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Förord  
Detta arbete omfattar 15hp och leder till en examen i Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola vid institutionen för 
Fysisk Planering.  
 
Jag vill passa på att tacka de personer som hjälpt mig möjliggöra denna uppsats. Det är mina föräldrar och min sambo som 
stöttat och stått bakom mig, men först och främst är det min handledare Katinka Schartau som hjälpt mig att hela tiden 
utveckla min uppsats till något bättre. De har alla kommit med många värdefulla idéer och förslag som hjälpt mig framåt i 
mitt arbete.  
 
Tack!  
 
Julia Andersson Thysell  
Karlskrona den 26 maj 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild framsida: Konstverk av Vincent van Gogh: 
”Café Terrace at Night” från 1888.  
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Sammanfattning 
I samband med min utbildning till fysisk planerare stötte jag på begreppet trygghet flera gånger. Dock nämndes detta sällan 
i samband med belysning, utan endast andra aspekter togs upp. Därför tycker jag att det behövs närmare undersökning av 
hur vi egentligen upplever att en trygg miljö ska vara. Det behövs närmare undersökning av hur denna upplevda trygga 
miljö påverkas av en annan sorts belysning. Detta leder således till att denna uppsats behandlar ämnet trygghet i relation till 
belysning, med en inriktning på rörelsestyrd belysning.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om städer kan dra nytta av rörelsestyrd belysning och hur den rörelsestyrda 
respektive vanliga belysningen påverkar trygghetskänslan. Arbetet utgår ifrån innehållsanalyser av teknisk litteratur och 
forskningslitteratur och av en fallstudie av ett område på Kungsholmstrand i Stockholm.  
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1.   INTRODUKTION  
I introduktionskapitlet presenteras de grundläggande momenten för arbetet. En bakgrund till varför detta ämne behandlas tas upp och ett syfte 
har formulerats för att belysa och sammanfatta vad uppsatsen handlar om. Dessutom presenteras flera frågeställningar som tillsammans ska leda 
fram till ett svar på syftet. 

1.1.  Bakgrund och problem 
Under en promenad med hunden en mörk vintereftermiddag i hemstaden Trelleborg började jag reflektera över hur mörkt 
det är på många platser i städer och hur otrygg jag ofta kan känna mig i miljöer med dålig belysning, oftast på grund av 
brist på ljuskällor och i andra fall på grund av att de ljuskällor som finns inte tänds förrän någon passerar. Dessutom har jag 
i samband med kurser under min utbildning till fysisk planerare stött på situationer och diskussioner där trygghet i 
samband med belysning kommit upp. Som planerare anser jag det viktigt att belysningen uppmärksammas och integreras 
tydligt när nya planer ska upprättas och nya områden ska formas.  
 
Att just jag känner mig otrygg kan i de flesta fall bero på andra faktorer i kombination med den belysning som inte finns 
och det mörker som är omkring mig. Otrygghetskänslan smyger ofta inpå mig när jag är på mörka platser ensam. Är jag där 
med andra människor, eller med vår hund, är känslan inte lika påtaglig, utan det känns då som att känslan inte kan komma 
nära. Likadant om där är fler människor, även om jag inte känner dem.  
 
Jag upplever det som något obehagligt att lamporna tänds i det ögonblick man passerar, för jag känner mig utsatt. Å andra 
sidan tycker jag det kan vara en god idé ur ett energieffektivt perspektiv. Många använder rörelsestyrd belysning vid 
uppfarterna och entréerna till sina hus för att ha överblick över vem som kommer, som en slags trygghetsåtgärd. Men kan 
det ses som tryggt även ute på offentliga platser? Och är energivinsten mer värd än en större allmän trygghetskänsla?  
 
Jag ställer mig frågan om det i framtiden är ett tänkbart alternativ med rörelsestyrd belysning till den som mestadels 
används idag, som är tänd under dygnets alla mörka timmar, eller om det är bäst att fortsätta med det som används nu för 
att hålla en stadsmiljö där invånarna känner sig trygga. Det som uppfattas som tryggt av vissa kan uppfattas som otryggt av 
andra, därför leds uppsatsen in på hur trygghetskänslan påverkas av belysningen.  

1.2.  Syfte  
I kursplanen för kurs FM1473, Kandidatarbete/ Bachelor’s Thesis in Spatial Planning, nämns ett syfte för kursen. Det 
lyder som följande:  
 
”Kursens syfte är att studenten självständigt ska kunna redovisa ett arbete som behandlar relevanta kunskaper och färdigheter inom 
ämnesområdet fysisk planering. Kandidatarbetet skall vara en fördjupning inom ämnet och/eller vila på vetenskaplig grund och beprövad 
praktik samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet fysisk planering.” 

För att förtydliga vad som vill uppnås med kursen har ett syfte skapats även för denna uppsats. Det lyder som följande:  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om städer kan dra nytta av rörelsestyrd belysning och hur den rörelsestyrda 
respektive vanliga belysningen påverkar trygghetskänslan.  

1.3.  Frågeställningar  
• Hur påverkar rörelsestyrd respektive vanlig belysning trygghetskänslan?  

- Kan belysning bidra till en trygg plats enligt forskare som behandlat ämnet? I så fall; hur?  
 

• Av vilka anledningar kan rörelsestyrd utomhusbelysning vara till fördel respektive nackdel gentemot vanlig 
belysning som har fullt ljusflöde dygnets alla mörka timmar?  

1.4.  Avgränsningar  
Vissa avgränsningar kommer finnas i uppsatsen. Det kommer både finnas en geografisk avgränsning och en avgränsning 
vad gäller empiri och metoder för att uppsatsens ämne inte ska bli för stort och utbrett.  

1.4.1.  Empiri 
Avgränsningar i empirin innebär att allt material som studeras inte kommer att användas. Dokument kommer att studeras 
med ett kritiskt öga och jämföras med annan empiri för att säkerställa dess validitet. Denscombe (2012, ss. 301-302) listar 
några faktorer som ska tänkas på när utvärdering av dokument görs:  

• Dokumentets autenticitet. Är det äkta och ursprungligt och ingen förfalskning? 
• Dokumentets trovärdighet. Stämmer innehållet? Finns där några förutfattade meningar och fel?  
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Till exempel:  
- Vilket syfte har dokumentet?  
- Vem skrev det? Var författaren objektiv? 
- Om det redogör för någonting som hänt: har författaren själv bevittnat det eller skrivs det som en 
andrahandsredogörelse?  
- När är dokumentet ifrån?  

• Dokumentets representativitet. Är dokumentet fullständigt och redigerat och typiskt för sitt slag?  
• Dokumentets innebörd. Har dokumentet en tydlig innebörd? Har dokumentet ett svårt språk och saker som inte 

nämns?  

1.4.2.  Fysisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen visas i uppsatsen genom att fallstudien endast behandlar och undersöker vissa utvalda 
områden. Exempelvis behandlas området Kungsholmstrand i Stockholm och till viss del behandlas Östervångsparken i 
Trelleborg. Malmö stad kommer även att nämnas. Dessutom har jag valt att ytterligare avgränsa till vissa specifika typer av 
områden, såsom till exempel gång- och cykelvägar.  
 
Geografiska avgränsningar görs i detta arbete för att ämnet inte ska bli alltför omfattande. Det är inte realistiskt att 
behandla all stadens belysning i ett arbete, där av avgränsningen till gång- och cykelvägar. Samtidigt är det viktigt att 
avgränsningarna inte smalnar av uppsatsen för mycket för att ett fullständigt och användbart resultat ska kunna uppnås.  
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1.5.  Metod 
Fallstudier används som metod i denna uppsats. Då tillåts och uppmuntras forskaren att använda flera olika källor och 
olika metoder inom metoden. (Denscombe, 2012, s. 61) Ett exempel på en metod inom metoden som kommer användas 
är intervjuer ansikte mot ansikte. Dessutom kommer litteraturstudier i form av innehållsanalyser användas för att behandla 
de olika teorierna som presenteras i kapitel 2.1.1.2. och 2.1.2.2. gentemot aktuell forskning.  

1.5.1.  Innehållsanalys li t teratur  
För att besvara min frågeställning genomförs litteraturstudier. Jag kommer att utföra så kallad teoritriangulering som 
Denscombe beskriver i Forskningshandboken (2012, s. 187). För att detta ska fungera måste flera teorier användas.  
 
Denscombe (2012) menar att teoritriangulering innebär att mer än en teoretisk position används i förhållande till andra 
data. Denna andra teori behöver inte bottna i stadsplanering, utan kan såväl ha sin grund i beteendevetenskap eller 
psykologi, för att behandla hur ljus i förhållande till trygghet upplevs av människan.  

1.5.1.1.  Forskningslitteratur  
De teorier jag valt att använda i ämnet trygghet tillhör författaren och journalisten Jane Jacobs,  
arkitekten Jan Gehl och forskaren Carina Listerborn.  
 
Jane Jacobs var en mycket framgångsrik författare. Hon var en urbanist och aktivist som menade att 
staden skulle baseras på gemenskap. I sin avhandling, ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” 
(2004), presenterade hon revolutionerande tankar om hur en stad fungerar som många generationer 
planerare och arkitekter efter henne har haft stor användning av.  
 
Jan Gehl är en dansk arkitekt som inspireras av den amerikanska tänkaren Jane Jacobs. Det var 
hennes bok, ”Den amerikanska storstadens liv och förfall”, som används i denna uppsats, som gjorde 
Gehl intresserad av stadsförnyelse, vilket är det ämne hon behandlar i sin avhandling. (Wikipedia, 
2014)   
 
I sin bok skriver Jacobs om den moderna staden och hon återkommer ständigt till ämnet trygghet. 
Hon för diskussioner om varför det känns otryggt på vissa platser och hur det kan åtgärdas i 
teorin. I några fall belyser hon även trygghet i förhållande till belysning, och därför anser jag 
hennes tankar ge en bra vinkel för att undersöka ämnet trygghet i samband med belysning.  
 
Förutom de två ovan nämnda kommer även den svenska professorn i stadsbyggnad och forskaren 
Carina Listerborns tankar användas i denna uppsats. Hon forskar om hur makten, kroppen och 
rummet står i relation till frågor inom social hållbar stadsutveckling. (Malmö Högskola, 2014)   
 
För att ha fler vinklar och en bredare grund till belysningsdelen använder jag teorier som behandlar 
belysning. Den jag kommer att fokusera på är den australienske forskaren B. A. J. Clark. Han är 
direktör på sektionen för ”Förbättring av Utomhusbelysning” på Astronomical Society of Victoria i 
Australien som undersökt och sammanställt undersökningar om förhållandet mellan utomhusbelysning och kriminalitet.  
 
Dessutom kommer vissa forskare och teoretiker inom psykiatrin att användas för att få en mer teoretisk och kognitiv 
beskrivning av begreppet trygghet. Några forskare som presenteras där är Fattah & Socco och Ferraro och LaGrange.  

1.5.1.2.  Teknisk litteratur 
Förutom forskares teorier används en del teknisk litteratur som bas för att undersöka de ekonomiska och hållbara 
aspekterna inom utomhusbelysning. Detta för att därefter skapa en bredare grund för att sedan undersöka huruvida 
rörelsestyrd belysning är fördelaktig gentemot vanlig belysning ur de perspektiven.  

1.5.1.3.  Styrande dokument 
Ljus- och projektplaner används som referenser och olika styrande dokument från statliga används för att grunda teorier 
och resultat i. Även dokument från andra länder, till exempel inom EU, kommer att användas.  

1.5.2.  Fallstudier  
För att återge en bild av hur det kan fungera med rörelsestyrd belysning i verkligheten genomförs en fallstudie. Ett fall 
kommer undersökas noggrant och flera fall kommer endast nämnas, på grund av att vissa avgränsningar måste göras för att 
passa till arbetets omfattning. Enligt Denscombe (2012, ss. 59-63) innebär en fallstudie att man studerar endast en eller 
några få undersökningsenheter på djupet. Fallen som används i fallstudier är oftast redan existerande fall och inga som är 
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iscensatta i forskningssyfte.  

1.5.3.  Intervju  
För att skaffa mig ytterligare en bild av hur det ser ut i verkligheten finns en intervju i formatet frågeformulär med i arbetet. 
Denna görs vid en utvald gång- och cykelväg i en stor park, Östervångsparken i Trelleborg, där belysningen kan tyckas 
spela en ganska stor roll. Intervjun görs ansikte mot ansikte där ett fåtal ja- och nej-frågor ställs till förbipasserande. Att 
frågorna ställs på plats är för att den tillfrågade ska kunna ge en så färsk och korrekt bild som möjligt. Intervjun är en 
strukturerad intervju och formad så att den kan kallas för ett frågeformulär.  
 
En annan anledning att en intervju är passande i detta fall är för att de ofta används för att samla andras åsikter och 
uppfattningar. Det är uppfattningen av trygghet som undersöks i denna uppsats.  

1.5.4.  Analys 
Efter att innehållsanalyser och fallstudier genomförts kommer en analys att göras för att samla och sammanfatta de resultat 
arbetet mynnat ut i. Här kommer sammanfattningen att visa hur uppsatsen svarat på de frågeställningar som presenterades 
i början av arbetet.  
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2.   RESULTAT 
I detta kapitel undersöks de tidigare presenterade teorierna och den tidigare nämnda forskningen. De behandlas och jämförs också gentemot 
varandra. Här finns även genomgångar av teknik och underlag som behövs för vidare förståelse i uppsatsen. Senare i kapitlet introduceras 
fallstudier och resultaten av dessa presenteras.  

2.1.  Teori 

2.1.1.  Innehållsanalys trygghet 
Då uppsatsen till stor del baseras på ett begrepp är det viktigt att detta förklaras närmare och utreds, eftersom det kan ha olika betydelse i olika 
situationer.  

2.1.1.1.  Begreppet trygghet 
Enligt Malmö stads Gatukontor kan trygghet delas upp i de tre kategorierna otrygghet, rädsla och oro. Dessa är inte samma 
sak och inte samma känslor och därför beter vi oss olika beroende på vilken av dessa tre känslor vi upplever. (Malmös 
Gatukontor, 2010, s. 6) Därför finns det i detta kapitel en definition av trygghet som begrepp, både i allmänhet, ur 
planeringsperspektiv och ur djupare psykologisk betydelse.  
 
För att nå fram till vad en definition av trygghet kan vara i sammanhanget som behandlas i denna uppsats används i första 
hand en rapport av Sveriges kommuner och Landsting som heter ”Trygghet, säkerhet, oro eller risk? – Begreppsdefinitioner och 
mått” (Torstensson Levander, 2007). I denna hävdas det att det generella måttet på trygghet, det som används mest, tar inte 
hänsyn till specifika brottstyper eller liknande. För att mäta detta mått kan två frågor ställas:  

1. Hur trygg känner du dig i ditt bostadsområde när du går där ensam efter mörkrets inbrott? 
2. När du promenerar nattetid, finns det då någon speciell plats i din omgivning (till exempel ditt bostadsområde) 

där du känner dig otrygg?  
Dessa frågor leder till en subjektiv bedömning, eftersom en och samma person kan på frågorna svara att hen känner sig 
otrygg, men ändå inte rädd, att denna person känner sig medveten om att där finns en risk för brott. (Torstensson 
Lavander, 2007, ss.18-19)  
 
De sammanfattar också några slutsatser som kan dras utefter det tidigare nämnda forskare kommit fram till när det gäller 
den teoretiska definitionen på trygghet.   
- Trygghet är olika för alla, alltså kan den ses som subjektiv och blir då mer komplex att mäta.  
- Det kan vara lämpligt att dela in begreppet i två delar; en kognitiv (riskbedömning) och en affektiv (rädsla).  
- Trygghet kan både gälla oro för andra människor eller för sin egen del.  
- Trygghet kan både relatera till en specifik händelse eller fenomen, men även vara en allmän och generell känsla. 
(Torstensson Lavander, 2007, s. 36) 

2.1.1.1.1. Fysisk planering   
Torstensson Levander (2007) menar att den teoretiska definitionen av uttrycket trygghet har i forskning skapat en hel del 
diskussioner. Här nämner hon att Hale (1996) tar upp några centrala punkter att utgå ifrån när begreppet trygghet ska 
identifieras. Dessa punkter är:  

1. I de flesta fall ses rädsla som en konsekvens av rädsla för traditionell brottslighet eller som ett aktivt eller passivt 
konfronterande med andra personer.  

2. Rädsla kan även identifieras som en slags grundläggande personlighetsegenskap.  
3. När trygghet ska mätas används ofta kvantitativa undersökningar som mätningsredskap, till exempel omfattande 

frågeformulär. Hale menar att ett alternativ till mätningsredskap är kvalitativa undersökningar som mäter rädsla 
som en dynamisk process.  

4. Begreppet trygghet har olika betydelse för olika människor. För vissa kan det betyda att man vill ta till åtgärder för 
att skydda sig vid en rapporterad trygghetsnivå istället för att vara rädd, medan det för andra kan innebära att den 
rädsla de känner är alldeles förlamande. Därför är det viktigt att göra en noggrann definition. (Torstensson 
Levander, 2007, s. 13)  

2.1.1.1.2. Psykologi 
I samma rapport (2007) tas det också upp att inom psykiatrin benämns trygghet i detta fall som ångestsyndrom, som 
karakteriseras av fyra punkter. Den första kallar de för en inre obehaglig upplevelsekvalitet, den andra är de tankar man får inom 
verkliga eller även inbillade hot, den tredje kallar de för fysiologiska reaktioner som påvisar en så kallad ”fight/flight-reaktion” 
som innebär bland annat hög puls, högre blodtryck, aktivering av de psykogena svettkörtlarna, dimsyn på nära håll och 
urinträngningar och den fjärde och sista punkten är beteendekomponenter som i första hand är undvikande, men även vissa 
tvång och ritualer som sänker ångesten.  
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2.1.1.1.2.1. Fattah & Socco 
Torstensson Levander använder sig av forskarna Fattah & Sacco som menar att rädslereaktionen bör delas in i kognitiva, 
affektiva och beteendemått. De två förstnämnda (som innebär att man känner sig otrygg och/eller oroar sig för brott) står 
för den emotionella reaktionen när man utsätts för brott och den tredje (till exempel där man är rädd för att gå ensam i ett 
bostadsområde när det blivit mörkt) står snarare för ett uttryck för rädsla än för själva risken att bli utsatt. Enligt dem blir 
ett svar på denna trygghetsfråga rent hypotetiskt, då man endast kan svara vad man tror att man skulle känna och inte hur 
man faktiskt känner.  

 
Den tredje punkten inom rädslereaktionen som Fattah & Socco tar upp, alltså beteendemått, är den som behandlas i denna 
uppsats. Detta begrepp står för att mäta de konsekvenser människors beteende leder till när de känner rädsla. Till exempel 
kan dessa konsekvenser vara att de undviker vissa situationer för att de känner sig mer otrygga. (Torstensson Lavander, 
2007, ss. 14-15) 

2.1.1.1.2.2. Ferraro och LaGrange  
En mer aktuell klassificering av samma begrepp som Fattah & Socco behandlar presenteras av Ferraro och LaGrange, som 
använder sig av begreppen kognitiva och affektiva mått. De menar att de kognitiva måtten är riskbedömning och de 
affektiva är reaktioner på rädsla. Tabellen nedan är ett exempel på hur de använde de olika klassificeringarna för att skilja 
på risk och rädsla. (Torstensson Lavander, 2007, ss. 15-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELL 1  Ferraro och LaGranges klassifikation av trygghetsbegeppet. (Torstensson Lavander, 2007, s. 16)  

2.1.1.2.  Forskningslitteratur - trygghet i planeringen  
	  
”Många människor tycker att en mörk närmiljö utomhus är otrygg och undviker kanske att gå ut när mörkret lagt sig. Människors livskvalitet 
riskerar därigenom att begränsas.”  

- Brottsförebyggande Rådet, 2014.  
 

Brå är en förkortning för Brottsförebyggande rådet och är en svensk myndighet som ofta samarbetar med andra 
organisationer. De arbetar på uppdrag av regeringen och vill uppnå ett tryggare samhälle med minskad brottslighet. Deras 
arbetsmetod är att ta fram och sprida fakta om bland annat brottslighet. (Brottsförebyggande rådet, 2014) De menar att i 
och med att färre människor befolkar gatorna när det blivit mörkt så minskar den informella och sociala kontrollen. Detta 
kan både minska trygghetskänslan och öka riskerna för brottslighet. (Brottsförebyggande rådet, 2014)  
 
I följande underkapitel presenteras några tankar om hur trygghet kan tolkas, uppnås och upplevas. Dessa tankar har inte 
någon direkt koppling till belysning, utan behandlar i första hand trygghet. Tankar om belysning introduceras senare i 
uppsatsen.  

2.1.1.2.1.  Jane Jacobs 
I sin bok ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” (2004) skriver Jane Jacobs mycket om 
trygghet i staden. Mångfald, variation och trygghet kan sammanfattas som utgångspunkter i hennes 
bok, då det är dessa faktorer hon hävdar skapar en stad, och hon försöker även presentera nya 
stadsplaneringsprinciper.  
 
Jacobs försöker se staden ur ett vardagslivsperspektiv och hur den vanliga stadsbon upplever sin stad, 
eftersom hon tror att det är där man kan få veta om en stad fungerar eller inte.  Hon menar att finns 
det rädsla på stadens gator och trottoarer finns det rädsla i staden. Om trottoarerna upplevs vara 
trygga att gå på, kommer staden upplevas som detsamma, eftersom människan ofta definierar en stad 
efter dess trottoarer. (Jacobs, ss. 51-52)  
 
En faktor som enligt Jacobs bidrar till otrygghetskänsla på gatorna är när man möter främling efter 
främling, vilket är ett faktum i en storstad. Hon menar att tryggheten kan mätas i den säkerhet man 

känner när man när man stöter på dessa främlingar. Samtidigt påstår hon att när människor känner sig otrygga på en plats 

UPPLEVELSER  
KOGNITIV AFFEKTIV 

Referensram Bedömning Värdering Emotion 
 A. Risk för andra; 

riskbedömningar 
B. Oro för att utsättas 
för brott 

C. Rädsla att andra ska 
falla offer för brott 

Personlig D. Egen risk eller 
säkerhet 

E. Oro för egen del  F. Rädsla att själv falla 
offer för brott 

BILD  1  
(C, Sewell, 2007.)  
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börjar de använda de platser/gator mindre, vilket resulterar i mindre folk ute på gatorna. Mindre folk ute på gatorna är en 
annan faktor för osäkerhet i staden, enligt Jacobs. (2004, s. 52)  

 
Jacobs menar också att för att en stad ska kunna bli så trygg som möjligt, och skydda alla främlingar som kommer och går, 
kan inte enbart trygga lekplatser och så vidare skapas, utan det bör strävas efter att göra alla gator så trygga som möjligt. 
(2004, s. 58) Gator blir tryggare med bra belysning, eftersom då motiveras fler att gå ut. 

 
”De starka gatlyktornas betydelse för håglösa, grå områden består i deras värde för personer 
som behöver gå ut på trottoaren, eller skulle vilja göra det, men inte gör det om det inte finns 
tillräckligt god belysning. Därmed motiverar gatlyktorna dessa människor att gå ut och ställa 
sina egna ögon i trygghetens tjänst. Dessutom är det naturligtvis så att varje ögonpar för 
understöd i form av längre räckvidd om belysningen är god. Varje ögonpar, och varje 
förbättring av deras räckvidd, kommer de tråkiga, grå områdena till godo.”  

- Jane Jacobs, 2004, s. 64.  
 

Men bara för att där är bra upplyst behöver där inte vara tryggt, utan Jacobs 
menar att om det inte finns åtminstone ett par omedvetet vakande ögon där är 
belysningen inte till någon nytta, då brott begås även på offentliga platser med 
god belysning. Brott begås sällan på biografer, fastän där är mörkt. Jacobs menar att anledningen till det är att där är 
mycket människor och många ögon. Hon ställer därför frågan: Kastar en lykta något ljus om där inte är några ögon som 
ser det? (2004, s. 64)  

2.1.1.2.2.  Jan Gehl 
Liksom Jacobs förespråkar Gehl att där är ett rikt folkliv och främlingar som möts i staden för att den 
ska fungera. Han menar att man bör se till människorna och livet i staden i första hand när man ska 
planera i en stad.  
 
Gehl har observerat att i många städer i Europa har torgplatserna ofta inte större diametermått än 100 
meter, eftersom det är så långt människans synfält räcker. Det betyder att människan då tenderar att 
känna sig obekväm på platser som har större mått. (Law, V, 2013.) Jag ställer mig frågan: spelar det 
någon roll hur bra och effektiv upplyst en plats är om det 
egentligen är dess storlek som gör människor otrygga?  
 

2.1.1.2.3. Carina Listerborn 
I sin avhandling ”Trygg stad – Diskurser om kvinnors rädsla i 
forskning, policyutveckling och lokal praktik” (2002) nämner 
Listerborn att i Sverige har trygghetsprojekt och 
brottsprevention förmodligen aldrig haft så hög prioritet 
bland invånarna som det har nu. Detta kan bero på att 
tidigare försök misslyckats och man nu vill komma fram 
till nya sätt att angripa detta problem.  
 

Brottsprevention innebär att en social kontroll ska finnas som kan fungera utan regelbundet stöd av 
poliser. Medborgare skulle kunna påverka hur nya tillvägagångssätt skulle kunna gå till. Listerborn 
(2002) påpekar även att det svåra när det kommer till säkerhet och trygghet är dessa begrepp ofta har 
sina grunder i människors känslor. Sådana känslor, både kollektiv och individuella, som till exempel 
rädsla, osäkerhet och oro. (2002, ss. 120-121)  

 
Listerborn sammanfattar i sin avhandling att teorier om stadsplanering som ska förebygga brott och verka för trygghet kan 
delas in i två kategorier. Dessa kategorier kan tolkas efter vilken inställning som finns till främlingar. Enligt Jane Jacobs, 
som förespråkar öppenhet, kan främlingen vara en grund till trygghet. Enligt Oscar Newman och Alice Coleman (som 
Listerborn introducerar i sin avhandling), som förespråkar slutenhet, kan främlingen istället verka som ett hot. (2002, s. 
123)  
 
Listerborn hävdar också att ett syfte med de trygghetsprojekt som numera finns i vårt land kan vara att skapa främlingar, 
att urskilja vilka som är främlingar. För det är enligt många forskare, där ibland Jacobs, den stora mängden främlingar i en 
stad som gör att den fungerar smidigt och utan hot och att där finns en slags urban ordning. (2002, s. 127)  
 

BILD  2  
(Local 
Government 
News, 2014.) 

BILD  3  
(Svensson, J, 
2013.)  
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Hon hävdar också att det är rädslan för brott som utgör en risk för att allting som hotar den urbana önskade ordningen 
måste tas bort. Då kan man ställa sig frågan: är belysning något som bidrar till den urbana ordning som alla främlingar 
utgör eller leder den till en annan, mer onaturlig, ordning för att den uppmuntrar människor till att röra sig där den finns?   

2.1.2.  Innehållsanalys belysning 

2.1.2.1. Historik  
Även i forntiden och medeltiden fanns belysning, då i form av lägereldar som också skulle fungera som säkerhet mot vilda 
djur och ge värme. Dessa ersattes slutligen av urban stadsbelysning i Paris på 1600-talet. Louis den XIV installerade dem 
som en del av en åtgärd mot brott. På 1700-talet infördes oljelampor och därefter infördes oljegaslampor i London på 
1800-talet. (Clark, ”Outdoor Lighting and Crime, part 2: Coupled Growth”, 2003)  
 
När den elektriska belysningen började användas sågs den som ett underverk, eftersom den kunde lysa väldigt länge i 
samma styrka utan att den slocknade och eftersom inget annat bränsle var inblandat, så som till exempel en eldlåga, olja 
eller ved. (Tekniska Museet, 2014.)  

     2.1.2.1.1. I världen  
Cirka 1810 började syntetisk belysning när en engelsk kemist vid namn Humphrey Davy uppfann bågljuslampan. Genom 
att ansluta ett batteri till två trådar och de andra kabeländarna till en bit träkol, framkom elektriciteten till lampan. När 
kolen blev elektriskt laddad började den glöda och bågar av elektricitet i luften omgav den.  
 
Ungefär 30 år senare började den engelske fysikern och kemisten Joseph Wilson Swan fundera på hur en ett bättre 
fungerande elektriskt ljus skulle kunna fungera. År 1860 skaffade han patent på en glödlampa med glödtråd av förkolnade 
papper, vilken var den allra första elektriska glödlampan.  
 
Då det fanns många problem med just den sortens lampa förbättrade Swan 1875 den genom att byta ut glödtråden mot 
komprimerade och förkolnade fibrösa bomullstrådar. Denna visade han 1878 och det var samma textil som Edison använt 
i sin lampa som visades året därefter. Edison köpte patentet från Swan och sedan började glödlampan användas mer och 
mer över hela världen, eftersom Edison fick ekonomiskt stöd från olika håll och lyckades få ut lampan på marknaden. 
(Jacks, M, 2008.)  
 
Thomas Edison presenterade sin kolglödlampa år 1879. Denna kom att installeras i New York först, där den 
marknadsfördes som en säkerhetsåtgärd. Dock kom utomhusbelysning inte att bli tillräckligt prisvärt eller ge tillräckligt stor 
påverkan på sin omgivning för att vara lönsamt förrän Edisons kolglödlampa ersattes av en lampa med metallglödtråd. 
(Clark, B, 2003.)  
 
Samtidigt som Edisons kolglödlampa fick allt större framfart började kolbåglampan användas både i USA och i resten av 
världen. Då den hade ett väldigt intensivt ljus var den inte lämplig för mindre utrymmen inomhus, vilket gjorde den perfekt 
för bland annat gatubelysning. (Brush, C, 2014.)   

     2.1.2.1.2. I Sverige 
År 1846 startades i Göteborg det första gasverket för gatubelysning i Sverige. Gas är inte länge den främsta ljuskällan, utan 
redan 1861 började fotogen importeras till Europa och Sverige från USA. Detta ledde till att fotogenlampor spreds snabbt i 
användningen i landet under 1860-talet.  
 
Redan under nästa decennium, år 1876, kom landets första elbelysning utomhus med ångdrivna båglampor och två år 
senare började den användas i offentliga inomhuslokaler. (Företagsamheten, 2009) Det var däremot inte förrän efter det 
första världskriget som Sverige elektrifierades på riktigt. Då fick de flesta invånarna i Sverige elektrisk belysning i sina hem. 
(Tekniska Museet, 2014)   
 
På 1880-talet provades båg- och koltrådslampor som utomhusbelysning och elektrisk gatubelysning började utvinnas 
genom vattenkraftverk. (Företagsamheten, 2009)    

2.1.2.2. Belysning i planeringen 
Om det är dags att byta ut och förnya belysning i ett område är det mycket att tänka på för att det ska bli rätt belysning. 
Det är inte enbart själva lampan och armaturen som spelar roll, utan även omgivningarna är en stor faktor enligt 
Miljöstyrningsrådet (2009). Till exempel kan det komma ljus från andra källor, till exempel spridningsljus från en stor väg i 
närheten eller reflektionsljus från närliggande vatten (se bild 4).  
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BILD 4 Illustrationen till vänster visar hur 
det kan se ut om det kommer spridningsljus 
från andra ljuskällor i omgivningen. Detta 
leder till att den belysning som finns på 
exempelvis gång- och cykelvägen (i mitten) 
påverkas.  

 
Till exempel spelar det en väsentlig roll om området där den nya och effektiviserade belysningen ska finnas är ett 
parkområde, en motorväg eller en tunnel. Om det är hög kriminalitet i området, som även enligt Clark ovan spelar en stor 
roll, och om där finns särskilda krav på den design som ska användas är också väsentligt.  
 
Boverket hävdar i sin publikation ”Plats för trygghet” (Boverket, 2010) att otryggheten sällan försvinner bara för att en 
plats ljussätts. Tvärtom kan det ha omvänd effekt i form av att det kan skapa kontraster som försvårar möjligheten att se. 
Dessutom kan det skapa en känsla av exponering om till exempel en tunnel eller gångväg är väldigt upplyst, men 
omgivningen är helt mörk. Om det är starkt ljusflöde där det är ljust, så upplevs det mörka runt omkring ännu mörkare, 
eftersom ögonen får svårare att ställa om till mörkerseende.  
 
Enligt Miljöstyrningsrådet (2009) bör det i första hand tänkas över ifall sträckan ens behöver belysas. Finns där några 
oskyddade trafikanter? I så fall är det lämpligt med belysning på sträckan, annars kanske inte. Tas detta i beaktning först 
kan det undvikas att överflödig och onödig belysning byggs och på så sätt sparas det massor med energi och pengar.  
 
Ett annat sätt som kan bidra till effektiviseringen är gestaltningen av ljussättningen. Belysning har många egenskaper, 
däribland visuella, och detta går att utnyttja i samband med dagens teknik för att installationen ska bli så effektiv som 
möjligt.	  

     2.1.2.2.1. B. A. J. Clark  
Clark skriver i sin rapport ”Outdoor Lighting and Crime, part 2: Coupled Growth” (2003) att sedan 1900-talets början har 
offentlig belysning ökat kraftigt, både i antal armaturer och i ljusstyrka. Förr krävdes det inte att lamporna var tända mellan 
midnatt och 05:00 och när månskenet gav tillräckligt med ljus. Under cirka 70 års tid gick det rekommenderade 
ljusgenomsnittet från 3 lux till 14 lux. Detta indikerar att utomhusbelysningen vuxit från att ha en liten roll till en stor roll i 
staden.  
 
I rapporten listar Clark (2003) några faktorer som med tiden lett till mer och ljusare utomhusbelysning:  

• Underlätta rörligheten och vägvisningen för fotgängare och bilister vid mörker, och minska risken för olyckor.  
• Minska den rädsla för brott som ofta finns på natten.  
• Locka människor till exempelvis teatrar, affärer och restauranger.  
• Förbättra förutsättningarna för utomhussporter.  
• Ljusutbytet som sker när det finns många lampor nära varandra ökar, vilket leder till mer ljus i förhållande till den 

mängd energi som förbrukas.  
• En motåtgärd till den brottslighet som finns.  
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Clark (2003) presenterar en hypotes om belysning och kriminalitets inverkan i liten skala. Han hävdar att i en situation där 
invånarna klagar på störande ungdomar som samlas under en viss gatlampa skulle kommunen i normala fall svara genom 
att sätta i en starkare lampa i armaturen. Nu skulle det dock ses som att platsen förstärks som samlingsplats och den blir 
därmed mer otrygg och främjar kriminalitet. Polisen kommer förmodligen få iväg gänget i sinom tid, vilket får invånarna 
att tro att den nya starka lampan har skrämt iväg dem till en annan mörkare plats. Om kommunen däremot inte gjort 
någonting som svar på situationen skulle förmodligen samma resultat inträffa förr eller senare. Detta är ett fall där dimning 
eller borttagning av det befintliga ljuset antagligen skulle leda till att samma resultat uppnås, fast snabbare.  

     2.1.2.3. Teknisk litteratur belysning  
Malmö stad utvecklade 2008 en ljusplan (se kapitlet med fallstudier) för stadens befintliga belysning. I denna presenteras 
teknisk fakta, till exempel olika armaturer och ljuskällor som finns i staden och hur högt dessa ska sitta. Denna ljusplan 
kommer ligga till grund för de tekniska fakta som tas upp i detta kapitel. Energikontor Sydost och Vägverket har i 
samarbete med EU-projektet EnLight sammanställt ett dokument med hur den offentliga utomhusbelysningen kan 
effektiviseras. Detta kommer också vara till grund för detta kapitel tillsammans med kompletterande uppgifter från andra 
håll.   

 
Enligt Clark (2003) används i största del fortfarande glödlampor med kvartshalogenderivat till utomhusbelysning. Dessa 
håller på att ersättas, och har i många fall redan blivit ersatta, av lampor som utger en elektronisk urladdning i hög- och 
lågtrycksgas. Dessa tenderar, i förhållande till glödlampor, att vara 4-10 gånger bättre på att vända elektrisk energi till ljus, 
vilket leder till att den totala mängden ljusflöde växer snabbare än den totala mängden elektrisk energi som används till 
ljusproduktionen.  

 
Idag är ungefär 10 % av de befintliga ljuskällorna i Malmö av kvicksilver och de finns till största delen i parker. Kvicksilver 
är den billigaste ljuskällan av de representerade och kostar ungefär 60 kr/styck (se tabell 2). De övriga 90 % av ljuskällorna 
består nästan enbart av materialet högtrycksnatrium, vilka är betydligt dyrare på cirka 230 kr/styck (se tabell 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELL 2  I denna tabell presenteras olika typer av ljuskällor och dess kostnader, livslängd och energiåtgång.  
(Malmö Gatukontor, 2008, s. 6)   
 
I Energikontorets sammanställning jämförs även där olika typer av ljuskällor. I tabellen nedan visas vilka 
användningsområden de olika ljuskällorna har. 
 

Kvicksilver Används som komplettering på befintliga 
anläggningar. Ej energieffektiv.  

Högtrycksnatrium Vägbelysning och mindre känsliga områden i tätort.  
Keramisk metallhalogen Gator, GC-vägar, torg och parker.  
Kompaktlysrör GC-vägar, torg och parker.  
Lysrör Väg- och GC-tunnlar.  
Induktionslampa GC-vägar, torg och i parker, men framförallt på 

svåråtkomliga ställen.  
Lysdioder Visuell ledning, utsmyckning.  

TABELL 3  Denna tabell presenterar användningsområden för olika ljuskällor.  
(Energikontor Sydost och Vägverket, s. 3)  
 
Förutom vilka lampsorter som används inom olika områden är det även viktigt att tänka på ljuspunktshöjden, 
ljuspunktsavstånden, ljusspridningen (se bild 5) och armaturernas ljusfördelning (se bild 7). Dessa faktorer påverkar 
huruvida lamporna är bländande eller inte och även hur stor yta som blir belyst (se bild 6). Enligt Miljöstyrningsrådet leder 
högre ljuspunktshöjd till att större yta blir belyst, men belysningsnivån blir samtidigt mindre. Detta gör att färre lampor 
behöver användas. (Miljöstyrningsrådet, 2009, s. 5)  

LJUSKÄLLOR CIRKA PRIS UNG. LIVSLÄNGD ENERGIÅTGÅNG 
Kvicksilver 60kr/ styck 4 år 50, 80, 125W 

Högtrycksnatrium 230kr/ styck 4 år  50, 70, 100, 150W 
Metallhalogen, CDO 400kr/ styck 2 år 70, 100, 150W 
White son, CDM 500kr/ styck 2 år 35, 70W 
Kompaktlysrör 100kr/ styck 2 år 7-400W 

QL-lampa 4000kr/ styck 15 år 100W 
LED 2500kr/ styck 15 år 30W 



	  

	  15	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILD 5 Bilden ovan är en illustration över hur olika armaturer kan ha olika effekt på ljusets spridning. Här en armatur 
där ljuset riktas uppåt istället för nedåt.  
 
Bild 5 illustrerar en armatur som sprider ut onödigt mycket ljus rakt upp, vilket är mycket ineffektivt rent energimässigt. 
Dessutom skapas inte lika tydliga rum som i bild 7 nedan, där ljuset också blir mer koncentrerat på vägen.  

 
BILD 6 Illustrationen till vänster visar hur skillnaden 
kan se ut om höga respektive låga armaturer används vid 
gatubelysning. Här syns det tydligt att färre armaturer 
behöver användas om de är högre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILD 7 Bilden till 
höger illustrerar hur stora 
ytor som blir belysta vid 
hög respektive låg 
armatur. Dessa belysta 
ytor skapar rum, som kan 
vara bra att använda sig 
av vid 
belysningsplanering och 
gestaltning för att skapa 
effektfull och trivsam 
belysning.  
 
I EnLights sammanställning presenteras även ljusflöden och driftkostnader för de mest använda lamptyperna. I tabellerna 
nedan finns en sammanställning av detta.  
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* kostnad per 1000 h med ett elpris på 1 kr per kWh.  
TABELL 4 OCH 5  Här presenteras de driftkostnader och ljusflöden som de vanligaste lampsorterna har idag.  
(Energikontor Sydost och Vägverket)  
 
Det går att utläsa av dessa tabeller att kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor kan effektreduceras. Detta innebär 
att effekten på lampan kan sänkas med till exempel 30 %. Förutom att ljusflödet från den reducerade lampan blir mindre, 
så reduceras även elförbrukningen lika mycket. Detta kan vara lämpligt att göra till exempel under de tider då där är mindre 
trafik på vägarna.  

2.1.2.3.1. Ljuskällor  
För att ytterligare förtydliga informationen i kapitel 2.1.2.3. kommer ljuskällor här delas in i huvudgrupper och förklaras 
närmare. Detta för att de olika ljuskällorna alla har olika fördelar och antagligen kommer få fungera tillsammans under 
olika omständigheter ett tag framöver.  
 
De huvudgrupper Energimyndigheten, som presenteras mer detaljerat i följande kapitel, delar in ljuskällorna i är följande:  

• Glödlampor 
• Urladdningslampor  
• Halvledarbaserade ljuskällor (till exempel LED) (Energimyndigheten, 2011)  

2.1.2.3.1.1. Glödlampor  
Glödlampan (presenteras i kapitel 2.1.2.1.1.) består av en kropp som oftast är en glödtråd. Denna hettas upp tills den börjar 
utsända ljus, vilket betyder att den alstrar ljus termiskt. Energimyndigheten förklarar i denna slutrapport (2011) att lampan 
fungerar ungefär som en sol. Detta kan förklaras med hjälp av Planktons lag som påvisar att intensitet och 
spektralfördelning varierar beroende på temperaturen, vilket betyder att ju högre temperatur källan har, desto intensivare 
och blåare ljus blir det. Att glödlampor har en varmare färgton och inte den blå som beskrivs i Planktons lag beror på att 
temperaturen i glödlampor måste hållas under 3600K (smältpunkten för Wolfram), och inte 5500K som behövs för ett 
efterlikna solen, för materialen i lampan tåler inte de höga temperaturerna.  
 
Dagens glödlampor ligger oftast på en temperatur på ungefär 2800K. Ju högre temperatur en lampa har, desto kortare 
livslängd har den, eftersom glödtråden förstörs snabbare. Det är på grund av den vanliga glödlampans ineffektiva 
energiåtgång och korta livslängd som de nyare halogenlamporna introducerats. I dessa lampor har en halogen (vanligtvis 
brom) tillförts till ädelgasatmosfären runt glödtråden, vilket leder till att en lägre temperatur kan hållas runt glödtråden och 
det tar längre tid innan den förstörs. Dock förblir temperaturen runt om fortfarande väldigt hög.  
 
Temperaturen är fortfarande väldigt hög inuti lampan och de föreningar som bildas gör att ett tjockare glashölje måste 
användas och dimensionerna måste minskas. Denna halogenlampa blir mycket effektivare än den traditionella glödlampan 
eftersom ljusutsändningen spektralförskjuts åt det blå hållet och därför blir det den ljuskälla som bäst kan återge färg.  

Kvicksilver Högtrycksnatrium 
Effekt Energi-

kostnad* 
Lumen Energi-

kostnad* 
Effekt Lumen 

- - - - - - 
80 W  90 kr  3700 Lm 90 kr  80 W  4400 Lm 
125 W 137 kr 6200 Lm 137 kr 125 W 6600 Lm 
- - - - - 10500 Lm  
250 W 268 kr 12700 Lm 268 kr 250 W 16500 Lm 
400 W 421 kr 22000 Lm 421 kr 400 W 32000 Lm  

Metallhalogen Kompaktlysrör 
Effekt Energi-

kostnad* 
Lumen Effekt Energi-

kostnad* 
Lumen 

- - - 42 W 47 kr  3200 Lm 
- - - 57 W 62 kr  4300 Lm 
70 W 86 kr  6300 Lm - - - 
100 W 114 kr  8700 Lm - - - 
150 W 171 kr  13500 Lm - - - 
- - - - - - 
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 2.1.2.3.1.2. Urladdningslampor  
Till skillnad från glödlampor som alstrar ljus termiskt alstrar urladdningslampor ljus med hjälp av övergångar mellan höjda 
nivåer i atomer eller molekyler. De höjda nivåerna sker i första hand av att det sker en elektrisk urladdning mellan två 
elektroder, till exempel ett lysrör. De kan också framkallas av ett elektromagnetiskt fält, så som en induktionslampa.  
 
Trots att temperaturen på elektroderna i en urladdningslampa kan vara upp till 10 000K går det ändå att hålla handen på 
lampan. Detta beror på att upphettningen av atomer är liten. De så kallade aktiva agenterna för de nivåer som höjs är 
elektroner som accelereras i det elektriska fältet. Dessa väger flera tusen gånger mindre än atomerna som de exciterar. 
Detta leder till en väldigt liten rörelseenergiöverföring, vilket betyder att upphettningen av atomer är väldigt liten.  
 
Enligt Energimyndigheten (2011) finns det ett problem med denna sortens lampa. Urladdningarna som sker kan vara 
väldigt effektiva och konvertera upp till 70 procent av den tillförda energin till utsända ljuspartiklar. Däremot är ofta 
kvicksilver inblandat i processen och leder till att energetiska ultravioletta ljuspartiklar skapas som sedan måste omvandlas 
till det ljus vi ser. Denna omvandling sker inuti lysröret som är täckt av ett fluorescerande skikt. I slutändan leder detta till 
att där endast finns en ljuspartikel vi kan se, som dessutom ger mycket mindre energi, vilket gör att totaleffekten sjunker 
ända ner till cirka 30 procent.  

2.1.2.3.1.3. LED  
I kapitel 2.1.2.2. nämns att kvicksilver och högtrycksnatrium är de vanligaste materialen som används inom gatubelysning 
idag. Dock menar Fagerhult i sin årsredovisning (2013) att LED-lampan är den överlägset bästa lampan för ändamålet när 
det gäller energieffektivitet och livslängd (livslängd – se tabell 2). LED anses vara det största belysningsteknikskiftet sedan 
1940-talet och utvecklas mycket snabbt.  
 
Även Energimyndigheten hävdar att LED är den vanligaste och för nuvarande mest använda formen av halvledarbaserade 
ljuskällor. Processen i en LED är ungefär densamma som i föregående lampa, alltså kortfattat: genom övergångar från ett 
tillstånd till ett annat som resulterar i små toppar i färginnehållet. Dock går det att välja bland flera sätt för att få till detta 
resultat. Det enklaste sättet enligt Energimyndigheten (2011) är att utgå ifrån blå ljuspartiklar och applicera ett 
fluorescerande lager på lampan, ungefär som det som används i lysröret, och sedan omvandla dessa till en kombination av 
olika ljuspartiklar man kan se. Detta ger dock en energiförlust. En ännu smidigare variant av detta är att redan i början av 
processen blanda olika ljusdioder med olika färger för att få fram ett ljus som ögat uppfattar som vitt. På så sätt behöver 
inte ljuspulver tillsättas i processen och möjligheterna att styra hur ljuset fördelas över rum och tid ökar drastiskt.  
 
I Energimyndighetens rapport hävdas det att halvledarbaserade ljuskällor har mycket bra förutsättningar för att bli en 
överlägsen ljuskälla när det gäller energieffektivitet och tillförlitlighet och även Fagerhult (2013) förväntar sig att LED snart 
kommer bli det självklara valet. Detta tack vare att lysdioden kräver mycket liten volym för ljusutsändningen, vilket skapar 
en mycket mer energität enhet jämfört med till exempel lysröret. (Energimyndigheten, 2011, ss.72-73)  
 
En anledning enligt Fagerhult till att den är, och kommer bli ännu mer, populär bland arkitekter och belysningsplanerare är 
för att den är så liten som det bara går, den är mycket energieffektiv och den har en lång livslängd, vilket är beskrivet mer 
detaljerat ovan. Att den kan passa bra som utomhusbelysning är för att den tåler kyla bra i jämförelse med andra 
lampsorter och den passar utmärkt för installationer för ljusreglering och dimning. Dessutom passar den bra för 
närvaroreglering, som det finns närmare beskrivet hur det fungerar i kapitel 2.2.1.1.1.2.  
 
Dessutom är LED-lampan säkrare på så sätt att den avger ett större ljusfält än den vanliga glödlampan. Den går även att 
styra mer så att varje ljuskällas ljusriktning smälter ihop. Detta är inte möjligt med vanliga glödlampor. (Blockhammar, K, 
2012) Se bild 8 nedan för tydligare beskrivning.  

 
 
 
 
 
 
 
BILD 8 Bilden till vänster illustrerar hur 
skillnaden mellan användande av vanliga 
glödlampor och LED-lampor i gatuarmaturer 
kan se ut.  
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BILD 9 Bilden till vänster är ett exempel på 
hur det kan se ut med LED-belysning i en 
offentlig utomhusmiljö. Den är tagen vid 
Munksjön i Jönköping. (Röklander, J, 2011)   

     2.1.2.3.2. Teknisk information rörelsestyrda installationer  
Exemplet på rörelsestyrd installation nedan används på ljusprojektet på Kungsholmstrand (se kapitel 2.2.1.1.).  
 

 
 
 
 
 

 
 

• Rörelsedetektor som med hjälp av en 200-gradig bevakningsvinkel kan skapa en bekväm omkoppling på 
belysningen.  

• Där finns en inbyggd kontroll som förhindrar att den felmanövreras.  
• I detektorn finns där också en smidig insticksanslutning för att få en snabb och enkel montering.  
• Bevakningsområdet och intervallerna anpassas med hjälp av en roterande och flexibel kul- och uttagsteknologi.  
• För att skydda detektorn mot väder och vind omges den av en skyddskåpa med bajonettinfattning. Denna finns 

även där för förbättrad positionering och den förhindrar även oavsiktliga parameterinställningar. (Harita, S, 2013, 
s. 11)  

 
Övrig teknisk information om E13 031 15 finns nedan.  

• Spänning: 230V, cirka 50Hz  
• Bevakningsvinkel: 200 grader, sensorn går att rotera +/- 90 grader horisontellt (se bild 10)  
• Räckvidd: på 2.5 meters höjd är räckvidden cirka 12 meter 
• Tidsinställningar: 4 sekunder < 10 minuter  
• Ljusstyrka: 2-100lux 
• Tillåten omgivningstemperatur: -25 grader - +55 grader  
• Installation: väggmontering  
• Höljesmaterial: UV-stabiliserat polykarbonat  

2.1.2.4.  Ur ett energieffektiviserande perspektiv  
Energimyndigheten är en statlig svensk myndighet som bildades 1998 och som arbetar för ett hållbart och energieffektivt 
Sverige. De ligger under Näringsdepartementet och heter egentligen Statens energimyndighet. (Wikipedia, 2014) De har 
tagit upp några exempel på hur den offentliga utomhusbelysningen kan energieffektiviseras. De är som följer:  
- För att anpassa till behovet av ljus kan styrsystem installeras. Då minskar energiförbrukningen utan att trafiksäkerheten 
och tryggheten påverkas negativt.   
- Nya typer av ljuskällor och armaturer kan testas och sedan jämföras.  
- Rensning av ljuskällor kan göras, så där inte finns mer ljus än nödvändigt. Till exempel kan gång- och cykelbelysning ge 
tillräckligt med ljus åt gatan, så då kan det dras ner på gatubelysningen. (Bennich, P, 2011)   
 
Som det första exemplet nämner kan styrsystem bidra kraftigt till en energi- och ekonomieffektivisering. Fagerhult (2013) 
hävdar i sin årsrapport att styrsystem har många fördelar om det kombineras med LED-lampor.  
 
Bland annat kan ljuskällans livslängd förbättras avsevärt samtidigt som den ekonomiska vinningen blir större. Fram till år 
2020 beräknar Fagerhult att styrsystem ska ha en tillväxt på nästan 20 procent.     

BILD  10  E13 031 15  
(Harita, S, 2013, s. 11)  
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Som exempel två ovan påpekar kan nya ljuskällor användas. Energimyndigheten 
(2011) menar att enorma mängder energi kommer kunna sparas i framtiden med 
hjälp av LED-lampans tekniska utveckling. Upp till 90 procent av den använda elen 
för belysning och cirka 20 procent av den använda elenergin i verksamheter 
förväntas kunna sparas. Men för att detta ska bli verklighet hävdar 
Energimyndigheten även att det är viktigt att belysningssystem och optik för LED 
utvecklas och att bland annat olika former av belysningsstyrning analyseras och 
undersöks, exempelvis rörelsestyrd belysning. (Energimyndigheten, 2011, s. 73)   

    2.1.2.5. Sänkning av utomhusbelysning nattetid  
För att spara energi och göra utomhusbelysningen mer effektiv kan det sänkas på olika sätt. Fagerhult, ett företag som 
arbetar med professionell belysning för offentliga miljöer, både inom- och utomhus, är en av Europas främsta 
belysningskoncerner. De har funnits sedan 1945 och arbetar i över 20 länder runt om i världen. (Fagerhult, 2014)  

 
Fagerhult har tagit fram några exempel på hur utomhusbelysningen kan sänkas över natten för att vara mer energieffektiv, 
då ljusreglering är en av de faktorer som sparar mest. Att släcka den helt nattetid hade förmodligen lett till en mer otrygg 
och osäker miljö för de som rör sig där, men en justering av ljusflödet innebär att där ändå är upplyst.  
 
Fagerhult använder i ljusregleringen olika system som kan sköta sig själva. Armaturerna med nattsänkning innebär ingen 
förändring i infrastrukturen, eftersom de befintliga bara justeras.  

 
Nedan följer tre exempel som Fagerhult tagit fram för att demonstrera hur en sänkning av utomhusbelysning nattetid kan 
se ut och hur mycket som kan sparas på respektive lösning. 

2.1.2.5.1. Fagerhult  

2.1.2.5.1.1. Exempel 1 
I exempel 1 finns det två ljusnivålägen. Det ena är på 100 % och det andra är på 50 %. De delar upp processen i en så 
kallas ljuscykel. Denna sträcker sig över den period då ljuset är tänt. I detta exempel sänks ljusflödet från cykelns mitt och 6 
timmar framåt. Därefter återgår ljusflödet till sin fulla nivå på 100 %. Det är en anordning som kallas luxrelä i det system 
som redan finns i armaturen som avgör utifrån det naturliga ljuset när ljuset ska slås av och på. Därefter sker det av sig själv 
vart tredje dygn. Denna sänkning innebär en energibesparing på cirka 20 %.  

 

 
BILD 11  Illustration över hur exempel 1 går till. (Fagerhult, 2014)  

2.1.2.5.1.2. Exempel 2 
Även i exempel 2 finns det två ljusnivåer, där den ena ligger på 100 % och den andra på 50 %. Istället för att regleringen 
sker vid cykelns mittpunkt som på förra bilden, regleras det här två timmar innan mittpunkten. Därefter är ljuset sänkt i 8 
timmar innan det återgår till full styrka igen. Denna lösning leder till en energibesparing på cirka 25 %.  
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BILD 12  Illustration över hur exempel 2 fungerar. (Fagerhult, 2014) 

     2.1.2.5.1.3. Exempel 3 
I detta exempel är regleringen dynamisk och det används upp till fem olika nivåer för att reglera ljuset. Här kan nivåerna 
anpassas efter de önskemål kunden har, till exempel kan de justeras efter trafikintensiteten, vilken typ av område armaturen 
ska finnas i och hur många som rör sig på platsen.  
 
De fem olika nivåerna baseras efter cykelns mittpunkt. Men här går det att gå successivt från en full nivå till en medelnivå 
och en lägsta nivå och tillbaka igen. Här är energibesparingen beroende på vilka ljusnivåer som används och hur länge 
respektive nivå används.  
 

 
BILD 13  Illustration över hur exempel 3 fungerar. (Fagerhult, 2014) 
 
Sänkningarna ovan innebär att den totala ljusnivån ligger på en lägre nivå en längre tid på vintern än på sommaren, 
eftersom det är fler mörka timmar på dygnet. 

2.1.2.6.  Styrande dokument 

2.1.2.6.1. EU:s ekodesigndirektiv 
Ekodesigndirektivet är ett direktiv från EU som trädde i kraft år 2005. Det sätter vissa minimikrav på energiprestandan och 
förbjuder även de produkter på EU-marknaden som är mest energi- och resurskrävande. I Sverige började det gälla genom 
ekodesignslagen år 2008. Året därpå, 2009, gällde lagen även på energirelaterade produkter, till exempel fönster på hus eller 
bildäck.  

 
Syftet med ekodesigndirektivet är att det ska förbättra miljöprestandan hos produkterna och ta bort de sämsta produkterna, 
sett ur ett miljöperspektiv. Det formas krav gällande driftkostnader och den totala investeringskostnaden så att dessa ska 
bli så låga som möjligt. (Energimyndigheten, 2013)  

 



Direktivet har lett till att det snart är förbjudet att ha vissa sorters lampor på marknaden. Därför fasades 
högtrycksnatriumlampor ur 2012 och de ska fasas ut en gång till 2015. (Bennich, P, 2012)  

 
För att uppfylla de krav direktivet ställer har många kommuner börjat byta ut sina befintliga armaturer mot 
kvicksilverlampor. (Bennich, P, 2011)  

2.1.2.6.2. ROHS  
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv där förkortningen står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances. 
Direktivet behandlar begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i både elektronisk och elektrisk utrustning, så 
som till exempel belysningsutrustning. Detta direktiv trädde i kraft 2003, men kom med i svensk lagstiftning först 2013 där 
det fick namnet Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet har även införlivats i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. (Kemikalieinspektionen, 2012)  

2.1.2.6.3. REACH  
REACH-förordningen är en europeisk förordning som fungerar som ersättning för stora delar av de kemikalieregler som 
tidigare gällde i Sverige. Den myndighet som har huvudansvar för denna förordning heter ECHA (European Chemicals 
Agency) och är en europeisk kemikaliemyndighet. (Kemikalieinspektionen, 2014)  

2.1.2.6.4. ESOLi  
Trafikverket ingick 2011 ett samarbete med ett EU-projekt kallat ESOLi. ESOLi är et projekt som är finansierat av 
Intelligent Energy Europé-programmet i EU. Förkortningen står för Energy Saving Outdoor Lighting och med hjälp av 
projektet siktar man på att hela Europa ska använda intelligent gatubelysning och den bästa tillgängliga tekniken. (ESOLi, 
2010)  

2.1.2.6.5. Miljöstyrningsrådet   
Miljöstyrningsrådet är ett svenskt organ som har i uppgift att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och 
miljörelaterad produktinformation. Det ägs av staten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och svenskt Näringsliv.  
 
I sin miljöanpassade upphandling av utomhusbelysning (Dalenstam, E, 2009) förklaras det hur processen går till när det ska 
planeras för utomhusbelysning med miljökrav i åtanke. Bilden nedan kommer fungera som utgångspunkt för att förklara i 
vilket skede i processen vad sker.  
 

 
 

• Projektering: I detta tidiga skede tas viktiga miljö- och energibeslut. Det är också viktigt att det här tas hänsyn till 
några faktorer som påverkar stadsplaneringen. Dessa är: miljö- och energikrav, kvalitet och hållbarhet, underhåll 
och trygghet och säkerhet. Här i processen finns det också krav på specifika miljöledningsrutiner, 
analyskompetens och att LCC (livscykelkostnad) och miljökrav appliceras.  

• Upphandling av produkter: I detta skede ligger kraven på: energieffektivitet (inom alla delar av 
belysningsutrustningen, till exempel armaturen, ljuskällan och styrningen), färre kemikalier, lätt underhåll, 
klimatvänligt (minskat avfall), längre livslängd och ljusspridning.  

• Underhåll & avfallshantering: I det sista skedet finns följande miljökrav som måste följas för att installationen ska 
hållas miljövänlig i fortsättningen: miljöledningsrutiner, utbildning, miljöplan och avfallsrutiner, fordon och 
arbetsmaskiner, redovisning av bränsleförbrukning, kemiska produkter och felanmälan.  

2.1.2.6.6. Malmös trygghetsprogram 
Malmö stads gatukontor skrev 2010 en granskningsrapport om trygghet och säkerhet i Malmös stadsmiljö. Samma år 
skapades ett trygghetsprogram vars syfte är att minska den upplevda otryggheten i det offentliga rummet. Bland annat 
ligger fokus på belysning, men även på rikt folkliv och medborgardialoger, eftersom mycket folk på en plats bidrar till den 
upplevda tryggheten. (2010, s. 8)  
 
Detta trygghetsprogram skapades bland annat för att ge Gatukontorets planerare och förvaltare en tydligare bild av vad 
som krävs för att Malmöbor och besökare ska kunna känna sig trygga överallt i staden i alla situationer. Syftet är även att ge 
förslag på vilka åtgärder som kan användas och klargöra hur Malmös gatukontor planerar angripa problemet med otrygghet 
i staden. Den Tekniska Nämnden antog programmet i augusti 2010.  

Projektering Upphandling 
av produkter Bygg Underhåll & 

avfallshantering  
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2.2.  Empiri   

2.2.1.  Fallstudier 
För att visa hur rörelsestyrd belysning fungerar i verkligheten kommer ett fall, Kungsholmstrand, presenteras där projekt genomförts för att ta 
reda på hur mycket energi som skulle kunna sparas och hur människor upplever den sortens belysning på ett vanligt gång- och cykelstråk eller 
liknande. Andra fall kommer att nämnas, men inte undersökas djupare.  

2.2.1.1. Kungsholmstrand 
	  

                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Under 2012 och 2013 genomförde Stockholm stad Trafikkontoret (anläggningsägare) i samarbete med Fagerhult 
(belysningslösningar), Tritech (styrteknik) och Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) (projektledning) ett projekt på en 
vältrafikerad gång- och cykelväg i centrala Stockholm, Kungsholmstrand, som de kallade för ”Avancerad individuell 
styrning av utomhusbelysning med närvarokontroll”. (Kristofferson, J, 2013) En anledning till att det togs initiativ till detta 
projekt var att stadsdelsförvaltningen såg att där fanns ett växande behov utav stråket vid Kungsholmstrand.  
 
Projektets syfte och mål formulerade de utifrån Energimyndighetens beslut från 2011-10-24 och lyder som följer:  

 
”Syfte:  
Genom teknikutveckling och demonstration leda till en snabbare introduktion av nya energieffektiva belysningslösningar för vägbelysning (i första 
hand gång- och cykelvägar). 
Mål:  
- Att pröva och utvärdera styrningsstrategi för belysning av GC-väg som uppfyller balanserat krav på energieffektivitet, ekonomi och 
trafikanternas komfort (trygghet, säkerhet, visuell kvalitet).  

BILD  14  Kungsholmstrands läge i Stockholm. 
    (Stockholms stad, 2011)  

BILD  16  Bilden ovan till vänster visar var projektet 
sträcker sig längs med en kustremsa i 
Kungsholmstrand. (Harita, S, 2013, s. 6) 

	  

BILD  17 Bilden ovan till höger illustrerar hur 
armaturerna är fördelade på teststräckan.  
(Harita, S, 2013, s. 10) 	  

BILD  15  Kartbild över Kungsholmstrand.  
    (Stockholms stad, 2011)  
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- Inriktningsmål är att belysningsstyrningen minst ska ge 50 % energibesparing (jämfört med traditionellt på/av) utan avkall på trafikanternas 
upplevda komfort.” 

- Kristofferson, J, 2013, s. 6  

2.2.1.1.1. Teknisk information 
En gång- och cykelväg i Kungsholmstrand i Stockholm var föremålet för projektet där man ville testa teknik för avancerad 
närvarostyrning av utomhusbelysning. Projektet sträckte sig över en 750 meter lång sträcka där det installerades 34 LED-
armaturer. Dessa armaturer kan styras individuellt per armatur eftersom styrsystemet med närvarodetektorerna tillät det. På 
varje armatur sattes sensorer som kunde känna av när en fotgängare eller cyklist började närma sig. Det som var speciellt 
med dessa armaturer var att var och en gick att styra individuellt, men de samverkade ändå med varandra. När där inte var 
någon som rörde sig på vägen släcktes lamporna ner till en lägre nivå, ungefär 50 %. När sedan en trafikant närmade sig 
tändes den lampan den passerade och några lampor framåt för att den skulle se en bit framför sig.  
 

 
BILD 18 OCH 19  Bilderna ovan är foton av de stolpar som användes i projektet.  
(Nya Moderaterna, 2013 och Harita, S, 2013, s. 8)   
 

 
BILD 20  Bilden till vänster är en karta som 
illustrerar Kungsholmstrand med omgivning. 
Den visar även var installationen sträcker sig.  
(Harita, S, 2013, s. 8)   
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2.2.1.1.1.1. Belysningsstolpar  
För att anordningen skulle bli mer energieffektiv än den tidigare byttes de gamla kvicksilverarmaturerna med effekten 125 
W ut mot LED-armaturer med 24 W effekt. För att stolparna skulle klara den nya testanordningen installerades följande i 
varje stolpe:  

 
 
 
BILD 21 Varje stolpe på sträckan har en LED-lampa med 24 W effekt och med ett ljusflöde 
på upp till 2000 lm. En DALI-enhet finns också i varje stolpe för att reglera hur stort ljusflöde 
lampan avger. (Kristofferson, J, 2013, s. 10)  
 
 
 
 
 
 
BILD 22 Förutom LED-lampa innehåller varje stolpe också en rörelsedetektor (PIR) som 
upptäcker människorna när de närmar sig, genom att avläsa de föremål som rör sig och som är 
varmare än omgivningen. (Kristofferson, J, 2013, s. 11)  
 
 

 
 
BILD 23 För att kunna kontrollera lamporna finns det även 
en styrenhet som är baserad på en Meshnet från Tritech i varje 
stolpe. Den ser ut som på bilden till vänster där de olika 
delarna i enheten pekas ut. (Kristofferson, J, 2013, s. 12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILD 24 Bilden till höger är en illustration som visar hur stor 
räckvidd armaturen med sensorn (rörelsedetektorn) och övriga 
delar nämnda ovan har. Man kan här se att sensorn har en 
räckvidd på över 200 grader. (Harita, S, 2013, s. 12)   
 

 
	  
	  
	  

2.2.1.1.1.2. Konfigurationer i styrsystemet    
För att systemet med alla ljussänkningar ska fungera smidigt presenteras det i slutrapporten för projektet några 
konfigurationsmöjligheter. Nedan följer några exempel på konfigurationer. Först för belysningsstolparna, sedan för 
elmätarna och därefter ett exempel på hur detta fungerar i verkligheten.  
 
KONFIGURATIONER FÖR BELYSNINGSSTOLPARNA  
- En konfiguration gäller belysningsstyrkan. Den delas upp i en skala från 0-10, där 0 är ingen effekt alls och 10 är full 
effekt. Dessa nivåer omvandlas sedan till DALI-nivåer, eftersom varje stolpe innehåller en DALI-enhet som reglerar 
ljusflödena. För varje timme under dygnet får varje stolpe en egen inställning av ljusnivå, så om nivån normalt är 10 kan 
den till exempel under vissa timmar på natten sättas in på en lägre nivå som ett sätt att spara energi. Nivåerna omvandlas 
på följande sätt, enligt tabellen nedan.  
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TABELL 6  Visar de nivåer som används i systemet för ljusreglering.  
(Kristofferson, J, 2013, s. 10)  

 
- En annan konfiguration gäller tid med hög nivå. Det innebär att systemet kan ställas in så att en hög effektnivå ligger kvar 
några sekunder efter någon passerat men ingen ny rörelse upptäckts.  
 
- Precis som med den förra konfigurationen med hög nivå kan även en med låg nivå ställas in på samma sätt. Nivån ligger 
då på mellan 0-10.  
 
- Det finns även en konfiguration där det kan ställas in vilka angränsande stolpar som ska dimmas upp. (Kristofferson, J, 
2013, s. 10)  
 
KONFIGURATIONER FÖR ELMÄTARNA OCH RADION 
- Här fanns det en konfiguration för att läsa av elmätarna. Typiska värden för detta är så kallad positiv aktiv energi 
respektive negativ aktiv energi, positiv respektive negativ reaktiv energi och strömstyrka. Den aktiva energin registrerades i 
projektet en gång i timmen och även strömstyrkan avlästes, dock periodvis och med tätare intervaller. Dessa avläsningar 
gjordes för att få reda på hur trafikanternas närvaro såg ut där projektet genomfördes, eftersom strömstyrkan ökar när 
någon är närvarande.  
 
- Även en konfiguration för rapporteringsfrekvens fanns. Den frekvens det gällde var hur ofta energiförbrukningen skulle 
registreras. Här används två sorters intervalltyper där den ena innebar en normal energirapportering och där strömstyrkan 
blev rapporterad var femte minut.  
 
EXEMPEL  
Nedan följer ett exempel som presenteras i rapporten på hur detta skulle kunna fungera i praktiken och för styrsystemets 
principiella funktion. För att förenkla har varje stolpe fått ett speciellt nummer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILD 25  Illustration över den principiella funktionen av systemet. (Kristofferson, J, 2013, s. 11)   
 

• På bilden ovan passerar en person stolpe nummer 3. När den känner av närvaron skickas ett meddelande till 
styrenheten som sedan skickar ut ett meddelande tillbaka som lyder: ”Tänd stolpe 2, 3 och 4.”  

• När detta meddelande når stolparna når det allihop, alltså stolpe 1-8. Men resten av stolparna (1 och 5-8) vet att 
det inte gäller dem och tänds därför inte.  

• Stolpe nummer 2, 3 och 4 får meddelandet och tänds upp i en viss tid som ställts in tidigare.  
• Därefter sänds meddelandet till radion som skickar ut det igen. Dock till andra stolpar, beroende på hur 

trafikanten rör sig. Detta leder till en förlängning av radions räckvidd.  

LEVEL DALI-LEVEL 
0 0 
1 170 
2 195 
3 210 
4 221 
5 229 
6 235 
7 241 
8 246 
9 250 
10 254 
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• Om trafikanten till exempel går vidare mot stolpe 2 skickar radion ut ett meddelande om att stolpe nummer 1, 2 
och 3 ska tändas upp.  

• En viss förinställd tid senare kommer stolparna att återgå till sin lägre ljusnivå igen, såvida där inte kommer fler 
trafikanter tätt därpå. (Kristofferson, J, 2013, s. 11)  

2.2.1.1.2. Tester 
För att få fram ett resultat av projektet utfördes vissa tester under hösten 2012. Fem olika scenarion utformades och alla 
testades under en vecka vardera. Testerna utformades på så sätt att möjligheterna med belysningsstyrning med olika 
installationer skulle undersökas. Ett syfte var att testa hur långt det gick att gå med styrning och dimning för att spara så 
mycket energi som möjligt men samtidigt skapa en lösning som funkar för trafikanterna och är allmänt accepterat. I 
rapporten menar författarna att kunskapen som framkommer av dessa test kommer ligga till grund när framtida 
närvarostyrd belysning planeras vid gång- och cykelstråk.  
 
I tabellen nedan beskrivs kortfattat de olika scenarion som användes när testerna av närvarostyrningen genomfördes.  
 

SCENARIO LÄGSTA 
EFFEKTNIVÅ 

HÖGSTA 
EFFEKTNIVÅ 

ANTAL 
STOLPAR 

TIMER-
INSTÄLLNING (S) 

# 0 10 10 Alla Ingen 
# 1 5 (7 för de första 3) 10 Alla 120 

# 2 5 (7 för de första 3) 8 Alla 120 

# 3 5 (7 för de första 3) 10 7 (3+1+3) 120 

# 4 5 (7 för de första 3) 10 7 (3+1+3) 60 

TABELL 7  (Kristofferson, J, 2013, s. 13)  

2.2.1.1.2.1. Scenario #0  
I scenario #0 användes ingen styrning, utan detta fungerade som ett ”basfall” där alla nivåer låg på full effekt hela tiden.  

2.2.1.1.2.2. Scenario #1 
I scenario #1 dimrades ljusnivån till nivå 5 när ingen trafikant passerade. Ljusnivå 5 användes för att en testgrupp 
(bestående av bland annat personal från Trafikkontoret i Stockholm) kom fram till att den var lämpligast för ändamålet. 
Denna nivå användes på alla stolpar utom de första tre där en lite högre nivå på 7 istället valdes för att det inte skulle 
kännas för mörkt för trafikanten när den började närma sig teststolparna.  
 
I detta scenario styrdes alla stolpar av närvaro av passerande trafikanter, alltså att alla stolpar tändes samtidigt när närvaro 
indikerades vid en enskild stolpe. Tidsinställningen låg på 120 sekunder, vilket betyder att lampan var på en högre nivå i två 
minuter efter att närvaron indikerats vid stolpen. Detta ansågs vara en lagom tidsintervall för att trafikanten skulle hinna 
passera stolpen innan det blev mörkt bakom. När ingen närvaro indikerades låg högsta ljusnivån på nivå 10.  

2.2.1.1.2.3. Scenario #2  
Scenario #2 fungerade ungefär likadant som scenario #1, förutom att här låg den högsta ljusnivån på max nivå 8 istället för 
10. Detta scenario var det enda där full effekt aldrig tillämpades.  

2.2.1.1.2.4. Scenario #3 
I scenario #3 tändes inte alla stolpar samtidigt, utan endast de i närmast anslutning till en närvaroindikering. Detta gjorde 
hela styrningen lite mer avancerad och ledde till att en upptäckt av närvaro påverkade sju stycken stolpar. Dessa sju var den 
som indikerade närvaron, tre stolpar framför och tre stolpar bakom, där av beteckningen 3+1+3 i tabellen ovan. 
Anledningen till att även stolpar både före och efter tändes var för att det skulle kännas tillräckligt ljust både framför och 
bakom trafikanten för trygghetens skull.  

2.2.1.1.2.5. Scenario #4  
Scenario #4 fungerade ungefär likadant som #3, förutom att lamporna dimmades upp till högsta ljusnivån i 60 sekunder 
istället för 120 sekunder. På detta sätt kunde det undersökas om trafikanten upplevde det som obehagligt och otryggt att 
lamporna var tända en så kort tid. (Kristofferson, J, 2013, s. 13)  

2.2.1.1.3. Resultat av tester 
För att få reda på hur trafikanterna reagerade på denna ljusförändring gjordes ett antal enkätfrågor för varje scenario, totalt 
21 stycken för varje. För att få ett resultat på energiförbrukning avläste Tritech en fjärravläst elmätare. Förutom 
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ovanstående gjordes även ljusmätningar på bland annat lux-nivåer för ljusnivå 8 respektive 10. Ljusmätningarna kommer 
inte redovisas i detta arbete, då det är utanför det ämne som undersöks.  

2.2.1.1.3.1. Energibesparingar  
Tritech sammanställde de energibesparingar projektet resulterade i. Diagrammet nedan kommer från rapporten (2013) och 
är en sammanställning över den genomsnittliga dyngsförbrukningen i respektive scenario.  

     

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

BILD 26  (Kristofferson, J, 2013, s. 15)   
 
Diagrammet visar att i scenario #0 förbrukades cirka 1000W och att i övriga scenarion var förbrukningen mycket mindre. 
Diagrammet visar tydligt att de fyra scenarion med rörelsestyrning resulterar i avsevärda energiminskningar, särskilt på 
natten. Det går att utläsa att scenario #3 och #4 resulterar i mest energiminskningar och att scenario #2 inte visar någon 
märkbar skillnad i början på kvällen, vilket beror på att den högsta ljusnivån låg på nivå 8.  
 

SCENARIO NR  #0 #1 #2 #3 #4 

Medeleffekt (W) 1035 846 676 643 603 

Minskning - 18,4 % 34, 7 % 37, 9 % 41, 8 %  

TABELL 8  Demonstrerar hur mycket energi (genomsnittligt) som förbrukats klockan 18-16 och hur stora minskningarna 
är jämfört med scenario #0. (Kristofferson, J, 2013, s. 16)  
 
I kapitel 2.2.1.1. introducerades projektets mål och syfte. Ett av målen var där att energibesparingarna skulle bli cirka 50 
procent jämfört med om man inte gjort någon förändring. Siffrorna i tabellen ovan kan jämföras med det målet och då är 
det tydligt vilket scenario som uppfyller målet bäst. I rapporten (2013) nämns det att gång- och cykelvägen som används i 
projektet är en mycket vältrafikerad väg, så därför borde besparingen hamna på runt 50 procent för en väg som är normalt 
trafikerad.  
 
Förutom de energibesparingar som åstadkoms när ljuset dimrades ned, finns även ekonomiska besparingar med i bilden 
gällande installationer och utrustningskostnad med mera. För att komma ner i en så låg kostnad som krävs för en vinst 
krävs det att utrustningen produceras i en stor volym och att sensorerna installeras direkt in i stolparna. Dessutom hävdas 
det i rapporten (2013) att en ekonomisk besparing kan ske om där är färre sensorer, vilket gör hela installationen billigare. 
Slutligen kan LED-lampornas livslängd tas i beräkning. En normal livslängd för en LED-lampa är cirka 12 år, men om den 
är neddimrad så mycket som i scenariona på Kungsholmstrand blir livslängden förmodligen längre.  

2.2.1.1.3.2. Upplevd trygghet 
För att få besked om hur trafikanterna upplevde ljusförändringen gjordes som tidigare nämnt (kapitel 2.2.1.1.3.) några 
enkätundersökningar. I rapporten (2013) redovisades en sammanfattning av dessa för scenario #0 - #4. I bilagor 
redovisades även de exakta kommentarer trafikanterna återgett, men då det är själva trygghetsfaktorn som det är viktiga i 
detta arbete kommer det inte gås in närmare på dem, utan de generella svaren kommer att presenteras. De tre frågor som 
presenteras här handlar om hur trafikanterna upplevde säkerheten, den visuella komforten och upplevelsen i allmänhet.  
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BILD 27  Diagrammet ovan visar hur säkra de som trafikerade sträckan med projektet kände sig.  
(Kristofferson, J, 2013, s. 16)  

BILD 28  Diagrammet ovan visar hur trafikanterna upplevde den visuella komforten på sträckan.  
(Kristofferson, J, 2013, s. 17)  

BILD 29  Diagrammet ovan visar hur trafikanterna fann upplevelsen i allmänhet.  
(Kristofferson, J 2013, s. 17)  
 
Av diagrammen ovan går det att utläsa att när det gällde säkerheten och hur trygga trafikanterna kände sig så upplevdes 
scenario #0 som det mest otrygga. Därefter scenario #1 och #4. Allra tryggast upplevdes scenario #2 och #3. De 
sistnämnda scenarion hade helt olika processer för styrningen (se kapitel 2.2.1.1.2.), vilket gör utkomsten intressant. Utav 
de två sparade scenario #3 mest energi.  
 
Den visuella komforten som presenteras i diagrammet ovan upplevdes som bäst i scenario #4 och återigen får scenario #0 
sämst resultat.  
 
Den allmänna upplevelsen av ljussituationen som undersöktes i det sista diagrammet upplevdes som bäst i scenario #2. 
Ytterligare en gång fick scenario #0 sämst resultat där vissa till och med svarade att ljussituationen kändes undermålig eller 
otillräcklig. (Kristofferson, J, 2013, ss. 16-17)  

2.2.1.1.3.3. Samlat resultat 
Redovisningen på föregående sidor om resultaten av de tester som gjordes påvisar att alla scenarion fick relativt bra utgång. 
Det intressanta i resultaten är att scenario #0 upplevdes som sämst i alla kategorier, både gällande energibesparingar och 
olika trygghetsvärderingar. Att scenario #3 och #4 fick bäst resultat hävdas i rapporten (2013) att det beror på att det inte 
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märks att belysningen är neddimrad, eftersom tre stolpar både framåt och bakåt från där man är ändå är upplysta på en hög 
nivå.  
 
Förutom de enkätfrågor som ställdes vid varje scenario fick de tillfrågade även möjligheten att ge kommentarer. Flera av de 
tillfrågade menade, som nämns i kapitel 2.1.2.2. att där blev för ljust i scenario #0, så det kändes mycket mörkare i 
omgivningarna. Somliga föreslog belysning av träd och dylikt, till exempel som visas på bilden nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILD 30 Fotografiet visar hur det kan se 
ut när träd intill gångvägen belyses för att 
lätta upp omgivningen så den inte är lika 
mörk och hotfull. (Röklander, J, 2011)  
 

 
I scenario #1 återkom kommentarer om att omgivningen borde upplysas lite med effektbelysning. Här var dock 
anledningen inte enbart att det var för stora kontraster, utan även för stämningens skull. Några föreslog att styrd belysning 
borde installeras även på resterande delar av vägen, för nu menade de att folk samlades under den gamla starka belysningen 
för att exempelvis festa, vilket skapade en otrygg känsla.  
 
Scenario #2 fick liknande respons som scenario #1. Återigen var det bristen på omgivande belysning som kommenterades 
mest. Det kom även förslag på att stolparna skulle sitta närmare varandra för att undvika ojämnt ljus och mörka partier 
mellan varje armatur. Detta går att åtgärda enkelt genom att använda LED-lampor, se kapitel 2.1.2.3.1.3. för illustration 
och närmare förklaring.  
 
I nästa scenario, nummer #3, sades det liknande kommentarer som i föregående scenarion. Överlag kan kommentarerna 
till detta scenario sammanfattas med att belysningen kändes trygg, lagom stark och bra färgnivå.  
 
I det sista scenariot, nummer #4, påpekade somliga att stolparna var oregelbundet utplacerade längs med sträckan. De 
hävdade att detta ledde till att ljuset vid de glest utplacerade stolparna kändes mörkare och i sin tur ledde till ett allmänt 
ojämnt intryck.  
 
De flesta tillfrågade som kommenterade trygghetsaspekten var kvinnor, männen reflekterade oftast inte över detta, vilket 
visar tydligt att det ligger mer bakom trygghet än bara belysning. Även kön, omgivning, tidpunkt och situation påverkar 
trygghetsaspekten.  
 
Dessutom påpekade många tillfrågade att de tyckte att det var ett utmärkt sätt att spara energi utan att kompromissa med 
invånarnas trygghet och säkerhet. (Harita, S, 2013, ss. 29-58)  

2.2.1.1.4. Andra faktorer 
Förutom belysningen kan andra faktorer spela roll för en känsla av trygghet. Några exempel på dessa på Kungsholmstrand 
är omgivningen och dess vegetation, vädret, hur många trafikanter som rör sig på sträckan och vid vilka tider på dygnet. 
Som nämnt i föregående underkapitel spelar även kön och situation stor roll.  
 
Då Johan Röklander, ljusdesigner och belysningsplanerare på WSP, arbetar med liknande projekt som det på 
Kungsholmstrand kan hans tankar om belysning och trygghet anses lämpliga att använda för att bygga vidare på och 
bekräfta det som detta projekt mynnat ut i.  
 
Röklander hävdar också att den faktor som påverkar trygghetskänslan mest hos varje individ är vilket kön personen har. 
Han hävdar att kvinnor oftare känner sig mer rädda och otrygga på en plats, särskilt om den är mörk eller fel upplyst, vilket 
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begränsar tillgängligheten för dem i staden. (Röklander, J, 2014) Detta bekräftas av de kommentarer som sammanfattats i 
kapitel 2.2.1.1.3.3.  

2.2.1.2. Malmö 
I kapitel 2.1.2.2. om teknisk information introduceras Malmö stads ljusplan (2008) för den befintliga belysningen. Förutom 
den tekniska information som presenterades tidigare tar den också upp andra fakta om Malmö stads belysning.  
 
Innan ljusplanen upprättades år 2008 gjordes det på 1990-talet en del förarbete i form av bland annat ett 
Stadsmiljöprogram. I detta program togs det fram flera policies som skulle vara grund för hur Malmös centrala delar skulle 
förändras. Det slutliga målet med detta program är att Malmö så småningom ska bli en av Europas främsta ljusstäder, både 
sett till effektbelysning och energieffektiv belysning.  

2.2.1.2.1. ”Stadens ljus”  
Ett delprogram som togs fram kallades för ”Stadens ljus” och det var grunden för hur all belysning skulle vara. Här satte 
man fyra mål som skulle styra ljusarbetet i Malmö:  

• Ljuset visar vägen. Ljuset ska hjälpa människan att hitta i staden. Till exempel får gator av olika storlek olika 
sorters belysning.  

• Ljus där det behövs. Belysning ska endast finnas där den verkligen behövs och inte för att det ska finnas symmetri 
mellan stolparna.  

• Ljus där det är vackert. Olika vackra platser i staden så som till exempel statyer, parker och fasader lyses upp.  
• Mörker där det behövs. För att där ska bli kontraster och liv i en stad behövs det mörker mellan ljuset.  

2.2.1.2.2. Belysningen i förhållande till trygghet  
Som nämns tidigare i uppsatsen har Malmö gjort ett omfattande arbete i form av att byta ut många av de befintliga 
armaturerna i staden. De som tidigare funnits har bytts ut mot armaturer som har planglas, vilket innebär att den är helt 
avbländad för att förhindra ljusspridning. Dessutom har det skapats en viss ordning bland armaturerna med hjälp av att de 
har olika ljuspunktshöjder. Till exempel är armaturerna högre vid större gator och lägre vid mindre gator. Dock används 
lägre armaturer även på större platser ibland, eftersom det bidrar till en mer trivsam och trygg miljö.  
 
I planen nämns det också att det inte bara är själva belysningen som påverkar tryggheten, utan även vandalisering. Därför 
hävdas det i planen att det är viktigt att de armaturer som installeras är hållbara och inte alltför lätta att vandalisera.  
 
Fast ljuset är en stor bidragande faktor till att människor känner sig trygga, betyder inte det att det ska vara mycket lampor 
överallt. Det är inte mängden ljus som styr hur tryggt det känns, utan det är hur det är upplyst som påverkar 
trygghetskänslan. (Malmös Gatukontor, 2008, ss. 4-20)  

2.2.2.  Intervjuer  
För att jämföra resultatet som framkom från de enkäter som gjordes på Kungsholmstrand genomfördes en liten 
enkätundersökning i min hemstad Trelleborg. Beroende på resultatet av denna skulle den komma att antingen bekräfta det 
som framkom på Kungsholmstrand eller visa att det inte finns någon generell lösning för styrd belysning för en trygg miljö. 
För att få ett likvärdigt resultat i Trelleborg som det i Kungsholmstrand hade enkätundersökningen behövt vara mer 
omfattande, men nu genomfördes den för att påvisa om resultatet i Kungsholmstrand går att applicera på fler platser. I 
underkapitlen som följer presenteras frågeformuläret och resultatet som framkom.  
 
För att undersökningarna skulle vara så jämförbara som möjligt genomfördes den senare i Trelleborg i en park, 
Östervångsparken, på en gång- och cykelbana, som är av samma sort som den i Kungsholmstrand. Vägen är en av de mest 
använda i parken, som i sin tur är en av de populäraste platserna i Trelleborg för både transport, rekreation och motion.  
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BILD 31 OCH 32  Bilderna ovan är kartbilder över Trelleborg med en knappnål på Östervångsparken, där 
frågeformuläret utfördes. (Google maps, 2014)  
Nedan följer en illustration över den sträcka i parken där förbipasserande fick svara på frågorna i formuläret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILD 33  Den rödmarkerade linjen visar den undersökta sträckan. (Google maps, 2014)  

2.2.2.1.  Frågeformulär  
Frågorna i formuläret utformades för att skapa en uppfattning om trafikanterna vid denna sträcka har liknande uppfattning 
som de i Kungsholmstrand. Denna undersökning var inte lika omfattande, utan var endast till för att skapa en uppfattning 
om resultatet i Kungsholmstrand kan användas och appliceras även på andra platser.  
 
Frågorna utformades för att snabbt och enkelt få fram huruvida trafikanter känner sig trygga på platsen och ifall det beror 
på belysningen eller inte. Dessutom utformades en fråga för att ta reda på om de hade känt sig tryggare i en miljö med 
rörelsestyrd belysning.  
 
Då det skulle vara en liten kompletterande undersökning intervjuades endast 11 personer längs med sträckan.  
 
Frågorna i formuläret var som följer nedan:  
FRÅGA 1:  
- Känner du dig otrygg i mörka miljöer?  
JA/NEJ  
 
FRÅGA 2:  
- Beror det i så fall på belysningen?  
JA/NEJ  
 
FRÅGA 3:  
- Finns det någon speciell typ av miljö där du känner dig otrygg på grund av mörker eller dålig belysning? 
JA/NEJ  
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FRÅGA 4:  
- Känner du dig mer trygg i en miljö med rörelsestyrd belysning än i en fullt upplyst miljö?  
JA/NEJ 

2.2.2.1.1. Sammanställning  

	  
BILD 34  Diagrammen ovan är en sammanställning av de resultat som framkom av frågeformuläret.  
 
På fråga 1 svarade 91 % att de känner sig otrygga i en mörk miljö. De som svarade nej var män, vilket motsvarar svaren i 
formuläret på Kungsholmstrand där det mestadels var kvinnor som kommenterade trygghetsaspekten.  
 
Fråga 2 resulterade i ett enhälligt resultat. Det var enligt mig något oväntat att alla skulle svara att otrygghetskänslan 
berodde på belysningen, då det tidigare i uppsatsen har framkommit att omgivningen och människorna på platsen är 
faktorer som har en stor inverkan på trygghetskänslan. Somliga påpekade att belysningen kändes bristfällig för att träden 
vuxit så pass höga och yviga att de nu skymmer ljuskällorna. Detta var fallet på den sträcka som undersöktes i 
Östervångsparken. Nedan finns foton med några exempel på hur parken, och växtligheten, ser ut från olika vinklar, för att 
visa hur omgivningarna kring den undersökta sträckan ser ut.  

BILD 35  Bilderna ovan är några foton tagna i Östervångsparken i Trelleborg. Vilket håll bilderna är tagna åt visas av de 
gröna markörerna. (Google, 2014)  



	  

	  33	  

 
På fråga 3 menade majoriteten av de tillfrågade att det inte är någon speciell plats där de känner sig otrygga, utan det är 
generellt där det är dåligt upplyst. Resterande medgav att vissa platser känns mer otrygga än andra. Som exempel användes 
oftast parker, så som den där undersökningen genomfördes. Som följd av denna otrygghetskänsla vid dessa platser medgav 
de att de ibland undvek platsen vid mörker för att de inte vågade gå där då.  
 
Den sista frågan rörde rörelsestyrd belysning och var viktig för uppsatsens syfte (se kapitel 1.2.). Enligt mig var det föga 
överraskande att fler svarade att de känt sig tryggare i en fullt upplyst miljö än i en med rörelsestyrd belysning, eftersom de 
flesta inte är så insatta i det att de vet hur det fungerar. Argumentet var oftast att de ville se hela vägen framför sig för att se 
vart de skulle. De som hade trivts bättre med rörelsestyrd belysning menade att om all belysning har full ljusnivå blir allt 
omkring väldigt mörkt, nästan svart. Om belysningen däremot är reglerad och fungerar som i ett av scenariona på 
Kungsholmstrand (se kapitel 2.2.1.1.2.) menade de tillfrågade att då uppfattas inte omgivningen som lika mörk, då ögat inte 
behöver ställas om för en lika stor kontrast. Illustrationer för dessa två situationer hittas nedan.  
 

BILD 36 OCH 37  Bilderna ovan illustrerar hur kontrasterna blir vid full ljusnivå (vänster) respektive reglerad ljusnivå 
(höger). På den högra bilden är ljuskällan i mitten på full effekt för att illustrera skillnaden på full ljusnivå och reglerad.  
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2.3.  Analys  

2.3.1.  Diskussion 

2.3.1.1. Otrygghetskänsla  
Forskarna i kapitel 2.1.1.2. , Fattah & Socco, nämnde att i vissa fall av otrygghetskänsla undviker människor att besöka 
platsen där de känner sig otrygga och väljer istället andra alternativ. Detta bekräftas av det frågeformulär som genomfördes 
i Trelleborg, där de tillfrågade hävdade detsamma. Jag kan stämma in med några svar som gavs i frågeformulären. Där 
svarade vissa att de ibland undviker att vistas på mörka platser där de känner sig otrygga. Som jag nämnde i 
bakgrundskapitlet (kapitel 1.1.) resonerar jag likadant. Är en plats mörk och tom tar jag hellre en annan väg.  
 
Precis som det står ovan är trygghet en känsla, alltså är den subjektiv. Det leder till att det blir svårt att få alla människor att 
känna sig trygga på en plats, eftersom det kan finnas så många olika orsaker till denna känsla. Enligt Jacobs kan en orsak till 
denna otrygghetskänsla bero på den säkerhet man känner när man möter en främling, eftersom det i en stad är oundvikligt 
att möta främlingar. Dock är det främlingarna som, enligt både Jacobs och Listerborn, gör att en stad fungerar som den ska 
och rädslan för brott, inte för främlingar, som skapar en risk för den urbana ordningen. Men skadas den urbana ordningen 
med alla främlingar av att människor uppmuntras att röra sig där belysningen finns, i en framtvingad ordning, och 
främlingens identitet krymper eller bidrar det endast till en tryggare känsla?  

2.3.1.2. Främlingar och trygghet  
Jag tror att främlingen, beroende på situation och plats, kan vara en orsak både till trygghet och otrygghet. Både Jacobs och 
Gehl hävdar att ett rikt folkliv där invånarna möter främlingar i sin stad dagligen bidrar till en trygg och fungerande stad, 
men jag menar att det beror på hur mötena med dessa främlingar går till. Sker mötet på en mörk plats känner jag mig 
otrygg. Sker mötet däremot på en ljus plats, med många andra främlingar runt omkring, känns det betydligt tryggare. Där 
spelar inte bara närvaron av främlingar roll enligt mig, utan även antalet har betydelse. Möter jag en eller några få 
främlingar kan det kännas en aning otryggt, men om jag är omgiven av främlingar åt alla håll anser inte jag att otryggheten 
är lika påtaglig. Detta överensstämmer med både Jacobs, Gehls och Listerborns tankar om ett rikt folkliv och en stad med 
mycket främlingar för en urban ordning.  
 
Gehl menar också att människan ofta känner sig illa till mods på platser med ett diametermått större än 100 meter, 
eftersom det är så långt synfältet räcker (se kapitel 2.1.1.2.2.). Jag tycker att en stor och öppen plats, med större mått än 100 
meter, kan kännas trygg på så sätt att man har överblick över de människor som finns där och ingen kan gömma sig bakom 
ett hörn. Som framkom av frågeformuläret som behandlades i kapitel 2.2.2. ville många gärna ha möjligheten att se en 
längre upplyst sträcka framför sig. Alltså kan frågan ställas om Gehls teori går att applicera på alla platser och situationer 
eller om den endast stämmer in på vissa specifika fall?  

2.3.1.3. Rörelsestyrd belysning  
I kapitel 1.1. där jag beskriver bakgrunden till arbetet nämner jag att jag tycker det är obehagligt när belysning tänds i 
samma ögonblick som man passerar, för det skapar en utelämnande känsla och man känner sig för synlig för omgivningen. 
Detta avsnitt skrevs innan uppsatsens fallstudie började behandlas, för under arbetets gång, vilket beskrivs i fallstudien om 
Kungsholmstrand, har det framkommit att det inte behöver fungera på det sättet som jag beskrev där. Nu vet jag att den 
armatur jag passerar tänds i samma ögonblick jag går förbi, men samtidigt kan också några framför och några bakom 
tändas.  
 
Det betyder att jag helt har ändrat uppfattning om när jag kan känna mig otrygg, eftersom jag nu vet att rörelsestyrd 
belysning kan fungera på flera olika sätt och att möjligheterna är många. Om man ser till de scenarion som undersöks i 
fallstudien om Kungsholmstrand ser man att bara där används fyra olika sätt att använda rörelsestyrd belysning.  
 
Precis som varje människa fungerar och känner olika fungerar varje stad och plats också olika. Därför kan det vara svårt att 
komma fram till en belysningslösning som passar alla städer. Då kan rörelsestyrd belysning vara ett lämpligt alternativ, 
eftersom det går att ställa in efter behov.  
 
En anledning till att rörelsestyrd belysning inte används på fler ställen i fler kommuner idag kan vara för att kunskapen är 
otillräcklig. Kunskapen om tekniken har ännu inte nått till så många som det borde för att etableras överallt. När 
frågeformuläret genomfördes i Trelleborg ställdes en fråga om rörelsestyrd belysning. De flesta av de tillfrågade hade 
samma uppfattning om den rörelsestyrda belysningen som jag hade i början av arbetet. Efter en förklaring om vad det 
kunde innebära i en offentlig miljö ändrade de flesta uppfattning till det positiva för den styrda belysningen.  
 
En annan anledning till att den styrda belysningen inte är mer etablerad tror jag är att många kommuner förutsätter att det 
är för dyrt. Som testerna i Kungsholmstrand visade sparas det massvis med energi och därmed pengar vilket kan 
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kompensera för att installationen av dessa system är dyrare än installationer av vanliga armaturer. I längden sparas både 
pengar och energi.  

2.3.1.4. Ljuset och rummet  
Det exempel som Clark använder för att förklara hur belysning och brottsprevention kan hänga samman är även ett bra 
sätt att beskriva ett sätt som trygghet påverkas av belysningen. Han menade att istället för att svara på kriminalitet genom 
att förstärka belysningen med en starkare ljuskälla, som man hade gjort förr, så vore det att föredra att istället byta ut den 
befintliga belysningen mot dimmad sådan eller ta bort den helt. Att ta bort armaturen talar emot en hel del av det som 
tagits upp i arbetet, eftersom det mesta talar för att belysning är lika med trygghet, men det tål att tänkas på. Dessutom 
skulle kostnaden för drift sjunka om armaturer tas bort, eftersom där då blir färre armaturer att driva.  
 
Som nämnt i stycket ovan har uppsatsen mynnat ut i att en mörk miljö leder till en otrygg miljö. Däremot anser jag att en 
ljus miljö ibland kan ses som mindre trevlig och mysig. Jag tror att det är skuggorna mellan ljuskällorna som utgör 
trevnaden i många fall. Tänk så konstigt det hade varit om en park varit fullt upplyst alltid. Hade fler människor rört sig i 
parken då? Hade ljuset lockat dit fler främlingar så att fler känner sig tillräckligt trygga för att röra sig obehindrat i parken? 
Flera svarade i det egna frågeformuläret att de ville ha parken fullt upplyst, men jag tror att parken hade mist mycket av sin 
charm och tydliga rumslighet om så vore och därmed tappat besökare. Men vad krävs då för att parken som plats ska 
kännas tryggare?  
 
En plats charm kan vara starkt kopplad till dess belysning. Därför anser jag att förutom själva ljuskällorna bör även de 
skuggor och mörka partier som finns mellan rummen som blir av ljuskällornas sken planeras för ett optimalt resultat, både 
för tryggheten och för rummets och platsens kvaliteter och egenskaper. För att beskriva dessa rum hänvisar jag till bild 7 i 
kapitel 2.1.2.3.  
 
Om ljuskällan har ett starkt ljusflöde och ett väldigt markerat ljus kan det ses som en lämplig samlingsplats för exempelvis 
ett gäng med störande ungdomar (som användes som exempel av Clark). Om ljusflödet däremot är ganska lågt och diffust 
(dimmat) skapas inte ett lika tydligt rum, vilket inte gör det till en lika naturlig samlingsplats. För att förklara min tankegång 
finns en bild nedan.  
 

BILD 38  Illustrationen ovan visar hur jag tänker när jag menar att en ljuskälla med starkt flöde skapar ett tydligare rum 
(till höger) än en med reglerat flöde (till vänster).  
 
Under utbildningen till fysisk planerare minns jag att vi läste flera kurser där vi undersökte rummet och dess egenskaper. Vi 
behandlade inte ämnet belysning närmare, men det har stor betydelse för rummet när ett nytt område ska planeras. Det är 
inte bara armaturerna som ska placeras ut, utan som nämnt tidigare är det även omgivningarna som påverkar hur trygg 
platsen känns och det krävs planering för att det ska fungera.   
 
Ett exempel kan vara som följande situation: ett bostadsområde ska planeras. Det planeras enligt konstens alla regler med 
detaljplaner, träd markeras ut och stigar och grönområden placeras ut. Sedan verkställs detta och området börjar användas 
av nya invånare. Efter ett tag upptäcker man att stigarna och grönområdena inte används som det var tänkt och finner 
senare att orsaken är för att belysningen är bristfällig och känns oplanerad och slumpmässig. Om planerarna fokuserat mer 
på belysningen innan området anlades hade eventuella brister i funktionen av området upptäckts. Då hade massor med 
pengar sparats för att man slipper göra om vissa delar och dessutom hade invånarna kunnat känna sig trygga redan från 
början.  

2.3.1.5. Frågeställningarna  
• Hur påverkar rörelsestyrd respektive vanlig belysning trygghetskänslan?  

- Kan belysning bidra till en trygg plats enligt forskare som behandlat ämnet? I så fall; hur?  
 

Arbetets första frågeställning rör den rörelsestyrda respektive vanliga belysningens förhållande till trygghetskänslan. Som 
frågeformulären, både i Kungsholmstrand och Trelleborg, visade påverkas tryggheten kraftigt av belysningen. Den anses 
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vara den största faktorn till om en människa känner sig trygg på en plats eller inte. Däremot är den inte den enda 
påverkande faktorn, utan omgivningen spelar också en roll. Forskarna vars tankar uppsatsen presenterar påpekar 
betydelsen av en ljuskälla om där ändå inte är någon som ser den. Räknas den då? Är det försvarbart att ha fullt upplyst där 
ingen befinner sig?  

 
Jag ser ingen poäng med att en plats är utrustad med armaturer med full ljusstyrka om där inte är någon på platsen, för då 
är där ändå ingen som behöver känna sig trygg. Den rörelsestyrda belysningen upplevs ha full ljusstyrka, alltså samma 
ljusstyrka som den vanliga belysningen (se kapitel 2.2.1.1.3.3.). Om trafikanten inte är medveten om att belysningen är 
rörelsestyrd tror jag att den upplevda trygghetskänslan hade blivit densamma som om där stått tänt alla mörka timmar.   

 
Jag hävdar att det inte räknas som att där är belyst om där inte är några ögon som ser det. Det kan jämföras med 
belysningen i ett rum. Vanligtvis släcker man i ett rum när man lämnar det, för det finns ingen anledning att där står tänt 
om ingen befinner sig där. Borde vi inte resonera likadant när det gäller utomhusbelysning?  

 
• Av vilka anledningar kan rörelsestyrd utomhusbelysning vara till fördel respektive nackdel gentemot vanlig 

belysning som har fullt ljusflöde dygnets alla mörka timmar?  
 

Den självklara fördelen med rörelsestyrd belysning är exempelvis den energi, och därmed de pengar, som sparas på att 
ljuset dimmas eller släcks ned något, alltså påverkas både den hållbara och ekonomiska aspekten positivt bara av ett byte till 
armaturer som är rörelsestyrda. Att den ekonomiska aspekten påverkas positivt innebär att pengar sparas. Detta leder till 
att där blir pengar till att förbättra belysningssituationen. Istället för att pengar går åt till att hålla ljuskällorna tända dygnets 
alla mörka timmar kan pengarna gå till att installera ny belysning där det är bristfälligt och byta ut gamla armaturer och 
installationer till nya energieffektiva. På detta sätt tror jag att pengar alltid kommer att sparas.  
 
I fallstudien om Kungsholmstrand presenterades olika exempel på hur styrningen kan fungera. Detta visar att det finns 
många möjligheter med den rörelsestyrda belysningen och att den inte är låst till ett sätt som måste användas överallt. Den 
kan anpassas till den plats och den situation som krävs. Det anser jag är en mycket stor fördel gentemot den vanliga 
belysningen som är likadan överallt.  
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2.4.  Slutsatser  
Slutsatser som kan dras utifrån detta arbete är följande.  

• Belysning är en mycket viktig faktor för om en plats känns trygg eller otrygg.  
• Trygghet är en subjektiv känsla, vilket gör det svårt att få alla människor att känna sig trygga på samma plats vid 

samma tidpunkt.  
• Främlingar måste finnas för att en stad ska fungera. Det som skapar trygghet är hur säkert det känns när man 

möter dessa främlingar, eftersom mötena är oundvikliga.  
• Då möten med främlingar är oundvikliga i en stad är det av största vikt att platserna där mötena sker, exempelvis 

trottoarer och gång- och cykelvägar, känns säkra att transporteras på. 
• Belysningen är en huvudsaklig faktor för att det ska kännas säkert när man möter främlingar. Främlingar känns 

inte alltid trygga när man möter dem i mörker. Därför måste belysningen planeras noga och förundersökningar 
bör göras i början på planeringsprocessen så att den passar för just den platsen.  

• Den styrda belysningen som testades på Kungsholmstrand, i Stockholm, upplevdes som tryggare än vanlig 
belysning, trots flera andra faktorer som skulle kunna leda till en otrygghetskänsla.  

• Kunskapen om rörelsestyrd belysning är för liten bland invånarna, och kommunerna, för att den ska etableras 
överallt. Om kunskapen ökar tror jag att så gör även installationen av den styrda belysningen.  

• Mer och starkare belysning måste inte vara nyckeln till brottsprevention och tryggare invånare, utan omvänt 
tänkande kan vara effektivare. Det skapar mindre rumskänsla och blir därför inte en lika naturlig samlingsplats.  

• Rätt belysning betyder inte alltid mycket belysning. Det är viktigt att tänka på rätt ljusnivå på rätt plats och att det 
är hur mörkret mellan ljuskällorna upplevs.  

• LED-belysning skapar nya möjligheter för belysningsplanering. Den varar länge, den är energieffektiv och den är 
mycket användbar och anpassningsbar.  

• Tekniken utvecklas ständigt och så gör även människors behov. Därför är detta ett ämne som går att forska på i 
all evighet.  

2.4.1.  Framtiden och framtida forskning  
I kapitlet om belysningens historik (2.1.2.1.) framgick det hur snabbt belysningens utveckling har gått de senaste 100 åren. 
Bara de senaste decennierna har utvecklingen gått mycket snabbt och nya produkter och tekniker presenteras ständigt. Då 
kan man fundera på hur utvecklingen kommer att se ut om ytterligare ett decennium. Kommer all gatubelysning att ha 
LED som ljuskälla? Kommer all utomhusbelysning att vara rörelsestyrd eller kommer nya upptäckter att leda till helt andra 
tekniker och att rörelsestyrd belysning inte alls kommer att användas? Detta går inte att svara på säkert i nuläget. Som det 
ser ut i nuläget verkar det dock som att rörelsestyrd belysning och även LED-belysning kommer att ha stor framfart de 
närmaste åren. Då det är ett av de energieffektivaste alternativen på marknaden idag ser framtiden för denna teknik 
lovande ut.  
 
Framtida forskning i form av en bredare avgränsning än i detta arbete skulle leda till mer kunskap om hur framtidens 
belysning kommer att se ut. Fler sorters system kan undersökas och inte bara det rörelsestyrda. Till exempel skulle också 
den ekonomiska och hållbara aspekten kunna utforskas vidare.  
 
Den fysiska avgränsningen skulle kunna utvidgas till fler platser och fler fallstudier. Exempel på platser som skulle vara 
lämpliga för vidare forskning är Göteborg och Norrköping som båda har påbörjat arbete med gatubelysningen. I Göteborg 
har det arbetats med rörelsestyrd belysning i några mindre projekt sedan 2006 och Norrköping har antagit en energiplan 
som innebär att de ska spara massor med energi med hjälp av belysningen. Detta är bara några exempel av många. Malmö, 
som vill bli den främsta ljusstaden i Europa, kan också vara ett bra fall för framtida forskning.  
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