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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the problems and opportunities as well as 
Swedish lighting designers and local authorities attitude to colored light in the exterior 
urban environment. The study also looks at the laws, rules and guidelines governing the 
use of colored light.  
 
The thesis is based on the following questions: 
 

• What problems and opportunities exist when using colored lights in exterior 
public spaces? 

• What is the Swedish lighting planner's attitude and how do they use colored light 
in the public exterior environment? 

• What are the local authorities attitudes to colored light in public spaces? 
• Which are the rules, requirements and recommendations that control the use of 

colored light in the exterior urban environments? 
 
To answer the questions I have done interviews with nine Swedish lighting designers and 
five municipalities. The interviews have been concentrated to issue the interviewed 
persons attitude, experience and knowledge of colored light, but also their knowledge 
about existing rules, laws and guidelines.  
 
The results of this study show that with new lighting technology and knowledge opens 
up possibilities to use colored light in the exterior urban environment. The use of colored 
light is a relatively new way to design environments. The complexity lies in how and why 
the colored light is used. There is also a lack of available knowledge about the subject and 
existing laws, rules and guidelines are unclear.  
 
Both lighting planners and municipalities generally have a reserved but positive attitude 
to the use of colored light in the urban exterior environment. Based on the survey, I have 
drawn several conclusions. When we shall make use of colored light, you should use it in 
a balanced manner with care and with a deeper purpose. New technologies enable how 
to the use of colored light with advanced control systems but also demands increasing 
knowledge how to plan these kinds of systems. 
 
There is a lack of knowledge of colored light versus design of the exterior environment 
and its impact on humans and the environment around us. There is a need to research, 
investigate and communicate more about these issues. Light is an important part in the 
design of the city. It is important to have an overall strategy and clear rules and guidelines 
on how colored light should be used in the public space. 
 

 
Keywords 
Colored light, exterior urban environment, laws and regulations, design, public space, 
lighting, exterior lighting, lighting design 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka problem och möjligheter med 
användning av färgat ljus i offentliga miljöer samt svenska belysningsplanerare och 
kommuners inställning till användning av färgat ljus. Undersökningen tar också upp vilka 
lagar, regler och riktlinjer som styr användningen av färgat ljus.  

Examensarbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka problem och möjligheter finns då man använder färgat ljus för att gestalta 
exteriöra offentliga miljöer? 

• Vad är svenska belysningsplanerares inställning och hur använder de sig av färgat 
ljus i offentlig exteriör miljö? 

• Hur ser kommuner på färgat ljus i offentlig miljö? 
• Vilka regler, krav och rekommendationer finns för användning av färgat ljus i 

exteriör offentlig miljö? 

 

För att besvara frågeställningarna har intervjuer gjorts med nio svenska 
belysningsplanerare och fem kommuner. Intervjuerna har varit koncentrerade till att 
undersöka de intervjuades inställning, erfarenhet och kunskap om färgat ljus. 
Intervjuerna har också avsett att undersöka deras kännedom om befintliga regler, lagar 
och riktlinjer. Regler, krav och rekommendationer som finns har också undersökts.   

Resultatet av studien visar att med den nya belysningstekniken, kunskap och kreativitet 
finns alla möjligheter att använda sig av färgat ljus i den exteriöra offentliga miljön. 
Användning av färgat ljus är ett relativt nytt sätt att gestalta miljöer. Komplexiteten ligger 
i hur och varför färgat ljus skall användas då det inte finns mycket tillgänglig kunskap i 
området samtidigt som befintliga lagar, regler och riktlinjer är otydliga.  

Både belysningsplanerare och kommuner har generellt en reserverad men positiv 
inställning till att använda sig av färgat ljus i den offentliga exteriöra miljön. 
Undersökningen visar att vid användning av färgat ljus bör man göra det på ett väl avvägt 
sätt med omtanke och med ett djupare syfte. Ny teknik möjliggör användning av färgat 
ljus med avancerad styrning men det innebär även krav på kunskap för att planera dessa 
anläggningar.  

Det finns en brist på kunskap om färgat ljus i gestaltning av den exteriöra miljön samt 
dess påverkan på människor och miljö. Den tekniska utvecklingen motiverar vidare 
forskning kring dessa frågor. Ljus är en viktig del i gestaltningen av staden och därför är 
det är viktigt med en övergripande strategi för ljussättning av staden. Det kan också 
komma att behövas tydligare regler eller riktlinjer för hur färgat ljus skall användas i det 
offentliga rummet.  

 
Nyckelord 
Färgat ljus, exteriör offentlig miljö, lagar och regler, gestaltning, offentliga rummet, 
belysning, utomhusbelysning, ljusdesign 
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1 Inledning 
 
Med färgat ljus kan man skapa spännande och effektfulla ljussättningar.  
 
Detta examensarbete undersöker vilka möjligheter, svårigheter och problem som finns då 
man använder sig av färgat ljus för att gestalta offentlig utomhusmiljö. Fokus i arbetet 
ligger på att undersöka svenska belysningsplanerare och kommuners inställning och 
tankar kring färgat ljus.  
 
Undersökningen tar också upp vilka lagar, regler och riktlinjer som finns för 
belysningsplanerare att förhålla sig till.  
 
Examensarbetet har utformats inom området Ljusdesign och är en del i utbildningen 
Kandidatpåbyggnad i teknikens tillämpning.   
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Stadsmiljön är en plats där många rör sig i dagligen. Det är en gemensam plats som vi rör 
oss i och delar. Vi kan inte direkt påverka hur omgivningen i det offentliga rummet ser 
ut. Äldre miljöer har sin karaktär i vackra utsmyckade byggnader medan nya moderna 
miljöer har sin speciella karaktär med ofta stilrena och enkla element. Vi rör oss på 
platser där byggnader och bostäder omges av gator, parker och torg. När mörkret infaller 
tänds gatlampor och annan belysning i städerna. En ny stadsmiljö lyfts fram av belysning 
eller faller i mörker där det fattas tillräcklig belysning.   
 
Med dagens teknik finns alla möjligheter till att skapa en vacker, säker och trygg 
utomhusmiljö på kvällar och nätter. Att skapa en säker och trygg utomhusmiljö kvällstid 
höjer invånarnas livskvalité och man kan utnyttja utomhusmiljön på ett helt annat sätt än 
vi kunnat göra tidigare. (Belysningsbranschen, 2011)  
 
Nu får många byggnader, gator, parker och platser ny belysning. Detta både då gamla 
anläggningar är otillräckliga med omodern teknik och då medvetenheten om betydelsen 
av bra attraktiva ljusmiljöer har ökat. Många kommuner inser att de med ljus på ett 
relativt enkelt sätt kan skapa både säkrare och vackra miljöer. Det är inte bara värdefullt 
för stadens invånare utan ger också reklam för staden.  
 
Det finns nu möjligheter att med ny teknik också använda sig av färgat ljus i exteriöra 
miljöer. Att belysa miljöer utomhus präglar stadsbilden och utomhusmiljön. Att använda 
sig av färgat ljus påverkar miljön ännu mer. Arkitekturens färg i stadsmiljön bidrar till det 
arkitektoniska uttrycket och därför är byggnaders färg strikt reglerad av bygglovsplikt och 
även program som avser att hålla bebyggelsens färgsättning harmonisk i förhållande till 
stadsdelarna. På grund av ny teknik och andra möjligheter att använda färgat ljus i 
offentlig miljö finns många aspekter att ta hänsyn till då man planerar belysning. Jag vill 
med detta examensarbete utreda problem och möjligheter som finns samt undersökta 
svenska belysningsplanerare och kommuners inställning till det färgade ljuset.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur belysningsplanerare och kommuner i 
Sverige tänker kring och använder sig av färgat ljus för att gestalta stadsmiljön. 
Undersökningen kommer sammanställa och diskutera de regler och riktlinjer som finns 
kring planering av belysning med färgat ljus i exteriöra offentliga miljöer. Syftet är även 
att få ökad kunskap om ljussättning och planering av belysning med färgat ljus i offentliga 
exteriöra miljöer.  
 
Huvudfrågeställning: 
 

• Vilka problem och möjligheter finns då man använder färgat ljus för att gestalta 
exteriöra offentliga miljöer. 

 
Underfrågeställningar: 
 

• Vad är svenska belysningsplanerares inställning och hur använder de sig av färgat 
ljus i offentlig exteriör miljö? 

• Hur ser kommuner på färgat ljus i offentlig miljö? 
• Vilka regler, krav och rekommendationer finns för användning av färgat ljus i 

exteriör offentlig miljö? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa studien till att undersöka hur belysningsplanerare tänker kring 
färgat ljus i Sverige och kommer således inte undersöka hur utländska 
belysningsplanerare arbetar med färgat ljus.  

För insamlandet av information för att besvara huvudfrågeställningarna har jag avgränsat 
mig till att använda mig av informationssökning och intervjuer. Nio belysningsplanerare 
och fem kommuner ingår i undersökningen.  

Jag kommer inte att undersöka interiör miljö utan begränsar studien till att enbart 
behandla exteriör offentlig miljö. 

Arbetet kommer inte undersöka hur människor i allmänhet tänker kring färgat ljus.  

 

1.4 Disposition 
 

Examensrapporten är disponerad enligt följande: 

Teoretisk bakgrund redovisar teori och bakgrund till examensarbetet.  

Metod och genomförande tar upp vilken metod och ansats jag valt för examensarbetet 
och hur arbetet är genomfört 

Resultat och analys är uppdelad med sammanfattningar av intervjusvar utifrån 
intervjuer med belysningsplanerare och kommuner.  

Diskussion och slutsats för en diskussion om metodval och insamlad data i förhållande 
till validitet och reliabilitet. Utifrån resultatet och diskussion dras slutsatser och 
formuleras förslag på vidareutveckling utifrån examensarbetet. 

Referenser, sökord och bilagor återfinns i slutet av rapporten 
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1.5 Begreppsförklaringar 
 

Färgmättad - Avser hur intensiv en kulör uppfattas vara.  
 
Färgtemperatur – är ett begrepp som beskriver ljusets färg och mäts i kelvin (K). Hög 
färgtemperatur motsvarar blåaktiga färgtoner och låg färgtemperatur motsvarar rödaktiga 
färgtoner. Färgtemperatur delas upp i varmvit, vit och dagsljus.  
(Annell Ljus och Form, 2011)  

 
< 3000 K  = Varmvit 

3300-3500 K  = Vit 

> 5300 K = Dagsljus   

 
Färgåtergivning - Talar om hur väl en ljuskälla återger färger. Mäts och redovisas med 
Ra – index (Rendering Average) där 100 är bästa möjliga färgåtergivningsförmåga. Solen 
och glödljus har en färgåtergivning på Ra 100 men andra ljuskällor som lysrör och LED 
kan ha defekter i sin förmåga att återge färger. (Annell Ljus och Form, 2011) 
 

LED – Light Emitting Diods är en ljuskälla som består av en halvledare. Ljuskällan är 
ljuseffektiv och har en lång livslängd. (Annell Ljus och Form, 2011)  

LED tekniken gör det möjligt att enklare konstruera så och smidiga armaturer som kan 
lysa med olika ljusfärger eller växla färger.   
 

Filter – Infärgad glasskiva eller plastfolie som färgar ljuset genom att enbart släppa 
igenom vissa våglängder. (Westholm och Eliasson, 2005) 
 

Ljusnivå – Avser förhållandet mellan ljus och mörker. Ljusnivå talar inte om hur väl vi 
ser rummet utan bara hur ljust eller mörkt vi uppfattar att det är. 
 
Ljuskvalité – Ljusets kvalité beror syftet med belysningen och vad som skall belysas. 
Det kan till exempel vara funktionsbelysning eller dekorationsbelysning och hör ofta 
samman med ljusets färgtemperatur och förmåga att återge färger korrekt.  
 

Light pollution – på svenska: ljusförorening avser onödigt spilljus och oavskärmat ljus som 
strålar ut i atmosfären. Natthimlen lyses upp över städer och platser. Fenomenet stör och 
påverkar människor, djur och miljön. Light pollution bidrar till onödig ökad 
energianvändning. 
 
Styrsystem – teknik som möjliggör tändning, släckning, styrning av ljusintensitet samt 
färgväxling av ljuskällor. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Färg, ljus och färgat ljus 
 
Hur vi som människor tolkar färg beror på sammanhanget och var färgen används. I 
trafiksammanhang har vi lärt oss att till exempel rött betyder stop och grönt betyder kör. 
I politiska sammanhang har olika färger en annan betydelse. Färger kan även ha olika 
betydelser i olika kulturer, länder och sammanhang.  
 
Exempel på detta är att vitt på Bali, i Kina och Sydostasien symboliserar döden medan 
den dominerande färgen som symboliserar sorg eller död i Europa är svart eller grå. Våra 
individuella värderingar av färg och färgers betydelse påverkas av erfarenheter, kunskap, 
förhållningssätt och den kultur som man hör hemma i (Klarén, 1996)  
 
I olika kulturer står olika kulörtoner för olika saker. Nedan följer exempel på vad några 
färger anses stå för: 
 
Gult – ädelhet, vakenhet, intellekt, visdom, logik, nyfikenhet, falskhet och feghet 
Orange – livskraft, livlighet, vänskap värme, glädje, våldsamhet och glamour  
Rött – hetta, sexualitet, manlighet, kraft, mod, revolution, allvar och värdighet 
Lila – makt, religion, mysterium, andlighet och artisteri 
Blått – sanning, auktoritet, lugn, stabilitet, svalka och vemod 
Grönt – dröm, ömhet, lugn, vila, balans, avundsjuka, naturlighet och fruktbarhet 
(Siefsky, 1995) 
 
Användningen av färg oberoende av hur den används förmedlar något. Färger och färgat 
ljus används särskilt inom scen och teater för att skapa rum, syfta till symbolik och 
framhäva känslor. Det finns många exempel på detta såsom att gula kulörer associeras 
med sol och eld eller att blå kulörer och kalla färger associeras med himmelen och havet. 
Starka klara mättade ljusfärger ger ett starkt intryck och kan framkalla starka känslor. Om 
man vill tona ner färgerna kan man blanda in svart, vitt eller grått och framkallar då inte 
lika starka reaktioner. (Keller och Weiss, 1999) 
 
Färg påverkar vår rumsupplevelse. Att uppfatta färg handlar om att identifiera enskilda 
färger men också om att se kontraster och skillnader mellan färger. Färg gör att vi kan 
bedöma avstånd och få en känsla av rumslighet. (Fridell Anter och Enberg, 1997) 
 
”För att kunna uppfatta kantlinjer, rum och föremål är vi beroende av färgens 
särskiljande egenskaper. Utan färger kan vi inte se världen. Det vi ser är färg”  
(Klarén, 1996)  
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Att använda färg för att gestalta arkitektur är inte bara en konstnärlig fråga utan kräver 
kunskap om material, färghistoria och förståelse för omkringliggande miljö, traditionen, 
tekniska materialkrav och andra faktorer. Vid färgsättning utomhus är syftet, kunskap, 
planering och kommunikation avgörande då man vill skapa en helhet i färgsättningen. 
Färg och form kan harmonisera med varandra eller inte harmonisera beroende på hur de 
används i förhållande till varandra. För att vi skall uppfatta den byggda miljön som 
positiv måste den vara varierad och bjuda på överraskningar. Man kan använda färg för 
att skapa en varierad och spännande miljö. Bygglov krävs i regel då man målar byggnader 
med färg. (Fridell Anter och Enberg, 1997) 
 
Ny teknik ger möjlighet att belysa fasader utomhus med färgat ljus. Det är inte alltid att 
fasadbelysningen är motiverad och det finns många exempel på dålig fasadbelysning. 
Nedan följer några exempel på ljussättning med färg. 
 
 

 
 
Figur 1. Fairfield Halls i Croydon (Gardner, 2004) 
 
 

 
 
Figur 2. Pub i London (Gardner, 2004) 
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Figur 3. Hoover Building, London (Gardner, 2004) 
 
“Det är inte givet att fasadbelysning ger miljön ett positivt tillskott. Illa utförd kan den 
betraktas som ”light pollution” (ljusförorening). Ett motiv för att fasadbelysa 
kommersiella byggnader är att byggnaden som sådan ska fungera som en reklamskylt, 
sprida ett budskap och locka människor. Utan andra intressen än den egna byggnaden 
som företagsprofil blir det belysta huset lätt en reklampelare som skiljer ut sig från 
omgivningen och tar stadsrummet i besittning, ofta på ett förödande sätt” (Anders 
Liljefors, professor i belysningslära vid KTH) 
 
Det finns flera aspekter på problematiken kring ljussättning med färgat ljus i offentlig 
miljö. Gardner, författaren till artikeln the use and misuse of coloured light in the urban 
environment, framhäver tre huvudsakliga orsaker till problem: 
 

- en ökning av färgat ljus för företags och även städers marknadsföring 
- ljusdesigners utbildade inom teater börjar planera utomhusbelysning 
- utveckling av nya moderna belysningstekniker 
 

Utvecklingen av belysningsteknik möjliggör användningen av färgat ljus och tekniker som 
nämns är bland annat fiberoptik, färgad metallhalogen, dichroida färgfilter, och 
ljuseffektiva LED.  

 
Figur 4. Fiberoptik som har installerats som färgväxlande linjer i marken.   
(Gardner, 2004) 
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Gardner beskriver vilka konsekvenser de tre huvudsakliga problemen han identifierat kan 
leda till och nämner användningen av färg utan hänsyn till arkitektur, förvrängning av 
natur och naturmaterial samt användning av för starka och klara ljusfärger. Han nämner 
även ljussättning med färgat ljus som bidragande till light pollution. 

Gardner menar att det är viktigt att öka förståelsen för värdet av bra planerad ljusdesign 
hos fastighetsägare och lokala myndigheter. Gardner diskuterar också bristen på 
utbildning, kunskap och riktlinjer för hur man skall använda sig av färgat ljus. Den 
klassiska utbildningen för arkitekturorienterade ljusdesigners har varit begränsad till 
undervisning om vitt ljus med olika färgtemperaturer. Detta tillsammans med ny teknik 
och oändliga möjligheter gör det svårt och utmanande för belysningsplanerare att planera 
belysning med färgat ljus. 

Lösningar för att skapa väl avvägda ljussättningar i den offentliga exteriöra miljön 
diskuteras som till exempel att använda mer subtila och mindre intensiva färger än 
mättade klara färger. Gardner menar att omättade färger ofta fungerar bra över stora 
delar av en byggnad eller en struktur. Sammanhang där ljus kan användas och kan 
fungera bra är att belysa inifrån byggnader och ut, använda sig av färg i vatten, belysa 
detaljer och i tillfällig eventbelysning. 
 
 

 
 
Figur 5. Färgat ljus som använts för att skapa effekt i vatten.   
(Gardner, 2004) 
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Gardner efterlyser ytterligare forskning om effekterna av färgat ljus i den exteriöra miljön 
och eventuell påverkan på människan. Ämnen att fördjupa sig i som tas upp är 
övergången vid mörkrets inbrott relativt färgat ljus och visuell desorientering, hur vi 
tolkar mörka områden med intensivt färgat ljus, eventuella negativa perceptuella och 
psykologiska effekter, inverkan på personer med nedsatt syn och på ekologin i vår närhet. 
(Carl Gardner, 2005) 
 
Light pollution 
 
Många belysningsanläggningar har armaturer som från mark lyser upp objekt, träd eller 
byggnader. En del av ljuset som inte träffar det som ska bli belyst skickas upp i himmeln.   
Ljusförorening eller light pollution är ett begrepp som beskriver detta onödiga spilljus och 
oavskärmat ljus som ger bländning och som strålar ut i atmosfären. Den onödiga 
ljusstrålningen hindrar människans öga från att uppleva en mörkare omgivning, 
natthimlen, stjärnhimmel och månljuseffekter. (Ceebel, 2012) Light pollution innebär inte 
bara visuella negativa effekter utan också onödig energiförbrukning.  
 

2.2 Belysningsplanering 
 
Stadens belysning 
 
Genom god belysning kan man bevara en plats identitet, skapa atmosfär och underlätta 
för orientering. Belysning kan även bidra med ökad säkerhet och trygghet. Andra positiva 
effekter av användning av belysning i stadens miljö är att skapa evenemangskänsla, roa 
och marknadsföra. (Westholm och Eliasson, 2005) 
 
Vår blick riktas mot belysta ytor och ögat ställer in sig efter den ljusaste ytan. Stadens ljus 
och ljusreklam konkurrerar om vår uppmärksamhet. Beroende på hur ljuspunkter i 
förhållande är placerade i förhållande till varandra upplevs de olika. Många ljuspunkter 
utan inbördes ordning kan skapa förvirring medan ljus på vertikala ytor kan skapa 
rumslighet. Genom att belysa ett objekt eller en byggnad kan det som är belyst fungera 
som ett landmärke då det är mörkt. För att det belysta objektet skall kunna fungera som 
ett landmärke på en plats med mycket annan belysning måste man särskilja den genom 
att till exempel använda sig av en annan färgtemperatur eller olika ljusstyrka på belysta 
objekt. Man kan även välja ut enstaka viktiga fasader att belysa vilka då kommer att stå ut 
och fungera som fond eller landmärken. (Westholm och Eliasson, 2005) 
 
Inom arkitektur har ljuset en viktig roll då det är genom ljuset vi kan se och uppleva 
volymer och strukturer. ”Ibland är det ljuset som skapar en byggnads hela karaktär och 
skönhet. Detsamma kan gälla gaturummen och offentliga platser” (Lindvall och Myrman, 
2001) 
 
Regeringen har tagit fram handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Där 
står det bland annat att arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar 
för utveckling. Det står också att intresset för hög kvalitet inom arkitektur och offentlig 
miljö skall stärkas och att enskilda byggnader skall vara estetiskt tilltalande och samspela 
väl med sin omgivning. (Regeringskansliet, 2001) 
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2.3 Regler, lagar och riktlinjer 
 
Vägar och gators utformning, VGU  
 
VGU är ett planeringsverktyg som är framtaget som ett hjälpmedel för att utforma vägar, 
gator och även andra offentliga utomhusmiljöer. Publikationen är ett samarbetsprojekt 
mellan Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Den innehåller främst råd 
men innehåller också tvingande regler för statliga vägar. Kärnan i VGU är riktlinjer och 
råd för hur man skall utforma belysning för vägar, gator, gång- och cykelvägar, torg, 
platser och parker. Den innehåller även bestämmelser kring ljusnivåer och jämnhet. De 
riktlinjer och råd som tagits fram är för att främja trafiksäkerhet, orienterbarhet och 
trygghet samt god gestaltning i utformningen av gatu- och vägrummet. (Sektion 
Utformning av vägar och gator, 2004) 
 
I planeringsverktyget nämns att belysningsanläggningar skall vara en del av den 
helhetsmiljö som skapas. Utgångspunkten är att anläggningen bör vara sådan att den 
framhäver och understryker miljöns arkitektoniska utformning och vid känsliga miljöer 
bör omgivningen studeras extra noga. 
 
Belysningsprogram   
 
Vissa kommuner har tagit fram belysningsprogram för att skapa en samordnad 
helhetssyn samt strategier och riktlinjer för hur belysningen ska vara utformad i staden. 
Belysningsprogram är inte bestämda lagar utan kan ses som kommunens egna riktlinjer 
för hur man skall planera stadens belysning. I belysningsprogrammen tas upp hur man 
skall arbeta med att belysa alla stadens element, från gator och torg till landmärken och 
lekplatser. 
 
Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen  
 
En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011 tillsammans med en ny plan- och 
byggförordning. Syftet var att förenkla hantering av plan – och byggärenden. Tidigare 
PBL är från 1987 med revideringar. (Regeringskansliet, 2011) 
 
Plan – och byggförordningen föreskriver att skyltar och ljusanordningar omfattas av 
plan- och bygglagen. Den föreskriver även hur skyltar och ljusanordningar förhåller sig 
till en byggnads form-, färg- och materialpåverkan. Bygglov för skyltar och 
ljusanordningar krävs i områden som omfattas av detaljplan. Kommuner får bestämma 
om det krävs bygglov inom ett område som ligger i närheten av känsliga områden eller 
områden som utgör värdefull miljö.  
(se bilaga 4)  
 
Plan – och bygglagen föreskriver att skyltar och ljusanordningar bland annat skall 
utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Skyltar och 
ljusanordningar skall placeras och utformas med hänsyn till skydd mot trafikolyckor och 
så att de underlättar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  
(se bilaga 3) 



Metod och genomförande 

14 

3 Metod och genomförande 
 

3.1 Metod 
 
Examensarbetet bygger på intervjuer med belysningsplanerare och representanter för 
kommuner samt informationssökning kring lagar, regler och riktlinjer. Urvalet av 
intervjuade personer gjordes utifrån kontakter, rekommendationer och kännedom om 
ljusdesigners som dokumenterat använt sig av färgat ljus. 

Intervjuerna med belysningsplanerare gjordes med stöd av intervjuguide (bilaga 1) som 
togs fram utifrån frågeställningar och informationssökning kring ämnet. Jag valde att 
använda mig av öppna intervjuer med en kvalitativ ansats för att få större klarhet i och en 
mer nyanserad bild av belysningsplanerares åsikter och erfarenheter. (Jacobsen, 2002)  
För att begränsa mängden data och effektivisera intervjutiden begränsade jag mig till att 
intervjua nio belysningsplanerare och med målet att varje intervju skulle ta 30-40 minuter.  

Belysningsplanerare med olika bakgrund och erfarenheter intervjuades för att få 
nyansrika svar på frågeställningarna. De intervjuade representerade personer som har 
bakgrund som ljussättare på scen och teater, elektriker, konstnärer och utbildade 
ljusdesigners. Belysningsplanerare med mellan 3 år och upp till 30 års erfarenhet av 
arbete med belysning och ljussättning intervjuades. Av de intervjuade var 8 män, 1 kvinna 
och åldern fördelades från 26 år till 56 år. Intervjuerna inleddes med allmänna frågor för 
att få en bild av vem som intervjuades, deras bakgrund, erfarenheter och varför de valts 
till intervju. Detta gjordes för att få de intervjuades beskrivningar och den intervjuades 
egna ord utan att behöva styra samtalet för mycket i inledningen av intervjun. (Jacobsen 
2002) 

Representanter för fem kommuner intervjuades i syfte att få förståelse för kommuners 
inställning till färgat ljus. I gruppen ingick stadsarkitekter, belysningsplanerare och 
representanter på byggnadskontor. En enkel intervjuguide (bilaga 2) användes för att få 
fram den information som var relevant. Kommuner valdes för intervju utifrån vilka 
kommuner de intervjuade belysningsplanerare arbetade med och utifrån 
rekommendationer om kommuner som medvetet arbetar med färgat ljus.  

För att de intervjuade personerna inte skulle få tillfälle att förbereda sig innan 
genomförandet av intervju delgavs de ej intervjufrågor eller fick presenterad studien 
innan intervjun ägde rum. Flera av de intervjuade ville vara anonyma och jag valde därför 
att sammanställa svaren utan att precisera specifikt vem som blev intervjuad.  
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3.2 Genomförande 
 
Förstudie 

Jag började med att göra en förstudie genom att läsa in mig på relevant tillgänglig 
information som behandlade färg, ljussättning med färgat ljus och belysningsplanering. I 
förstudien ingick även att ta reda på om det finns statliga verk, regler och riktlinjer att 
förhålla sig till då man använder sig av färgat ljus i ljusplanering för offentliga exteriöra 
miljöer. Utifrån materialet från förstudien och mina frågeställningar utformades sedan 
intervjuguider till kommunrepresentanter och belysningsplanerare.  

Intervjuer  

Mina intervjuer med belysningsplanerarna genomfördes på två olika sätt. Fyra intervjuer 
utfördes vid fysiska möten och fem intervjuer utfördes per telefon. Jag spelade in 
intervjuerna vid de fysiska mötena och vid ett av telefonmötena. Tekniska begränsningar 
gjorde att jag inte kunde spela in de andra telefonmötena där istället utförliga 
anteckningar utfördes. Under alla intervjuerna antecknades samtidigt. Vid 
telefonintervjun användes headset för att underlätta antecknandet. Intervjuerna utgick 
utifrån intervjuguide (bilaga 1) utan ordningsföljd för att intervjuerna skulle föras så 
mycket så möjligt som ett samtal. Intervjuerna med kommunrepresentanter utfördes över 
telefon och anteckningar fördes samtidigt. Jag utgick ifrån intervjuguiden. bilaga 2  

Sammanställning 
 
Resultatet sammanställdes utifrån frågorna i intervjuguiden för att få med all värdefull 
information från intervjuerna. Den viktigaste informationen utifrån frågeställningarna 
analyserades sedan och sammanställdes. Resultatet analyserades genom att jämföra och 
dra paralleller mellan intervjusvaren och teoretiska grunden. Resonemangen utifrån 
analysen ligger sedan till grund för slutsatser och rekommendationer.  
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4 Resultat och analys 
 

Resultatet av intervjuer presenteras som en sammanfattning av intervjufrågor samt 
intervjusvaren för Belysningsplanerare respektive Kommunrepresentanter. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av resultatet utifrån mina frågeställningar. 

 

4.1 Sammanfattning intervjusvar Belysningsplanerare 
 

Färgat ljus 
 

1. Vad tycker du generellt om färgat ljus i offentliga miljöer? 

Alla belysningsplanerare som intervjuades hade generellt en positiv inställning till färgat 
ljus i offentlig miljö. Vid event och temporära tillställningar var det ingen som inte tyckte 
färgat ljus var opassande men det fanns delade meningar om hur väl det passar som 
permanent belysning. ”Färgat ljus hör till staden och gör staden levande” 

Många av de intervjuade personerna poängterade tydligt att användning av färgat ljus 
som permanent fast belysning måste grunda sig i en djupare tanke, berätta en historia, ge 
stimulans eller förstärka ett koncept. Det skall även användas på rätt plats. “på rätt plats, 
gjort på rätt sätt med rätt förutsättningar kan det vara superfint” Någon menade att 
färgat ljus kunde användas överallt men var tydlig med att man måste ha ett starkt syfte 
med användningen av färgat ljus kopplat till objektet, platsen, byggnaden beställaren, 
arkitekten eller konstnären.  

En av de intervjuade belysningsplanerarna med många års erfarenhet av arbete med scen- 
och teaterbelysning tyckte att färgat ljus inte alls hörde hemma i den offentliga miljön. 
Denne tyckte att ljuskvalitén hos nuvarande armaturer för utomhusmiljö, speciellt LED, 
inte var tillräckligt bra utan gav allt för rena och klara ljusfärger. En annan 
belysningsplanerare påpekade risken för bländning och att han upplevde många 
armaturer som visuellt störande. Det fanns de som menade att ljusfärg är spektakulärt vid 
första anblicken men att man lätt vänjer sig och kanske tröttnar på det färgade ljuset. 
Genom att gå försiktigt fram, jobba sparsamt, använda sig av nyanser och balansera olika 
färgtoner kan man göra en bra ljussättning med färg som håller i längden.  

 
I intervjuerna framkom att det inte var helt enkelt och inte alltid accepterat att använda 
sig av färgat ljus. Vissa menade att den nya tekniken med armaturer och möjligheten till 
komplex styrning både ger möjligheter men också risker i anläggningar som inte fungerar 
som det var tänkt på grund av brist i kommunikation och installation. Vissa menade 
också att tekniken används på ett sådant sätt att den offentliga utomhusmiljön blir som 
på ett tivoli med växlande färger i regnbågens färger.  
 
”det kan vara fint om det görs snyggt, för jävligt om det är fult”  
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2. När tycker du det passar det att använda ljusfärg i offentlig miljö?  

En belysningsplanerare menade på att färgat ljus kan passa ingenstans och överallt. En 
annan formulerade sig: ”överallt men det måste vara motiverat.” Färgat ljus fungerar 
olika på olika kulörer i vår miljö. Allting har olika uttryck, färg och material och man får 
se till att ljusprojektering med ljus sker med konsideration till detta. 

Många av de intervjuade tyckte att användning av ljusfärg skall ha ett syfte samt passa in i 
omgivningen, skapa ett blickfång eller rentav skapa en debatt. Flera menar att det passade 
att använda sig av olika ljusfärg beroende på vad man vill skapa. Det kan vara för att 
berätta en historia, som ett komplement eller som krydda till en ljussättning. Ljusfärg kan 
användas för att förstärka en effekt, förstärka något som finns eller förvanska. I parker 
kan man där det finns mycket grönska och färgglada blommor kan man på vintern 
antingen återskapa känslan av färg med ljusfärg eller använda sig av vitt ljus för att visa 
att växtligheten ligger i träda. Andra platser som nämndes där man kan använda sig av 
färgat ljus är parker, broar, arkitektur och restauranger för att stärka ett koncept.  

På en lekplats kan man på kvällen återskapa upplevelsen av lekfullhet även efter mörkrets 
inbrott genom att använda sig av ljusfärger. Genom att skapa sådana platser blir de 
utmärkande för ett område och intressanta knutpunkter. Detta motsades av en annan av 
de intervjuade som inte tyckte att det var lämpligt att använda ljusfärger i parker och 
planteringar om man inte hade ett väl avvägt konstnärligt syfte. Naturen bör tillåtas vara 
natur och så långt så möjligt tillåta invånare att uppleva naturliga färger. Därför bör 
ljuskällor med fin ljuskvalitet och färgåtergivning användas. Den intervjuade menade att 
använda sig av bra ljuskvalité främjar djupseendet och ökar vårt välmående.  
 

En av de intervjuade menade att ljusfärg skall användas i samarbete med arkitekter, 
landskapsarkitekter, beställare och konstnärer. En annan av de intervjuade tyckte att 
färgat ljus helst skulle användas temporärt då man lätt tröttnar på färgat ljus. 
Belysningsplaneraren påpekade också möjligheten att använda sig av olika ljus med olika 
färgtemperaturer. Det påpekades även att det inte var lämpligt att använda färgat ljus i 
tungt trafikerade områden där det färgade ljuset kunde ta fokus från förare och 
passerande. Någon menade på att man skulle undvika kallt ljus i bostadsmiljö och vara 
extra sparsam med färgat ljus i bostadsområden där folk bor. 
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3.  Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller färgat ljus i offentliga miljöer? 

Vad som är viktigt att tänka på vid användning av färgat ljus beror på projekt och vad 
som skall belysas, om det är landskap eller arkitektur. Det är viktigt att man använder 
färgat ljus med omtanke och har ett syfte vid användning av färg. Anledningar kan vara 
att det förstärker konceptet eller platsen och skapar mervärde. En belysningsplanerare 
talade om vikten av bra research, att hitta husets själ och historia. ”Man måste sätta ner 
foten, lyssna in platsen och släppa det man själv tycker är snyggt i förmån till 
platsen/arkitekturen. Man skall inte lyssna till andra utan lita på känslan” Det är också 
viktigt att inte falla i fällan att använda färgat ljus bara för att man kan. Det kan hända att 
man ibland är så fokuserad på det egna projektet och har svårt att se helheten av det man 
skapar. ”Man måste då zooma ut för att få ett större perspektiv”.  
 
Den stora utmaningen kan vara det tekniska - att kunna omsätta sin vision i verkligheten. 
Flera av de intervjuade pratade om tekniska aspekter som att använda sig av väl 
avbländade armaturer, att filter bleks och att det var viktigt att inte glömma styrningen. 
Det ansågs viktigt att man har en balans mellan vad kunden vill och tekniken tillåter. Det 
finns brister i hur man framställer färgat ljus i nyanser och kvalitet med filter men även 
att det är svårt att generellt hitta bra armaturer. När man använder sig av färgat ljus i 
offentliga miljöer ansåg en av de intervjuade att kan det kan vara svårt att ljuset hamnar 
där man har tänkt det. Man är begränsad till ljusets egenskaper och den tillgängliga 
tekniken. Det kan vara svårt att hitta armaturer som passar in i olika miljöer och att det 
finns risk att installationer känns plottrigt. Färgat ljus kräver ofta styrning av något slag 
och det kan ibland vara svårt att planera anläggningar som är lätta att använda. En 
belysningsplanerare och konstnär påpekade att vi inte skall hämta inspiration från Europa 
kring färgat ljus utan hämta inspiration från vårt inre, naturen och arvet. Vi skall inte 
kopiera andra utan lita på vårt eget omdöme.  
 
4. Är det skillnad att använda sig av färgat ljus när man planerar belysning för historiska respektive 
moderna byggnader?  
 
Flera av de intervjuade personerna anser att man skall vara varsam med att använda 
färgat ljus, särskilt starka färger i kulturhistoriska miljöer som permanent belysning. Det 
beror på situation, plats och hur länge belysningen är tänkt att vara installerad. 
”Magkänslan säger: använd inte färgat ljus i historisk miljö”. I moderna miljöer är det 
lättare att använda sig av färgat ljus. Man kan anpassa det färgade ljuset efter arkitektur 
och inredning. Det är viktigt att det ljuset passar in med hänsyn till omgivningen. Många 
menade att man skall vara sparsam med att använda färgat ljus i offentlig miljö särskilt 
som permanent belysning i äldre miljö. Det fanns dock undantag och exempel då färgat 
ljus använts i äldre miljö med försiktighet med känsla och där belysningsplanerare tycker 
det fungerat bra. En belysningsplanerare anser att det inte är någon skillnad på färgat ljus 
i historiska eller moderna miljöer. Det som var viktigt var att man hade ett väl avvägt 
syfte och en tanke vid användning av det färgade ljuset. En annan menade att alla miljöer 
är historiska. Denne ansåg att det finns en historia till varför saker ser ut som de gör och 
att vi skall ta hänsyn till det. Nutid, gamla miljöer och däremellan är ingen skillnad.  ”Vi 
måste hitta tillbaka till the spirit i varje projekt. Detta genom att göra en bra research och 
ta hänsyn till historien”. 
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5. Hur kommer användningen av färgat ljus in i projekt, är det beställarens önskemål eller förslag från 
er som planerar belysningen?  

Det är väldigt olika hur användningen av färgat ljus kom in i projekt. Ibland kommer 
önskemål om användning av färgat ljus från beställare, arkitekter, landskapsarkitekter och 
konstnärers. Andra gånger är det belysningsplaneraren som föreslår användning av färgat 
ljus. Förr var kunskapen om vad man kunde göra med ljus begränsad men att det nu 
finns en större kunskap det. En belysningplanerare nämnde att allt går så snabbt 
nuförtiden och det ofta inte finns tillräckligt med resurser och tid för ordentlig research.  
  

6. Hur upplever du att människor i allmänhet tycker om färgat ljus i offentlig miljö?  

Belysningsplanerarna hade olika upplevelser av vad människor i allmänhet tycker om 
färgat ljus. Flera av de intervjuade personerna upplever att människor i allmänhet tycker 
om färgat ljus i den offentliga miljön. Människor upplever det färgade ljuset kul, 
spännande, attraherande och blir glada att det händer något. ”Vi har det så mörkt i 
Sverige och är känsliga i mörkret, det färgade ljuset blir en liten visuell trip” En 
belysningsplanerare tycker inställningen till färgat ljus är individuell från person till 
person. Färgat ljus väcker mycket reaktioner och skapar debatt. De som är insatta i det 
estetiska har generellt lite svårare för färgat ljus. ”I eventmiljöer tycker många det är 
fräckt, men inte på fasader”. Flertalet av de intervjuade menar att människors, främst 
beställares åsikter kring färgat ljus påverkar hur de använder färgat ljus. En 
belysningsplanerare hävdar att människors åsikt inte är relevant utan att ljusdesignern 
själv bäst vet hur ljus och ljusfärg skall användas samt att denne vill ge sitt bästa. 
  
7. Hur upplever du att kommuner ställer sig till att använda sig av färgat ljus i offentlig miljö?  

Flera av de intervjuade belysningsplanerarna upplever att kommuner generellt är positiva 
till temporär eventbelysning men är annars återhållsamma till färgat ljus i den offentliga 
exteriöra miljön. Olika personer på kommuner har olika syn på färgat ljus och vissa är 
mer medvetna än andra. En belysningsplanerare menade att kommuner inte är så kunniga 
och att vi som belysningsplanerare har en stor roll i att undervisa dem om ljus. ”Det är 
viktigt att vi vägleder varandra och genom att kommunicera med kommuner och våra 
kollegor i branschen lär vi oss av varandra.” 
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8. Vad tycker du om att använda färgat ljus för att belysa hela fasader i stadsmiljö? 
 

De flesta av de intervjuade personerna ansåg att fanns risk att stadens utomhusmiljö kan 
bli överbelyst av ljus. Det är inte bara en färgfråga utan också en ljusfråga då dessa 
påverkar varandra. Lyon, Barcelona och Paris nämndes som exempel på städer som blivit 
överbelysta. En av de intervjuade ansåg att belysningsplanerare ofta missar markplan då 
man koncentrerar sig på fasaden högt upp. En annan ansåg att folk mår dåligt i 
överbelysta miljöer och man borde arbeta med att skapa lågmälda ljusnivåer. 

Ägare av fastigheter och byggnader bör inte fritt få använda sig av färgat ljus. 
Belysningsplanerarna ansåg att färgat ljus skall användas kontrollerat eller i samråd med 
sakkunniga. Det kan vara spännande om man kan hålla det lagom, jobba med fina toner. 
Man måste jobba med finkänslighet men alla har inte känsla. Vackra konserthus får gärna 
lysas upp lite extra men kanske inte alla kvällar med färgad belysning.  

En belysningsplanerare ansåg att färgat ljus fungerar bra i kommersiellt syfte om det finns 
en tanke och används rätt. Det finns två huvudsakliga problem och det är dels skärmar 
som färgar in stadsmiljön men det finns också problem med anläggningar som lyser med 
för höga ljusnivåer. Många ansåg att det kan finnas problem med ljussättning med färg i 
förhållande till reklam och tv-skärmar då framförallt LED-väggar ofta ansågs 
ljusintensiva. Det fanns åsikter om att det borde finnas regler för hur starkt de får lysa 
och att man måste noggrant välja var man tillämpar sådan teknik.  

 
9. Hur ser du på användningen av färgat ljus i förhållande till energianvändning och light pollution?  
(är det slöseri?) 
 
De flesta av de intervjuade ansåg att frågan kring färgat ljus och light pollution var en 
generell ljusfråga som inte direkt var annorlunda kring färgat ljus än annan belysning. 
Medvetenheten kring energifrågan är tydligare nu än tidigare och många vill associeras 
med en grön profil. Alla intervjuade personer jobbade för att minska light pollution 
genom att se till att få rätt ljus på rätt plats och kanske hellre släcka ner än att tända upp. 
En av svårigheterna som togs upp med att skapa effektiv belysning som var bristen på 
styrning av belysningsanläggningar. 
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Regler och rekommendationer 
 

10. Känner du till några regler, rekommendationer och lagar som styr användning av färgat ljus i 
offentlig miljö?  
 
Flertalet av de som intervjuades kände inte till specifika regler och rekommendationer. 
Vissa hänvisade till plan och bygglagen, bygglov, belysningsprogram, skönhetsrådet och 
VGU. Det nämndes att själva armaturerna inte fick förvanska en byggnad och att det för 
de gavs tillfälliga bygglov som löpte ut efter en viss tid. Man fick sedan ansöka om nytt 
bygglov. En belysningsplanerare hävdade att all fasadbelysning var bygglovspliktig men 
att många inte sökte bygglov samt att stadsbyggnadskontoret inte drev frågan. En annan 
sa att det inte fanns några regler som styrde belysningen. Vissa medvetna kommuner 
hade belysningsprogram som till viss del fungerade som riktlinjer. I Stockholm finns 
skönhetsrådet och en belysningsplanerare tyckte det var skönt att det fanns något som 
bromsar.  ”I Barcelona och Lyon skjuter ljuset sönder hela staden, man kan inte göra 
något där”.  
 

11. Tycker du det borde finnas tydligare regler och riktlinjer för användning av färgat ljus i offentlig 
exteriör miljö? 
 

En övervägande del av de intervjuade tyckte det borde finnas tydligare riktlinjer men att 
det redan fanns regler och belysningsprogram som styr belysningen. Två uttryckte att de 
var tveksamma om hur bra regler skulle vara utformade. En av de intervjuade tog upp 
förslag om belysningsstrategier för viktiga fasader i stadsrummet. Kommunen skulle då 
subventionera belysningen för dessa byggnader samt komplettera med riktlinjer för hur 
fasadljussättning utformas. En belysningsplanerare nämnde skönhetsrådet i Stockholm 
och menade att kunniga personer skall tycka till. Denne ansåg att eventuella lagar borde 
utgå ifrån vårt seende och berättade att i vissa länder finns det förbud mot att rikta 
belysning uppåt. En annan belysningsplanerare tyckte att belysningen borde styras med 
Masterplans. De skulle fungera som regelverk som uppdateras med tiden och 
utvecklingen, förslagsvis var 5:e år. Andra aspekter som togs upp var behov av nationella 
regelverk, miljönormer, generella riktlinjer, grundkriterier för belysning, lagar för icke 
avbländad belysning och eventuella krav på provbelysning. 
 

12. Finns det risk att regler kan göra det svårare att kreativt använda sig av färgat ljus i offentlig miljö?  

Fyra belysningsplanerare menade att det fanns risk. En belysningsplanerare var emot 
regler och tyckte att man istället skulle använda sig av riktlinjer. En annan 
belysningsplanerare menade däremot att regler skulle hjälpa. ”Professionella ljusfolk skall 
skapa reglerna. Vi har ett politiskt ansvar om att värna miljöer”  
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13. Har ni något mer ni vill tillägga kring färgat ljus i offentlig miljö? 

Vissa av de intervjuade belysningsplanerarna hade andra tankar kring färgat ljus som fick 
utrymme under denna fråga.  
 
En nämnde generationsaspekten: yngre gillar färgat ljus och bryr sig mindre medan äldre 
generellt är mer restriktiva. En annan påpekade att styrningen och programmeringen är 
en viktig del av det färgade ljuset och det finns ett mervärde med att kunna ha olika färg 
vid olika tidpunkter. I början av ett projekt finns kanske alla möjliga visioner om hur 
styrningen skall användas men efter att anläggningen installerats glöms dessa bort. Det 
kan även vara så att anläggningen är för omständlig att använda. Det är viktigt att en 
anläggning är enkel att styra och gärna att det finns en interaktion mellan brukare och 
styrsystem. Detta ger ett mervärde gentemot brukaren. En annan påpekade att allt ljus är 
färgat ljus, färgat, varmt eller kallt och menade att man kan använda färgtemperaturer 
nog så bra som färgat ljus. Någon tyckte att det är svårt att peka ut platser där färgat ljus 
inte fungerar men att platsen, objektet eller arkitekturen skall vara det primära och det 
färgade ljuset sekundärt. En av de intervjuade nämnde att för mycket användande av 
färgat ljus kan liknas vid en visuell färgvåldtäckt och att vi tillslut kommer att må dåligt. 
Någon uttryckte igen att det är viktigt att färgat ljus har ett syfte utöver att väcka 
uppmärksamhet. Syfte kan vara att förstärka husets karaktär, ett samband, storytelling, 
varumärke etc. Man kan även arbeta med färgat dagsljus inte bara använda sig av 
artificiellt ljus. En av de intervjuade såg staden som en ofantligt stor skulptur och att vi 
måste se staden som en helhet. 
 
En av de intervjuade ansåg att vi som belysningsplanerare borde vara mer kräsna med 
kvalitén på ljuset i det offentliga rummet. Han ansåg att det är viktigt att låta ljusfärger 
möta material och struktur för att se hur det upplevs tillsammans. LED ger ofta för klara 
och starka färger för att fungera naturligt i stadsmiljö. Han ansåg även att det är friare att 
ljussätta staden än operan där det finns många regler och riktlinjer att förhålla sig till. En 
annan av de intervjuade ansåg att gradienter levandegör fasader och att inget i naturen är 
helt jämt belyst. Det nämndes även att det finns städer som har belysningsprogram för 
att släcka ner belysning.  
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4.2 Sammanfattning intervjusvar Kommuner 
 
1. Hur ser ni som kommun på färgat ljus i den offentliga miljön? 

Alla kommunrepresentanter utom en hade en positiv inställning till användningen av 
färgat ljus men ansåg att det skulle användas på ett varsamt och genomtänkt sätt. En 
kommun uttryckte att de var försiktigt positiva när ljusfärg används rätt. En annan 
kommun ansåg att de ser färgat ljus på samma sätt som vitt ljus. Det måste finnas ett mål 
och ett syfte med belysningen, att man har rätt ljus där det behövs. Kommunen 
klargjorde att de inte var rädda för färg.  
 
Alla kommunrepresentanter ansåg att det fanns en risk med att ljusfärg kunde användas 
på ett felaktigt eller osmakligt sätt. Färgat ljus kan slå in i fasader och färga in 
omkringliggande miljöer men också lysa in i människors bostäder. En 
kommunrepresentant nämnde att det lätt kan bli att man försöker övertrumfa varandra 
och färgat ljus kan kännas plumt och kitschigt.  
 

2. Vad är det som gäller när man skall sätta belysning på fasad i staden? 

Vilka regler/lagar finns? 

Två kommunrepresentanter bedömer att belysning på fasad är bygglovspliktigt. En 
kommunrepresentant menar att belysning omfattas av plan- och bygglagens krav på 
ljusskyltar och ljusanordningar. Den andra kommunrepresentanten bedömer dock att 
bygglov inte behövts då ljussättningen inte förändrar byggnadens karaktär. Två 
kommunrepresentanter bedömer att det inte finns några regler som styr belysning på 
fasad och för privatperson är det bara att sätta upp. Det som denna ansåg var att det som 
finns är rekommendationer och de menar att utvändig ljussättning generellt inte är en 
bygglovsfråga. Han nämnde att det dock finns regler gällande störande ljus. Den sista 
kommunrepresentanten är lite osäker på vad som gäller. Om man gör väsentliga 
förändringar på en byggnads utseende behövs bygglov men ifall det är väsentliga 
förändringar måste de bedömas från fall till fall. Belysning ligger i en gråzon och det är 
inte säkert att det krävs bygglov.  

 

3. Vad gäller om man vill belysa sin fasad med färgat ljus? 

De intervjuade kommunrepresentanterna svarade att man får bedöma från fall till fall och 
att vissa installationer kräver bygglov, att man bör kontakta kommunen men att det sällan 
görs. Det kan hända att kulturhistoriska värden bestämmer men att det inte finns någon 
direkt regelbok kring färgat fasadljus.   
  

4. Är det skillnad på tillfälliga event och vid fast installation? 

För tillfälliga installationer behövs inte bygglov. Vid tillfälliga event kan man vara 
frikostig gällande användningen av färgat ljus. Vid permanent belysning så måste man 
göra noggrannare bedömning. Det som styr vid tillfälliga event eller installationer är 
framförallt el-regler kring säkerhet. 
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4.3 Sammanfattning svar utifrån frågeställningar 
 
Huvudfrågeställning: 
 
Vilka problem och möjligheter finns då man använder färgat ljus för att gestalta exteriöra offentliga 
miljöer? 
 
De intervjuade belysningsplanerarna talade generellt om att det fanns många olika sätt att 
använda färgat ljus i den offentliga exteriöra miljön. Det beror på vad det är 
belysningsplaneraren vill skapa, förstärka eller förmedla. Huvudsaken är att det finns en 
tanke, ett syfte, en djupare anledning till varför man väljer att ta in färgat ljus som en del 
av ljussättningen. Att använda sig av färgat ljus ger nya möjligheter att skapa rum, berätta 
en historia, skapa ett blickfång, skapa debatt. Man kan använda färgat ljus för att 
förstärka en effekt, förstärka något som finns eller förvanska något beroende på syftet. 
Färgat ljus påverkar människor och är ofta spektakulärt vid första anblicken men det 
finns risk att man i längden tröttnar på det. Som tillfällig belysning vid event ansågs alla 
möjligheter att använda sig av färgat ljus som motiverat. Vid permanent belysning tyckte 
alla intervjuade att man bör använda sig av färgat ljus med omtanke och ha ett klart och 
motiverat syfte som skapar mervärde. Ny teknik ger belysningsplanerare nya möjligheter 
att använda sig av färgat ljus. Styrningen av belysningsanläggningar är en viktig del men 
kan vara svår att programmera och använda. Större installationer ökar komplexiteten. 
Kvalitén på det färgade ljusets färg och svårigheterna att hitta bra armaturer ansågs som 
ett problem. 
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Underfrågeställningar: 
 
1. Vad är svenska belysningsplanerares inställning till och hur använder de sig av färgat ljus i offentlig 
exteriör miljö? 
 

Svenska belysningsplanerares inställning till färgat ljus var positivt om det används med 
ett djupare syfte och med finess och inte bara för att möjligheten finns. Att använda sig 
av färgat ljus kan göra stor effekt och skall användas med medvetenhet. Research och 
syftet med att använda färgat ljus ansågs som nyckeln till ett lyckat projekt med 
användning av färgat ljus. 
 
2. Hur ser kommuner på färgat ljus i offentlig miljö? 
 

Alla kommuner utom en hade en positiv inställning till användningen av färgat ljus men 
ansåg även att det skulle användas på ett varsamt och genomtänkt sätt. En kommun 
uttryckte att de var försiktigt positiva när ljusfärg används rätt.  
 
Belysningsplanerare upplever att kommuner är positiva till temporär eventbelysning men 
annars ganska återhållsamma till färgat ljus i den offentliga exteriöra miljön. Personer på 
kommuner har olika syn och kunskap om färgat ljus. 
 
3. Vilka regler, krav och rekommendationer finns för användning av färgat ljus i exteriör offentlig 
miljö? 
 

Det rådde viss osäkerhet hos många av de intervjuade belysningsplanerarna om vilka 
regler, krav och rekommendationer som finns gällande färgat ljus. En av de intervjuade 
nämnde att det inte direkt fanns några regler att ta hänsyn till medan andra hänvisade till 
bygglov, belysningsprogram, skönhetsrådet och VGU. Av de intervjuade kommunerna 
ansåg två kommuner att belysning på fasad är bygglovspliktigt. En annan kommun menar 
att belysning ingår i plan- och bygglagens regler kring ljusskyltar och ljusanordningar. Två 
kommuner ansåg inte att det fanns några regler som styr användningen av färgat ljus 
utomhus förutom regler kring ljus som är störande.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
De metodval som valts för studien har varit lämpade för att ta få relevanta och svar på 
frågeställningarna.    

Ett problem som märktes var den stora mängd information som samlades in med 
intervjusvaren. Det blev mycket information att sammanställa och analysera. Det som 
skulle kunna göras annorlunda för att förebygga detta är att från början utforma en 
intervjuguide med färre mer koncentrerade frågor kring frågeställningarna. Under tiden 
studien pågick minskades icke relevant information i förhållande till frågeställningarna. 
Det som gjordes i praktiken var att försöka känna in den intervjuade personen och 
anpassa frågorna efter dem. För många följdfrågor undveks och intervjufrågorna 
reviderade under studien.  

Undersökningen valdes att inte presenteras ingående och intervjufrågorna skickades inte i 
förväg då målet var att få fram de intervjuade personernas spontana tankar och 
kunskaper. Möjlighet för att gavs ej för att kolla upp information angående regler och 
dylikt innan intervju. Att så gjordes var bra för att få uppriktiga och representativa svar. 
Det som missades genom att inte förbereda de intervjuade personerna var kanske mer 
utvecklade, djupare och ingående svar. 

Det visade sig ibland vara svårt att hitta rätt kunnig person på kommunerna. Jag försökte 
först hitta någon ansvarig belysningsplanerare/ljusdesigner eller annars en stadsarkitekt. 
Om det inte gick hitta någon sådan person ringdes kommunens växel upp och jag 
kopplades till insatt person angående stadens belysning. Ofta blev jag kopplad till flera 
personer innan jag fick tag i en person som var insatt i stadens belysning och kunde ge 
relevant information.    

Intervjuguiden innehåller övervägande öppna frågor. Vissa av de intervjuade personerna 
reagerade på de öppna frågorna och hade svårt att svara på dem då de tyckte att vissa av 
frågorna var för öppna. Många av de intervjuade personerna gav många varierande svar 
på grund av de öppna frågorna och frågorna ledde också till intressanta diskussioner.  
 
Då det inte fanns tid och möjlighet för alla intervjuade personer att träffas för intervju 
valde jag att göra vissa intervjuer på telefon. Detta fungerade bra och gav lika relevanta 
intervjusvar. Intervjuerna på telefon gjorde det flexibelt att hitta tid till intervju som inte 
annars varit möjlig. Telefonintervjuerna gjorde det möjligt att ta paus och fortsätta 
samtalen när den intervjuade personen hade tid igen. Det gav även möjlighet till längre 
och djupare samtal. 

En annan metod för undersökningen skulle kunna vara att genom enklare intervjuer eller 
enkäter undersöka ett större antal personer. För att få många nyanserade svar på 
frågeställningarna var djupa intervjuer var nödvändiga.  

Av de intervjuade belysningsplanerarna var majoriteten män. Om man skulle göra om 
studien skulle man kunna ta med könsaspekten, intervjua lika många män som kvinnor 
och sedan jämföra deras svar utifrån kön. 
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Validitet och reliabilitet 

Intervjuerna som genomförts besvarar frågeställningarna relativt väl och syftet med 
studien har undersökts. Detta gör att studien har en god intern validitet. För att öka 
validiteten hade jag kunnat koncentrera färre intervjufrågor ännu mer kring 
frågeställningarna. Sammanfattningar på svaren vid intervjuerna hade kunnat göras för att 
se till så att den intervjuade personens svar uppfattats korrekt.  

Belysningsplanerares uppfattning om färgat ljus är svåra att generalisera då det handlar 
om uppfattning och tyckande. Detta gör att svaren på de frågorna har relativt låg extern 
validitet.  

Den externa validiteten i frågorna angående lagar, regler och riktlinjer är relativt låg då 
det var ett litet urval av intervjuade personer. För att få en hög extern validitet hade ett 
större urval av intervjuade personer. behövts Jag tror dock att svaren trots det är 
representativa för hur kommuner och belysningsplanerare tänker kring färgat ljus och 
kring regler, lagar och krav som finns. 

Då djupgående intervjuer gjorts har jag fått många olika svar och en rik bild på hur 
svenska belysningsplanerare och svenska kommuner ser på användning och reglering av 
färgat ljus i den offentliga miljön. Reliabiliteten anses vara relativt hög då jag tror att man 
hade fått liknande svar om man hade intervjuat personerna vid ett annat tillfälle. 
Frågorna tar upp frågeställningarna utifrån olika aspekter och flera olika frågor kan leda 
till relevanta svar vilket ökar reliabiliteten.  
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5.2 Resultatdiskussion  
 
Färgat ljus för att gestalta exteriöra offentliga miljöer 
 
Problem och möjligheter 
 
Med den nya belysningstekniken, kunskap och kreativitet finns alla möjligheter att 
använda sig av färgat ljus i den exteriöra offentliga miljön. Färgat ljus går att använda i 
princip för att belysa allt och alla typer av platser. Vad som passar att belysa och hur man 
skall belysa det beror helt på projekt och vad belysningsplaneraren vill skapa, förstärka 
eller förmedla.  
 
Hur de intervjuade i praktiken använder färgat ljus beror dels på projektet men också på 
hur mycket kunskap, resurser, tid, erfarenhet de har och hur vågade och uttrycksfulla de 
är som belysningsplanerare. Färgat ljus kan användas för att skapa spännande, 
uttrycksfulla ljussättningar. Belysningsplanerare bör skapa ljussättningar som dels 
harmonierar med det som skall belysas men också med närliggande miljöer och stadens 
helhet. Man kan använda sig av färgat ljus för belysning för att skapa rum, knutpunkter, 
landmärken, orientering, trygghet och ökad säkerhet. Belysningsplanerare bör även ta 
hänsyn till hur stadens ljus konkurrerar och förbygga light pollution.  
 
 

 
 
 
Figur 6. Ljusstark skylt som bländar och konkurrerar med stadens ljus i Göteborg. 
(bild av Paul Esplana) 
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Utifrån intervjusvaren uppfattas de intervjuade belysningsplanerarna ha goda kunskaper 
kring i vilka situationer och hur man praktiskt kan använda sig av färgat ljus. För att 
kunna använda sig av färgat ljus med en djupare innebörd behöver man kunskaper om 
gestaltning, belysningsplanering och belysningsteknik men även kunskap om hur färger 
fungerar. Detta är att förstå färgers sammanhangsberoende, betydelser, inverkan på 
människor, vad färger förmedlar och hur de uppfattas i vår kultur. De intervjuade 
personerna med bakgrund inom ljussättning för scen och teater eller med konstnärlig 
bakgrund hade en djupare kunskap om färg. De personerna var mer uttrycksfulla i sina 
svar angående färgat ljus.  
 
Tekniken möjliggör belysningsplanerare att använda sig av både mättade och klara färger. 
Flera av de intervjuade nämnde även att man kan använda sig av både färgat ljus men 
också ljus med olika färgtemperaturer i ljussättningar. 
  
 

 
 
 
Figur 7. Användning av olika färgtemperaturer vid ljussättning av Göteborgs 
konstmuseum. (bild av Paul Esplana) 
 
Elektrifierat ljus och ljussättning är relativt nytt och outforskat i förhållande till 
byggnadsarkitektur. Med ökad kunskap om ljus, färgat ljus och gestaltning kan man skapa 
ännu bättre ljussättningar. 
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Problem med att använda sig av färgat ljus i offentlig exteriör miljö kan vara att skapa en 
genomtänkt väl avvägd ljussättning som inte konkurrerar om det offentliga rummet. 
Otydlighet i regler och lagar kunde uppfattades vara ett problem. En annan orsak till att 
många var reserverade till färgat ljus var risken för att man tröttnar på det färgade ljuset. 
Ett annat problem kan vara teknikens begränsning och komplexiteten kring att ta fram 
en belysningsanläggning med färg med ett lätthanterligt styrsystem för brukaren. 
Eftersom tekniken och möjligheten att använda färgat ljus i exteriöra miljöer är relativt ny 
kan bristen på kunskap vara en orsak till svårigheterna med att planera färgat ljus i 
offentlig exteriör miljö. Vad som är viktigt att tänka på vid användning av färgat ljus 
beror på förutsättningarna i det enskilda projektet och även vad som skall belysas.  
 
Belysningsplanerares inställning och användning av färgat ljus 
 
Belysningsplanerare var generellt reserverade till användning av färgat ljus i den offentliga 
miljön. En del av denna försiktiga inställning kan bero på okunskap kring tekniken och 
möjligheten att använda färgat ljus på ett subtilt sätt med omättade färger. Armaturer 
med LED ger ofta klara och mättade färger som kan upplevas som onaturligt. En annan 
orsak kan vara beställares och uppdragsgivares okunskap samt i många fall att ekonomi 
och resurser begränsar. Den nya belysningstekniken tillsammans med styrningens stora 
variationsrikedom ger möjligheter men det krävs även ökad kunskap för att använda och 
planera denna nya teknik. En anläggning med färgat ljus kan vara en dyr investering och 
det är då viktigt att anläggningen fungerar och tillfredsställer beställaren. De som har 
erfarenhet och djupare kunskap om färg såsom konstnärer och de med bakgrund inom 
scen och teater verkade vara mer säkra i sina motiv till användningen av färgat ljus.  
Alla intervjuade tyckte att temporär belysning med färg fungerade bra i princip alla 
miljöer. En temporär belysning är just temporär och har ofta som syfte att synas och 
skapa en ovanlig upplevelse. Man får i den tillfälliga ljussättningen chans att 
experimentera med färg, det händer något med miljön och människor blir glada. När 
man planerar permanent belysning har man en annan utgångspunkt då anläggningen skall 
sitta uppe längre och fungera i den ständigt återkommande vardagen.  
 
En belysningsplanerare nämnde att det inte riktigt är ”politiskt korrekt” att tycka om 
färgat ljus i den offentliga miljön. Detta kan bero på att vi svenskar i allmänhet är 
reserverade till förändringar och användningen av ljusfärg kan skapa relativt starka 
förändringar. En annan anledning kan vara att det finns många dåliga exempel då ljus har 
använts i den offentliga exteriöra miljön. Ett annat skäl till att människor kan vara 
reserverade till användningen av färgat ljus kan vara att färgat ljus delvis har associationer 
till tivoli och cirkus vilket traditionellt har låg estetisk status. Liten kunskap om regler, 
lagar och riktlinjer kan också vara en orsak till att belysningsplanerare är reserverade till 
det färgade ljuset. 
 
Kommuners inställning till färgat ljus  
 
Kommuner var generellt positiva till användningen av färgat ljus i den offentliga 
utomhusmiljön. Belysningsplanerarna upplevde kommuner som positiva till temporär 
belysning med färg för event men återhållsamma till permanent användning av färgat ljus. 
Även otydliga regler, lagar och riktlinjer kan bidra till kommuners försiktighet i frågan om 
färgat ljus. Vissa kommuner som är väl insatta och medvetna om belysning använder 
färgat ljus som en del i sin marknadsföring av staden. De kommuner som satsar på 
belysning och ljussättning av staden anser att detta visar att kommunen är framåt och 
belysning ses som något attraktivt.  
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Diskussion kring regler, krav och rekommendationer 
 
I min studie har jag fått varierande svar på vilka regler, krav och rekommendationer som 
finns för användningen av färgat ljus i exteriör offentlig miljö av både 
belysningsplanerare och kommuner. Detta kan grunda sig i att de regler och lagar som 
finns är otydliga, svåra att förstå och tolka. Det kan också vara så att regler och lagar inte 
är uppdaterade i förhållande till den belysningsteknikens snabba utveckling och nya 
möjligheter tekniken ger. 
 
Belysningsprogram tar upp betydelsen av ljuskällor och färgtemperaturer men det finns 
inte mycket skrivet kring färgat ljus och hur kommunen skall förhålla sig till det. 
Belysningsprogram är frivilligt för kommuner att ta fram och innehåller inga tvingande 
regler utan bara förhållningssätt och riktlinjer. Programmen styr hur kommunen själv 
skall arbeta med belysning men det finns ett värde i att andra än kommunen i större 
utsträckning får del utav sådana belysningsprogram. En kommun som nämner färgat ljus 
är Jönköpings kommun. Färgat ljus tas upp som ett sätt att förstärka ett uttryck eller 
skapa uppmärksamhet. Kommunen rekommenderar en viss återhållsamhet i 
användningen av färgat ljus. (Belysningsprogram för Jönköpings Kommun, 2011) 
 
VGU är begränsat då den främst tar upp hur man skall utforma belysning för vägar, 
gator, gång – och cykelvägar med fokus på ljusnivåer och jämnhet. Vid ljussättning av 
offentliga stadsmiljöer med färg är VGU inte till någon större hjälp. 
 
PBL reglerar skyltar och ljusanordningar. Lagarna är svåra att tolka och det är oklart vad 
som menas med ”ljusanordningar”. Att det finns oklarheter huruvida bygglov krävs för 
ljussättning av med färgat ljus i den offentliga miljön visar stärks av de varierande svar jag 
fått i min studie från både belysningsplanerare och kommuner.  
 
I Regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design framhävs att de 
vill ta fram goda förutsättningar för arkitektur, formgivning och design. Det tas även upp 
att de vill öka intresset för hög kvalité inom arkitektur och offentlig miljö och att 
byggnader skall vara estetiskt tilltalande och samspela med sin omgivning. I 
bostadspolitik 2000 nämns att man vill ge arkitekter och konstnärer en starkare ställning 
vid utformningen av byggnader och boendemiljöer.  
 
Vetenskapliga studier 
 
Det fanns inte mycket redan skrivet material angående ljussättning med färgat ljus i 
offentliga exteriöra miljöer. Jag hittade en vetenskaplig artikel angående färgat ljus i den 
offentliga utomhusmiljön, böcker som tar upp scen- och teaterbelysning samt böcker om 
färg. Detta tyder på att ljussättning med färgat ljus utomhus är tämligen nytt och 
outforskat. Vi behöver mer kunskap om effekterna av färgat ljus på människor, miljö och 
gestaltning av utomhusmiljön. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

Både kommuner och belysningsplanerare i Sverige är positiva till att använda färgat ljus i 
offentlig exteriör miljö. Det finns tekniska möjligheter att skapa vackra och intressanta 
ljussättningar som inkluderar färgat ljus. Men utifrån intervjuerna kunde jag notera att det 
finns osäkerhet kring att använda färgat ljus. Jag tror att vi som belysningsplanerare skall 
våga använda oss mer av färgat ljus, utifrån välgrundad kunskap, med medvetenhet och 
omtanke. Användningen av färgat ljus kan förhöja upplevelsen av den visuella 
utomhusmiljön och skapa spännande miljöer där människor trivs och blir glada av att 
vistas i. Vi bör vara extra kräsna med det färgade ljusets kvalité och färgmättnad samt 
använda oss av väl avvägda ljusnivåer användning av färgat ljus bör man arbeta med 
varsamhet och göra ordentlig research samt utnyttja tekniken med styrning. Det är även 
viktigt att se till att anläggningar fungerar som det är tänkt med tanke på drift och 
underhåll.   

Ljus och färgat ljus gestaltar staden och ger den liv då mörkret faller på. Det är viktigt att 
belysningen harmonierar med stadens uttryck och skapar en helhet. Det är även viktigt 
med en övergripande strategi och för hur färgat ljus skall användas i det offentliga 
rummet. Att arbeta medvetet med färgat ljus i den offentliga miljön är relativt nytt och 
det behövs mer kunskap och utbildning kring gestaltning av arkitektur med färgat ljus. 
Kunskap behövs också för färgat ljus betydelse för och påverkan på människor, djur och 
miljön. En lösning skulle kunna vara belysningsprogram/masterplans för städer 
utformade enligt en viss standard som är styrt nationellt med hjälp av riktlinjer men också 
tvingande regler. Dokumentet skulle kunna vara en del av stadens plan för arkitekturen 
och tas fram i samarbete med stadskontor och stadsarkitekter. Fasader och element som 
är viktiga för stadens gestaltning bör i dokumentet finnas identifierade och tas i 
beaktning. Vi bör även se över regler som främjar ökad energieffektivitet och förebygger 
light pollution. Materialet bör revideras då städer utvecklas och växer.   

Studien visar på att det finns lagar och regler som styr stadens belysning men att det finns 
en stor otydlighet angående vad som gäller och osäkerhet om detta hos både hos 
belysningsplanerare och kommuner. Bristen på tydliga regler och riktlinjer skapar 
osäkerhet. Det behövs tydligare regler och lagar eller tolkningsmaterial och styrdokument 
kring de regler som redan finns. Tydliga riktlinjer och lagar kan förhindra att stadens 
utomhusmiljö kan bli förvanskad av oplanerade och ogenomtänkta belysningslösningar 
med färgat ljus.  

Man kan vidare utveckla denna studie genom att förslagsvis ta fram informationsmaterial 
och utbilda belysningsplanerare och kommuner om ljussättning och användningen av 
färgat ljus i stadens offentliga utomhusmiljö. Informationsmaterial skulle också kunna 
finnas för att hjälpa företag och privatpersoner som söker bygglov för belysning. 

Det finns också behov av forskning om effekterna av färgat ljus i den exteriöra miljön. 
Man kan studera om hur människans tolkar och uppfattar färgat ljus och hur det 
påverkar orienteringsförmåga och hälsa.  
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Bilaga 4 Utdrag Plan- och förordning   
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Bilaga 1 

Intervjuguide BPL 
 
Namn: 
 
Bakgrund / Utbildning: 
 
Arbete / Sysselsättning? (hur länge) 
 
 
Färgat ljus 
 
1. Vad tycker du generellt om färgat ljus i offentliga miljöer? 
 (miljö/parker/byggnader/gator och torg) 
 
- tycker du färgat ljus hemma i offentlig miljö, varför?  
- funkar bra som permanent belysning eller bör användas för temporär belysning/event? 
 
2. När tycker du det passar det att använda ljusfärg i offentlig miljö?   
(hur/var: lysa träd, parker, fasader, monument, byggnader) 

 
- finns det situationer där det är passar mindre bra att använda sig av färgat ljus? 

 
 3. Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller färgat ljus i offentliga 
miljöer? (syfte, risker, gestaltning, att färgat ljus harmoniserar med miljön) 
 
- vilka svårigheter och utmaningar finns med att arbeta med färgat ljus i offentlig miljö? 
(regler, vad folk tycker, placering av armaturer, val av armaturer, styrning, underhåll) 
 
4. Är det skillnad att använda sig av färgat ljus när man planerar belysning för 
historiska respektive moderna byggnader?   
 
- historiska  
- moderna  
 
5. Hur kommer användningen av färgat ljus in i projekt, är det beställarens 
önskemål eller förslag från er som planerar belysningen?  
    
 
6. Hur upplever du att människor i allmänhet tycker om färgat ljus i offentlig 
miljö?   
 
 
7. Hur upplever du att kommuner som du haft kontakt med tycker kring att 
använda av färgat ljus i offentlig miljö?  
 
(positiva, skeptiska, börjar bli positiva.. den generella inställningen, trend, ny teknik) 
 
 



Bilagor 
 

38 

 
8. Vad tycker du om att använda färgat ljus för att belysa hela fasader i stadsmiljö? 
 
- hur ser du på färgat ljus i kommersiellt syfte, för att synas så mycket så möjligt  
- ser du något problem ljussättning med färg i förhållande till ljusskyltar reklam/tv-

skärmar 
- tror du det finns risk att stadens utomhusmiljö kan bli överbelyst av färgat ljus 
 
 
9. Hur ser du på användningen av färgat ljus i förhållande till energianvändning 
och light pollution?  

 
Regler och rekommendationer 
 
10. Känner du till några regler, rekommendationer och lagar som styr användning 
av färgat ljus i exteriör offentlig miljö?  
 
 
11. Tycker du det borde finnas tydligare regler och riktlinjer för användning av 
färgat ljus i offentlig exteriör miljö? 
 
 
12. Finns det risk att regler kan göra det svårare att kreativt använda sig av färgat 
ljus i offentlig exteriör miljö?  
 
 
13. Har du något mer du vill tillägga kring färgat ljus i offentlig miljö? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide KR 
 
 
1. Hur ser ni som kommun på färgat ljus i den offentliga miljön? 
 
- Finns risk för att ljusfärg används på fel/osmakligt sätt? 
 
3. Är det skillnad vid tillfälliga event eller när man göra en fast installation? 
 
 
3. Vad är det som gäller när man skall sätta belysning på sin fasad i staden? 
 
- Vilka regler/lagar finns? 
 
4. Vad gäller om man vill belysa sin fasad med färgat ljus? 
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Bilaga 3 

Utdrag Plan- och bygglag (2010:900) 
 
6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till   
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan,  
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser,  
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  
5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och  
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.      
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i 
andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning 
av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra 
en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Skydd mot störningar 
 
12 § I en detaljplan får kommunen bestämma  
1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion,  
2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och  
3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom 
luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap. 
miljöbalken. 
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8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 
allmänna platser 
 
Byggnadsverks utformning 
 

1 § En byggnad ska  

1. vara lämplig för sitt ändamål,  
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,  

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,  
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den 
betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom 
ombyggnaden, och  
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. När 
det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit 
allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till 
de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 

3 § I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
2 § ska det som   
 
1. enligt 1 och 2 §§ gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning, och  
2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar. 
 
Föreskrifter om bygglov 
7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det, utöver det som följer av 9 kap. 2–7 
§§, krävs bygglov för   
1. skyltar och ljusanordningar, och 
2. andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna genom sin storlek eller funktion 
kan ha en betydande inverkan på omgivningen.  
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Bilaga 4 

Utdrag: Plan- och 
byggförordning(2011:338) 
 
3 kap. Krav på byggnadsverk 
 
Utformningskrav avseende form-, färg- och materialverkan 
3 § Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 
plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för  

1. andra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 1 §, 
och  
2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 3 §. 

Första stycket gäller för sådana upplag, materialgårdar, tunnlar och bergrum som avses i 6 
kap. 1 § 2 och 3 endast i den mån det behövs för att uppfylla kravet på hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen. 

6 kap. Lov och anmälan m.m. 
 
Bygglov för skyltar och ljusanordningar 
3 § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta 
eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. 

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen 
får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även 
för skyltar eller ljusanordningar. 

4 § Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att  

1. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar inom ett område som ligger i 
närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, 
annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan 
anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, eller  

2. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som 
utgör en värdefull miljö. 

 
 


