad 

som går och inte går att göra med belysning och dagens teknik. Men det får inte vara de 
enda parametrarna när vi utformar belysningsanläggningar som uppfattas och upplevs 

visuellt. En annan del som är betydelsefull att ha är kunskaper eller vetskap om 
kulturminneslagen samt varsamhetsparagrafen i plan- och bygglagen.  

 
 

Vilka riktlinjer/lagar finns det för att säkerställa kvaliteten av arbetet? 

 

De lagar och regler som finns idag är först och främst anpassade till byggnaders fysiska 

påverkan och inte till belysningens visuella påverkan i staden. Lagarna är tolkningsbara, 
vilket också lagar skall vara, men vi tycker att det borde finnas med ett kapitel eller avsnitt 

där man berör belysningens visuella intryck och dess påverkan på hur människan 
uppfattar staden. Visserligen finns det andra restriktioner, exempelvis bygglov som 

reglerar utformningen. Idag ligger ett stort ansvar hos beslutsfattare om belysningens 
vara eller icke vara och det är upp till deras individuella kunskapsnivå att avgöra om ett 

belysningsförslag är bra eller dåligt. Detta är något som skulle kunna vara en eventuell 
risk. 

 
Beställaren är idag utelämnad till ljusdesignern i många fall. Beställaren verkar ha en 

varierande kunskap rörande belysning och skulle i vissa fall behöva externa rådgivare för 
hur man genomför en bra belysningsanläggning. Denna uppgift skulle kunna ligga hos 

den sammanhållande personen. En annan lösning för att öka sina kunskaper är att man, 
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som hos exempelvis SFV, upprättar både ett ”utkast till riktlinjer för Yttre Ljussättning” 
samt att man behandlar belysning i de vårdprogram, som håller på att upprättas i 

dagsläget.  

 
Då ljus börjar bli ett mer vedertaget begrepp i samband med stadsrummets planering, - 
ser vi att en del kravställare också inser vad man kan göra med ljus och hur fel det kan bli 

med belysning. Därför har fler av dessa intressenter börjat upprätta belysningsavsnitt i 
sina översiktsplaner eller rena belysningsprogram för städernas belysningsutformning. 

Detta ser vi krävs för att man inte ska tappa de inneboende värdena, kunna hålla ihop 
stadsrummet och visa på riktlinjer för städernas framtida belysningsutformning. 

 
För Uppsala och Lund har man upprättat dokument för detta. För Lund finns ett kapitel 

med i ”värna och vinna staden” som rör belysningsfrågor. Detta är väldigt övergripande 
och visar mest på tekniska faktorer att tänka på vid införande av belysning i stadsrummet 

på ett mer generellt plan. Man går inte in i specifika fall eller i detaljer och man har inte 
plockat in de värdena inom förvaltande av kulturmiljöer. Det är dock en början och man 

är på väg åt rätt håll. För Uppsala har man nyligen upprättat ett belysningsprogram, eller 
en strategi och riktlinjer för framtidens belysning i staden. Överlag är det ett bra 

dokument och det märks att människor med kunskap har författat dokumenten. 
Däremot, för vår utrednings skull, innehåller Uppsalas dokument väldigt lite om den 

äldre bebyggelsen i staden och hur man vårdar dessa miljöer med belysning. Ett kapitel 
som vi anser borde ha en självklar del i programmet. Allmänt är detta något man bör 

beakta i utformningen av denna typ av program. 
 

 

5.3 Slutsatser 

5.3.1 Utgångspunkter för belysningsutformning i kulturmiljöer 

Det som idag kan upplevas bli problematiskt i gestaltningsprocessen är objektets 

anpassning till stadsrummet. Att applicera en elektrisk belysning på en kyrka, ett slott 
eller annan historisk byggnad är inte fel i sig, problem som kan uppkomma finns i bristen 

på regelverk eller övriga intressenters engagemang vilket kan påverka slutresultatet 
negativt. Negativt i den bemärkelsen är att byggnaden inte anpassas till sin omgivning på 

ett estetiskt tilltalande sätt och som inte lyfter fram byggnadens inneboende egenskaper, 
värde och historia. 

 
Något som vi märkt av under samtalen med ansvariga för bygglovsfrågor är att fler och 

fler kulturmiljöer framhävs med belysning. De pekar på en ökning i ansökningar som 
stämmer väl in på den ”ringar på vatten-effekt” vi tidigare beskrivit. Dessutom sker detta 

i en hög fart vilket ökar trycket hos flera av våra intressenter. Detta öppnar folks ögon 
för belysningsvärlden samt pressar på en utveckling av ansvarstagande i form av 

regelverk, program och planer för belysning i städerna. Vi trodde att högre ljusnivåer och 
fler belysta byggnader skulle leda till att den historiska upplevelsen i området skulle 

minska då området blev mer belyst. Detta har visat sig inte stämmer, den historiska 
upplevelsen av rummet kan istället ha förstärkts positivt då tillgängligheten har förbättras 

och man kan se, känna och uppleva platsen på ett bättre sätt. 
 

Hypotesen om att det finns en diskrepans i dagens städer där man lyfter ut byggnader ur 
sitt sammanhang har visat sig felaktig. Många av de tillfrågade som svarat på detta har 
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berättat att man i allra högsta grad försöker smälta in byggnaden med stadens helhet och 
samtidigt lyfta fram objektets värden vilket gör det till en komplex uppgift. ”Ringar på 

vattnet-effekt” beror på att byggnaderna runt omkring det belysta objektet upplevs falla i 
dunkel och därav vill man försöka återta sin position i staden genom att belysa sin 

byggnad. En annan aspekt till att man belyser är tillgänglighet och säkerhet kring 
objekten. Man vill integrera de äldre områdena bättre i städerna och göra dem 

attraktivare och säkrare för stadens invånare att vistas i nattetid. En viktig punkt och 
lärdom är det svar vi fick från kulturarvsspecialisten på SFV där han menade på att man 

ska höja kvalitén på det vardagliga ljuset och se på fasadbelysningar som en krydda i 
tillvaron.  

 
Den hypotes vi hade om att staden idag riskerar att få en oenhetlig karaktär och bli 

splittrad i stadsrummet visade sig vara fel. Detta eftersom belysningen regleras med 
bygglov.  Länsstyrelsen måste godkänna installationen och att det finns restriktioner i 

Sveriges lagar som ser till att byggnaden inte förvanskas. Dessutom upplevs det finnas ett 
stort ansvarstagande hos ljusdesigners samt hos beställarna då dessa ofta vill framhäva 

byggnaden i positiv bemärkelse.  
 

Vi upplever att det finns ett stort ansvartagande hos de ljusdesigners som vi talat med, de 
har samlat information rörande kyrkan samt tagit byggnadens historia i beaktande. Att 

delge ljusdesigners information om byggnadens historia och värden är något som borde 
ligga i beställarens intresse, detta för att ljusdesignern lättare och mer korrekt ska kunna 

ta sig an byggnaden.  
 

Misstanken om att det finns varierad kunskap om belysning hos beställaren är något som 
är väldigt svår att generalisera. Den bild vi fått är att det är en variation men detta är dock 

inget man kan klandra ägarna eller förvaltarna för. Att hoppas på att det skall finnas en 
hög kunskapsnivå hos beställaren är naivt och är istället ett ansvar som skall finnas hos 

ljusdesignerna. Intensiteten på kommunikationen och samarbetet mellan ljusdesigners är 
något vi inte kunnat få något enhällig eller konkret svar på. Våra förhoppningar är att alla 

inte bara ser till sitt eget objekt utan istället håller sig uppdaterade om kringliggande 
projekt och på så vis tar ett större ansvar för helheten av stadsrummet. 

 
Vi anser att det behövs en person med sammanhållande och övergripande ansvar 

eftersom belysning är tolkningsbart och individuellt. Ljus kan tolkas mycket olika 
beroende på vem som läser beskrivningen, ser provbelysningen eller vistas i miljön. 

Denna person skulle förhoppningsvis förbättra och förenkla processen och på så vis 
lättare kunna skapa balans och harmoni i stadsrummet. 

 
Vidare utveckling på detta arbete skulle kunna göras på flera olika typer av 

kulturhistoriska objekt där andra intressenter och beställare är involverade.  Denna 
uppsats hoppas vi ska kunna ligga till grund för fortsatta utredningar inom ämnet, då 

tidigare arbeten är få. Vi hoppas att denna uppsats förtydligat processen samt visar på 
den problematik och komplexitet som finns rörande området. Vi anser att det i framtiden 

vore bra att utforma en guide med exempel på bra belysnings-lösningar i äldre bebyggelse 
och tillvaratagandet av historiska värden, ett dokument som beskriver hur man skall se på 

belysning i dessa miljöer men utan några tekniska riktvärden. 
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1 Frågor Ljusdesigners 

Bilaga 2 Frågor Länsstyrelsen 

Bilaga 3 Frågor Svenska kyrkan 

Bilaga 4 Frågor Statens Fastighetsverk 

Bilaga 5 Observationsunderlag 

Bilaga 6 Utdrag ur Kulturminneslagen 

Bilaga 7 Utdrag ur Plan- och byggnadslagen 

  



Bilagor 

31 

Bilaga 1  Frågor Ljusdesigners 
 
Metod: Djupintervju där vi blandar precisa frågor med öppna diskussionsfrågor. 
 

Intervjufrågorna kan delas in i fyra kategorier: 
- Allmänt om processen 

- Samarbetet/kommunikationen 
- Objekten 

- Resultatet av belysningen 
 

Frågeställningar: 
Processen 

Kan belysningsprocessen förbättras för att vi ska kunna uppnå bättre slutresultat/ 
belysningsanläggningar? 

Hur beskriver du som ljusdesigner belysningsprocessen i denna typ av projekt? 
Vilka villkor ska uppfyllas för att vi ska uppnå ett gott belysningsresultat i  miljöer som 

dessa. 
Vad finns det för komplexitet gällande planeringen av belysning i kulturmiljöer? 

Vilka kunskaper finns om Svensk byggnadsvård och förvaltningskultur för äldre 
bebyggelse? 

Hur förenas modern teknik med äldre bebyggelse på ett bra sätt? 
Hur kan nytt och gammalt samsas? 

Vad händer när objekten lyfts ur sitt sammanhang? 
Ser du några risker med belysningens verkan i stadsrummet? 

 
Samarbete 

Ser du som ljusdesigner till helheten eller endast till ditt eget objekt? 
Hur fungerar kommunikationen med andra leverantörer? Beställare, externa 

kravställare, andra ljusdesigners och elkonsulter. 
Hur mycket inflytande har du som ljusdesigner på beställarens önskemål? 

– Hur mycket kan de påverka? 
– Finns det en sammanhållande kraft. 

Fanns samarbete med andra publika aktörer? 
 

Objekten 
Vilket angreppssätt gick du in med när du tog dig an uppdraget? Hur ville du gestalta 

byggnaden med belysning? 
Blev resultatet som du tänkt? 

Skulle du göra något annorlunda idag? 
Fanns det faktorer som begränsade ditt utformande i detta projekt? 

 
Våra frågor utgår även från observationsunderlaget; 

Tekniska faktorer 
Montering 

Styrning 
Armaturens optiska egenskaper 

Drift och underhåll 
Energi – installerad effekt 

 
Övriga faktorer 
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Ekonomi 
Ergonomi 

Krav på flexibilitet 
Krav på anläggningen från beställaren 

 
Resultatet 

Hur arbetade du utifrån platsens karaktär, fanns förslag från 
stadsbyggnadskontor? 

Vilka intressenter har haft synpunkter på resultatet? 
Hur integrerade du domkyrkans belysning med platsens kulturvärde? 
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Bilaga 2  Frågor till Länsstyrelsen 
 
Intervjufrågorna kan delas in i fyra kategorier: 
- Allmänt om processen 

- Samarbetet/kommunikationen 
- Objekten 

- Resultatet av belysningen 
 

Allmänt om processen 
Hur handlägger ni när ni får in belysningsförslag i äldre, kulturmärkta byggnader? 

Vilka lagar och regler finns som berör belysningsprocessen och där ni ställer krav? 
Under hur lång tid/genom vilka delar är ni delaktiga? 

Gör ni besiktningar? 
Finns det standardiserade modeller eller gör ni nya från fall till fall? 

 
Samarbetet/kommunikationen 

Vilken typ av kommunikation bedrivs? Vem kontaktar vem? 
Hur mycket inflytande har ni över slutresultatet 

Vem beslutar om belysningsprocessen får genomslag (Länsstyrelsen, SFV, kyrkan?) hur 
ser den kommunikationsprocessen ut? 

 
Objekten 

Vilka frågor behandlades/var viktigast under projekt ”X” (Uppsala, Lund) och vilket 
angreppssätt hade man 

Togs någon diskussion/ansvar om ljusets verkan på byggnaden (Fysiska mätvärden, 
visuellt upplevda värden och dess framlyftning i stadsrummet) 

 
Resultatet 

Hur pass nöjda är ni med resultatet i hänseende till era krav 
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Bilaga 3  Frågor till Svenska kyrkan 
 
Intervjufrågorna kan delas in i fyra kategorier: 
- Allmänt om processen 

- Samarbetet/kommunikationen 
- Objekten 

- Resultatet av belysningen 
 

Information om Svenska kyrkan i Uppsala 
Hur drivs Uppsala domkyrka och hur tas beslut? 

Bestämmer varje församling över sin egen kyrka och dess ev. belysning? 
 

Allmänt om processen 
Varför vill man ha belysning på kyrkbyggnader och vem är initiativtagare? 

Vad är det bakomliggande skälet till att man inför en fasadbelysning? 
Hur agerar ni när ni tar in belysningsförslag i äldre kyrkbyggnader? 

Har ni några regler som berör belysningsprocessen och vad ställer ni för krav? 
Gör ni besiktningar själva för att kontrollera att anläggningen håller måttet? 

Finns det standardiserade modeller för hur kyrkorummet skall betraktas och ta plats i 
staden? 

Finns det några skillnader mellan de centrala - lokala bestämmelserna för belysning av 
kyrkor? 

 
Samarbetet/kommunikationen 

Vilken typ av kommunikation bedrivs? Vem kontaktar vem? Hierarki? 
Hur hanteras processen generellt från svenska kyrkan? Drivs frågorna lokalt eller centralt 

från huvudkontoren? 
Hur mycket inflytande har ni över slutresultatet? 

Vem beslutar om belysningsprocessen får genomslag (Länsstyrelsen, SFV, kyrkan?) hur 
ser den kommunikationsprocessen ut? 

 
Objekten 

Vilka frågor behandlades/var viktigast under projekt ”X” (Uppsala, Lund) och vilket 
angreppssätt hade man? 

Togs någon diskussion/ansvar om ljusets verkan på byggnaden? (Fysiska mätvärden, 
visuellt upplevda värden och dess framlyftning i stadsrummet) 

Vilka värden vill man lyfta fram? Kulturella, funktionella eller estetiska eller annat? 
 

Resultatet 
Hur pass nöjda är ni med resultatet i hänseende till era krav? 

Fanns det en tidsplan och hur påverkade den resultatet? 
Hur resonerade man om budget och vad hade man för kvalitetskrav? 
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Bilaga 4  Frågor till Statens Fastighetsverk 
 
Intervjufrågorna kan delas in i fyra kategorier: 
- Allmänt om processen 

- Samarbetet/kommunikationen 
- Objekten 

- Resultatet av belysningen 
 

Allmänt om processen 
Varför vill man ha belysning på kyrkbyggnader och vem är initiativtagare? 

Vad är det bakomliggande skälet till att man inför en fasadbelysning? 
Hur handlägger ni när ni får in belysningsförslag i äldre, kulturmärkta byggnader? 

Vilka lagar och regler finns som berör belysningsprocessen och där ni ställer krav?  
Under hur lång tid/genom vilka delar är ni delaktiga? 

Gör ni besiktningar? 
Finns det standardiserade modeller eller gör ni nya från fall till fall? 

Finns det några skillnader mellan de centrala - lokala bestämmelserna? 
 

Samarbetet/kommunikationen 
Vilken typ av kommunikation bedrivs? Vem kontaktar vem? 

Hur hanteras processen generellt från RAÄ och SFV? Drivs frågorna lokalt eller centralt 
från huvudkontoren? 

Hur mycket inflytande har ni över slutresultatet? 
Vem beslutar om belysningsprocessen får genomslag (Länsstyrelsen, SFV, kyrkan?) hur 

ser den kommunikationsprocessen ut? 
 

Objekten 
Vilka frågor behandlades/var viktigast under projekt ”X” (Uppsala, Lund) och vilket 

angreppssätt hade man? 
Togs någon diskussion/ansvar om ljusets verkan på byggnaden? (Fysiska mätvärden, 

visuellt upplevda värden och dess framlyftning i stadsrummet) 
Vilka värden vill man lyfta fram? Kulturella, funktionella eller estetiska eller annat? 

 
Resultatet 

Hur pass nöjda är ni med resultatet i hänseende till era krav? 
Fanns det en tidsplan och hur påverkade den resultatet? 

Hur resonerade man om budget och vad hade man för kvalitetskrav? 
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Bilaga 5  Observationsunderlag 

 
Faktorer utifrån vilka vi kan bedöma objekten: 

 
Visuella faktorer 

Atmosfär 
Rumslighet 

Synbarhet 
Säkerhet 

Intensitet 
Riktning 

Optiska egenskaper hos materialet 
 

Fysikaliska faktorer 
Belysningsstyrka 

 

Tekniska faktorer 
Montering 

Styrning 
Drift och underhåll 

Energi – installerad effekt 
Miljöaspekt 

 
God belysning 

Lämplig ljusfördelning på ytan/platsen/rummet 
Lämplig ljusnivå 

Lämplig skuggbildning 
Inga störande reflexer 

Ingen störande bländning 
Lämplig ljusfärg 

Lämplig färgåtergivning 
Regleringsmöjligheter 

Skötsel och underhåll 
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Bilaga 6  Utdrag ur Kulturminneslagen 
 
2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall 

länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket 

sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka 

avseenden den inte får ändras. 

 

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla 

bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall 

hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och 

karaktär inte förvanskas. Lag 

(2000:265). 

 

3 § Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i 

samförstånd med byggnadens ägare och ägare till 

kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas mera 

omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen 

nödvändigt för att bibehålla byggnadsminnets 

kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till byggnadens 

användning och ägarens skäliga önskemål. Lag (2000:265). 

 

 

Kyrkobyggnader och kyrkotomter 

2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och 

underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 

minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 

 

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 

1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst 

och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska 

kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

 

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för 

rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom 

för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör 

med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning 

samt för ändring av dess färgsättning. 

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som 

är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder 

ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 

samt den dokumentation som behövs. Lag (1995:560). 

 

4 § Om Riksantikvarieämbetet beslutar det, skall 

bestämmelserna i 3 § om tillståndsprövning tillämpas 

också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som 

har tillkommit efter utgången av år 1939 och som är 

märklig genom sitt kulturhistoriska värde. 
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10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta 

kyrkliga inventarier. 

 

Beredskapsförberedelser 

15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar 

skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd 

beredskap behövs för vård och underhåll av de kyrkliga 

kulturminnena. Lag (1999:942). 

 

Ersättning till Svenska kyrkan 

16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av 

staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i 

samband med vård och underhåll av de kyrkliga 

kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om fördelning av 

ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om 

fördelning inom sitt område. 

 

Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig 

över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges 

tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag 

(1999:304). 

 

Ingripande för att åstadkomma rättelse 

17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för 

förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta 

rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att 

säkerställa efterlevnaden av föreskrifter och beslut 

enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas 

med vite. 

 

I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i 

stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild 

handräckning enligt lagen (1990:746) om 

betalningsföreläggande och handräckning mot den som 

ansvarar för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne. 

Lag (1999:304). 

  



Bilagor 

39 

Bilaga 7  Utdrag ur Plan- och bygglagen 
 
Kapitel 4 

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 

beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805). 

Rubrik gm SFS 1994:852, ikraft 1995-01-01, överg.best.  

Ändrad gm SFS 1991:604, ikraft 1991-07-01, överg.best.  

Ändrad gm SFS 1994:852, ikraft 1995-01-01, överg.best.  

Ändrad 1998-07-07 gm SFS 1998:805 , ikraft 1999-01-01  

11 § I fråga om byggnadsåtgärder som får vidtas utan bygganmälan skall 1, 2 och 10 

§§ tillämpas i den utsträckning som kan krävas med hänsyn till åtgärdens art och 

omfattning. Lag (1994:852). 

Ändrad gm SFS 1994:852, ikraft 1995-01-01, överg.best.  

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av 

denna karaktär, får inte förvanskas. 

Ändrad gm SFS 1993:419, ikraft 1993-07-01  

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 

byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 

synpunkt samt till omgivningens karaktär. 

   Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag 

(1994:852). 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9870010.htm#R19940852
http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9870010.htm#R19910604
http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9870010.htm#R19940852
http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9870010.htm#R19980805
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM#K3P1
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM#K3P2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM#K3P10
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM#K3P10
http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9870010.htm#R19940852
http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9870010.htm#R19930419
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.HTM#K3P12
http://www.notisum.se/rnp/SLS/sfs/19980805.pdf

